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Ementa: 
 
Fundamentar os principais conceitos de irradiação de ondas eletromagnéticas, e estudar os 
parâmetros que caracterizam os principais tipos de antenas. Desenvolver simulações usando o 
software de simulação CST - Design Studio Suite. Estudar as principais características sistêmicas 
das redes sem fio, com ênfase nas redes celulares, e analisar o impacto das técnicas de acesso 
múltiplo para sistemas de comunicação móvel. Definir requisitos básicos de projeto de cobertura e 
dimensionamento de tráfego para as redes sem fio. Verificar os princípios básicos de mobilidade, 
portabilidade, qualidade de serviço. Identificação de padrões dos sistemas de comunicação sem fio. 
Objetivos: 
 
Propiciar ao aluno conhecimentos gerais sobre os princípios de irradiação de ondas 
eletromagnéticas, e fatores que implicam na área de cobertura das redes sem fio. Dar uma visão 
geral sobre estudos de cobertura e tráfego para dimensionamento destas redes, com foco principal 
nas redes celulares. 
Dar ao aluno experiência sobre a caracterização das antenas, como ganho, eficiência de irradiação, 
dentre outras, e aplicação para determinação da área de cobertura das redes sem fio. 
Familiarizar os alunos com o software de simulação CST - Design Studio Suite. 
Conceitos  
 

• Conhecer os principais 
mecanismos de irradiação 
eletromagnética; 

• Analisar e interpretar 
importantes conceitos de 
medidas de irradiação em 
antenas, como o coeficiente 
de reflexão, casamento de 
impedâncias, dentre outros. 

• Reconhecer e comparar 
diferentes características de 
antenas, e suas aplicações 
nas redes de comunicação 
sem fio. 

• Conhecer os principais 
aspectos relacionados à 
área de cobertura e tráfego 
destas redes, com foco 
principal nas redes 
celulares. 

Procedimentos e Habilidades  
 

• Simular diferentes tipos de 
antenas, com o uso do 
software de simulação 
eletromagnética CST – 
Design Studio Suite. 

• Analisar os resultados 
simulados para 
caracterização das antenas, 
e avaliar sua influência na 
área de cobertura das redes 
sem fio. 

• Elaborar projetos fictícios 
de redes celulares, em 
relação à área de cobertura 
e capacidade de tráfego. 

Atitudes e Valores  
 

• Comportar-se com 
responsabilidade e senso 
crítico frentes as atividades 
de simulação, e com os 
projetos de antenas e redes 
sem fio, uma vez que sua 
aplicabilidade está 
relacionada com a área de 
comunicação, e/ou com 
redes de segurança, 
sensoriamento, e/ou 
medicina investigativa. 

• Ser consciente de que, se 
um bom projeto visa lucro, 
deve visar acima de tudo, 
obedecer normas 
regulatórias, a segurança, e 
a integridade de suas 
funções pré-estabelecidas. 
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Conteúdo Programático: 
 

• Mecanismos de radiação e introdução às antenas 

• Parâmetros fundamentais e caracterização dos diferentes tipos das antenas 

• Simulação e projetos de antenas do tipo filamentares e impressas 

• Estudo de agrupamento (Array) de antenas 

• Antenas em redes de comunicações sem fio 

• Uso do software de simulação – CST 

• Caracterização das redes sem fio - Celular / Wimax / Trunking / outros 

• Análise de cobertura, do uso de bancos de dados topográficos e modelos de propagação 

• Análise de tráfego, cálculo de capacidade e projeto parcial de redes celulares. 

• Ver exemplos de uso de repetidores, cabo fendido, e de antenas inteligentes 

• Estudo das principais características das redes de telefonia de nova geração (3G, 4G), e 
suas implicações nos enlaces de transmissão 

 
Metodologia: 
 
Aulas expositivas, leituras extras e adicionais por indicação e supervisão do professor da 
disciplina. Resolução de exercícios em sala de aula para fundamentação dos conceitos abordados, 
e proposta de solução de listas de exercícios adicionais e/ou analise de simulações (com 
pontuação para a nota final), para treino e fixação dos conceitos. 
Simulações em laboratório com uso do software CST – Design Studio Suite, relacionando e 
aplicando os principais conceitos estudados. Inferindo nos resultados da simulação, esboçar e 
indicar em relatórios as formas de confeccionar antenas com diferentes diagramas de irradiação. 
 
Critério de Avaliação:  
 
Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
MF (média final) 
 

Se MI ≥ 6,0 (seis) e frequência ≥ 75% o aluno é aprovado na disciplina com MF = MI 
 
Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que 
compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
 
Bibliografia Básica: 
 

• BALANIS, C. A. Teoria de Antenas: Análise e Síntese. Vol.1. Tradução J. R. Souza. 3ª. 
Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

• RAPPAPORT, Theodore S.; Comunicações sem Fio - Princípios e Práticas; Prentice Hall; 
2009 

• LEE, William C.Y.; Lee's Essential of Wireless Communication; MCGRAW-HILL, 2000; 
ISBN: 0071345426 
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Bibliografia Complementar: 
 

• SADIKU, M. N. Elementos de Eletromagnetismo, 3a. Edição, Bookman, 2004. 

• KRAUS, J. D. Antenas, Guanabara Dois, 1983. 

• SAUNDERS, Simon R. Antennas and Propagation for Wireless Communication 
systems. Reprinted with corrections Chichester: John Wiley, 2001. 409 p 

• BALANIS, C. A. Antenna Theory - Analysis and Design, 2a. Edição, John Wiley & Sons, 
1997. 

• BALANIS, C. A. Advanced Engineering Electromagnetics, New York: John Wiley, c1989. 

• HAYT, W. H. Eletromagnetismo, 3a. Edição, Liros Técnicos e Científicos Ltda., 1994. 

• STUTZMAN, W. L.; THIELE, G. A. Antenna Theory and Design, 2a. Edição, Wiley, 1998 
 
 


