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O que é uma antena ? 

• Antena é um dispositivo que transforma energia 
eletromagnética guiada pela linha de transmissão 
em energia eletromagnética irradiada, ou o 
contrário, isto é, transforma energia 
eletromagnética irradiada em energia 
eletromagnética guiada para a linha de 
transmissão. 

•  Portanto, a função da antena é primordial em 
qualquer comunicação realizada 
por radiofrequência 



É a mais Importante? 

• TODOS OS COMPONENTES NO CAMINHO DE 
TRANSMISSÃO SÃO IGUALMENTE 
IMPORTANTES 

 

• De nada adianta um perfeito sistema 
irradiante com uma linha conectorizada 
incorretamente, ou um cabo de qualidade 
duvidosa que pode inserir perdas no caminho 
de transmissão. 



Antena no caminho da Transmissão 

• O caminho do sinal a ser transmitido passa pelo 
TX – linhas – Antena 

• Assim, uma vez que se tenha a especificação da 
Potência Máxima Autorizada - ERP (Outorga), há 
que procurar um perfeito balanceamento do 
sistema, com a potência do transmissor menos as 
perdas do cabo, multiplicada pelo Ganho da 
antena para o determinado diagrama e, levando 
em consideração a condição de instalação (altura 
da torre, montagem topo ou lateral e influências 
existentes) 



A Evolução dos Sistemas Irradiantes 

• Tecnologia dos Materiais 
• Softwares de síntese de antenas 
• Flexibilidade de instalação e melhorias  
• Automatização dos processos (mais e melhor 

com menor custo) 

EFEITO: 
Aumento de largura de faixa de operação 
Antenas mais leves e resistentes 
Menores custos de produção por aumento de 
produtividade, e não por corte de custos. 



Processo de síntese atual 

• Uso de poderosas ferramentas de SW integradas e 
processo produtivo automatizado. 

• Precisão na síntese e na concepção dos sistemas 
• Otimizações mais rápidas através de computadores de 

alta capacidade de processamento aliados a softwares 
de ultima geração 

• Visualização dinâmica dos efeitos decorrentes de 
interferências mecânicas ou de distanciamentos da 
torre, de forma a chegar na melhor situação de 
propagação 

• Excelente predição de desempenho de sistemas 
irradiantes. Erro mínimo entre o fabricado e o projeto 



Antena Projetada em 3D 



Simulações Dinâmicas 



Como Escolher? 

• Premissas: antenas simples, porém, bem construídas, 
eficientes, robustas, econômicas, confiáveis, fáceis de 
instalar, com entrega rápida e com diagramas que 
respeitem as outorgas consignadas 

• Qualidade deixa de ser diferencial e passa a ser 
OBRIGAÇÃO dos projetistas e fabricantes 

• Essa premissa se aplica igualmente aos componentes 
(parafusos em aço, estruturas de fixação leves e 
incorporadas, menor número possível de conexões 
internas, controle rigoroso de qualidade e, se possível, 
um ótimo pós-venda ) 



Não esquecendo a premissa 
principal ! 

• Não errar na escolha ! 

• Jamais tomar a decisão baseada unicamente 
na antena, mas sim, no todo (TX, conectores, 
linha e sistema irradiante)  

• Economia de Energia – o equilíbrio entre a 
Potência do Transmissor e o Ganho de antena, 
“Tilt” e “Null fill” (Impacto no diagrama 
vertical) 



Diagramas de Antenas FM 

• Omnidirecionais: Dipolo Vertical, Dipolo 
Cruzado, Anel 

• Diretivas ou com diagramas customizados: 
Antenas Painel 

• Projetos Especiais 
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Dipolo Vertical 



Dipolo Cruzado 



Anel – Baixa e Média Potência 



Anel de Alta Potência 



Anel de Alta Potência 



Antenas FM Painel  



Antenas Tipo Anel Diretivo 



Instalando a nova antena de FM em 
infra de AM 

• Uso de “ISOCOUPLER” 

• Vantagens: Economia em infra por 
compartilhamento de torre, velocidade de 
implantação 

• Desvantagens: Muitas vezes a localização da 
antena de AM não é a melhor situação para a de 
FM (cobertura poderá ser prejudicada). Custo do 
equipamento poderá ser da ordem do TX de FM 
dependendo da isolação necessária. 

 

 



Compartilhando Torres com outras 
Estações de FM 

• Cuidados com acoplamentos 

• Isolação vertical e horizontal (azimutes) 
devem trabalhar em conjunto de forma a 
evitar resultados de interferência mútua 

• Desenvolvimento de suportes customizados 
de forma a vencer obstáculos (em torres 
estaiadas ou com interferentes mecânicos que 
impedem uma instalação no azimute 
desejado)  



Compartilhamento de Sites FM 

• Antenas de Alta Potência e Banda Larga 
• Linhas de transmissão dimensionadas para 

acomodar todos os sinais combinados, com 
margem suficiente 

• Combinadores 
• Patch-Panels com faseamento de linhas (caso se 

utilizem antenas com dupla entrada 
• SOLUÇÕES DE COMPARTILHAMENTO SÃO  MAIS 

APLICÁVEIS EM SITUAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE 
ESPAÇO DE TORRE PARA ACOMODAR TODOS AS 
EMISSORAS 



Exemplos 

 ACIMA ESTÃO OS RESULTADOS MEDIDOS EM CAMPO 
 16 NÍVES DE ANTENA ANEL  
 PREPARADO PARA TRANSMITIR 80 kW ALÉM DE 8 kW 

ADICIONAIS PARA IBOC EM JACKSONVILLE 



Combinador de FM 
• Até 10 estações, cada uma com 35KW de potência 

• Expansível, baixa inserção, mais compacto que os 
combinadores de impedância constante, que 
também fornecemos 

 



Antenas mais usadas em TV Digital 

Um perfeito balanceamento de potência do 
TX, antena e linha de transmissão pode 
possibilitar economias sensíveis, além de 
propiciarem melhor cobertura de sinal 
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• Slot Cilíndrica  

 

Faixa:  UHF 

Polarização: linear 

Ganho: [1,5 – 13,5] dBd 

Impedância: 50  

VSWR : 1: 1,1 

Projetadas com Tilts elétricos e 

preenchimento de nulos se necessário 

Conector: “N” / EIA 

Potência : < 15 kW  

Peso : [8 a 85] Kg 

Suporte Lateral ou Flanges p/ topo 

Área de exposição ao vento : [0,3 - 1,4] m2 

 

 

,,X Y Z

Acomodam até 3 canais adjacentes 
Diversos tipos de diagramas, 
dependendo da necessidade 
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• Slot Elíptica 
 

 

Faixa:  UHF 

Polarização: Elíptica 

Ganho: [1,5 – 13,5] dBd 

Impedância: 50  

VSWR : 1: 1,1 

Conector: N / EIA 

Potência : < 15 kW  

Peso : [20 - 80] Kg 

Área - exposição ao vento : [0,4 - 2,2] m2 

,,X Y Z

Acomodam até 3 canais adjacentes 
Diversos tipos de diagramas, 
dependendo da necessidade 



Painéis UHF    sob licença da 

• Aplicáveis a pequenas 

     Localidades com  

     Diagramas direcionais 

• Uso em “Gap Fillers” 

• Toda a Faixa UHF 

• Potências até 1 KW rms  

    por painel 

• Polarização Horizontal 

         ou Elíptica 



        TFU-UT      sob licença da 

• Superturnstile – UHF – duas entradas 



Compartilhamento de Sites de TV  
Digital 

• Igualmente, exige antenas de alta potência e Banda 
Larga 

• Linhas de transmissão dimensionadas para acomodar 
todos os sinais combinados, com margem suficiente 

• Combinadores de Impedância Constante 

• Patch-Panels com faseamento de linhas (caso se 
utilizem antenas com dupla entrada) 

• SOLUÇÕES DE COMPARTILHAMENTO EM TV DIGITAL 
VÊM SENDO ANALISADAS COM MAIS FREQUÊNCIA 
PARA GAP-FILLERS OU SITES DE EMISSORAS DE TV 
PÚBLICAS E GOVERNAMENTAIS 

 



Exemplo de Compartilhamento de 
site para Gap-filler (multi-estação) 



Combinador de TV Digital  
Impedância Constante  



Acessórios/Pan Tilt 



Linearidade das Antenas 

Fator essencial para o bom 
funcionamento do sistema 



      Comparação de Espectros A/D 



Simulações de Diagramas em 3D 

• Trazendo mais qualidade aos projetos e 
antevendo alterações de diagramas de forma 
a otimizar o sistema irradiante 

• Ajustes precisos com ferramentas CAD 
associadas à documentação gerada 



ANTENA SLOT DTV - UHF (Digital) 



ANTENA SLOT DTV - UHF (Digital) 



ANTENA SLOT DTV - UHF (Digital) 
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Um pouco sobre a polarização 
elíptica 

Obtida a partir de diferentes amplitudes 
de vetores campo-elétrico, defasados 
adequadamente de tal forma a produzir 
o efeito de propagação desejado 



Polarização Circular (FM) 

• A combinação de duas ondas linearmente polarizadas, uma 
vertical e outra horizontal, de mesma amplitude e 
eletricamente defasadas de 90 graus, resulta em uma onda 
circularmente polarizada, como pode ser visto a seguir:  



Cuidado com aumentos 
desnecessários de potência de TX 

• Abandonando a cultura Analógica 

• Aumentos de potência digital podem levar a 
reflexões devido a multipercurso, estressando 
os códigos corretores com seu próprio sinal 
transmitido 



Umidade em sistemas de 
transmissão 

• Conectorização bem feita 

• Antenas com processos construtivos robustos e bem 
controlados 

• Instalações de antenas e linhas de acordo com o 
recomendado pelos fabricantes (posição de antena em 
relação à torre e raio de curvatura de cabos devendo 
ser respeitado, correta fixação dos mesmos à torre com 
espaçamentos respeitados) 

• Sistema de pressurização, se existir, deve funcionar o 
mínimo possível, caso não haja vazamentos no 
conjunto antena/linhas 



Ofertando Soluções e não apenas 
produtos 

• Suporte para análise do projeto em conjunto com a 
engenharia de sistemas 

• Coberturas 

• Compatibilidade com transmissores, projetos mecânicos e 
adaptações em tempo recorde para suprir as urgências 
frequentes 

• Suporte a campo, quando necessário 



                    IF TELECOM  
 Auxiliando a migração AM/FM e 
preparando as infra-estruturas para 
o HDTV 

  As próximas tecnologias , sem 
dúvida, exigirão equipes altamente 
capacitadas e com foco em 
resultados, com flexibilidade em 
alternativas e soluções de projetos 



 Obrigado 
José Roberto Elias 
Fones: (19) 4117-0270 

            (19) 3327-5635 

              (19) 99853-7007 

jose.elias@iftelecom.com.br 

      Trazendo solidez e tranquilidade 
em suas operações através o uso de 
produtos da mais alta tecnologia em 
antenas e componentes para  
FM e Broadcast Digital 


