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Diretividade e Ganho



Introdução

As antenas são fazem parte de muitos tipos de circuitos. Cada uma possui sua própria 
característica que a tornará a mais funcional possível em determinada aplicação. Serão 
apresentados dois conceitos, diretividade e ganho, que ajudarão a entender alguns aspectos das 
antenas.



Diretividade e Ganho

O conceito de ganho de uma antena deve ser desenvolvido a partir da conclusão de que, à 
luz do princípio da conservação de energia, uma antena não “produz” energia e, portanto, não 
pode ser capaz de provocar amplificação, ou ganho no sinal aplicado aos seus terminais.

Na estrutura passiva uma antena opera a energia contida nas ondas eletromagnéticas 
atuando simplesmente como um transdutor, sendo por isso o seu ganho um conceito que deve 
ser desenvolvido em termos relativos e não em termos absolutos.

Para definir o parâmetro Ganho de uma antena é necessário compreender inicialmente o 
que seja Ganho Diretivo, que nada mais é do que a capacidade de uma antena em direcionar ou 
concentrar energia numa dada direção do espaço comparativamente a uma outra antena de 
referência que pode ser, por exemplo, um dipolo, uma corneta ou um isotrópico.

Comparar quanto uma antena concentra energia numa dada direção relativamente a outra 
antena é criar a situação de relativismo, portanto assim surge a métrica desejada, ou seja, um 
número que define esta relação entre as duas antenas e que por conseguinte, é o valor do Ganho 
Diretivo pretendido para caracterizar a antena em análise.

O fato de a antena de referência ser uma corneta justifica-se para quando se quer 
apresentar o ganho diretivo da antena em análise na faixa de micro-ondas, onde a antena tipo 
corneta é usualmente utilizada. Nesse caso o emprego de dipolo como antena de referência é útil, 
pois trata-se de uma antena extremamente simples e fácil de implementar, principalmente 
quando se deseja apresentar o ganho diretivo da antena em análise nas faixas de VHF e UHF, uma 
vez que a antena tipo isotrópico é um conceito puramente matemático e sem significado prático, 
mas igualmente vantajoso quando se quer apresentar o ganho diretivo da antena em análise com 
base numa antena ideal.
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Diagrama de radiação de
uma antena isotrópica

A antena isotrópica é um radiador hipotético, que 
irradia uniformemente em todas as direções do espaço e 
não apresenta perdas, ou seja, é uma antena ideal e não 
realizável na prática, mas que tem utilidade conceitual à 
medida que parâmetros de desempenho de antenas 
podem ser apresentados tomando-se a antena isotrópica 
como referência de comparação.

A figura à esquerda mostra como seria a irradiação 
de uma antena isotrópica. Nota-se a uniformidade na 
propagação do sinal. Tal ocorrência, na prática, e 
impossível de se obter devido a diversos fatores que 
influenciam no processo.

A figura à esquerda mostra 
como seria a irradiação de uma antena 
isotrópica. Nota-se a uniformidade na 
propagação do sinal de modo que o 
conjunto todo forme uma esfera. Tal 
ocorrência, na prática, e impossível de 
se obter devido a diversos fatores que 
influenciam no processo. O ganho dá-
se pela fórmula G = d · D, onde G é o 
ganho, N é a eficiência e D é a 
diretividade.



Diretividade

Define-se Diretividade como sendo o máximo valor atingido pelo Ganho Diretivo de uma 
antena, ou seja, se adotarmos, por exemplo, um radiador isotrópico como a antena de referência 
para definirmos o valor do Ganho Diretivo, veremos que qualquer outra antena, por menos 
direcional que possa ser, não irá conseguir radiar ou distribuir a energia aplicada aos seus 
terminais de forma tão uniforme ao seu redor como o isotrópico, de onde teremos sempre um 
Ganho Diretivo maior que 1, isto é, uma potência radiada por unidade de área tomada sobre a 
esfera de radiação maior do que aquela que seria provocada pelo isotrópico.

A diretividade de uma antena define sua capacidade de concentrar a energia irradiada 
numa determinada direção.

D=10 log( Pmáx
Piso )D=20 log ( Emáx

Eiso )

Pmax - máxima potência irradiada da antena de interesse. 

Piso - potência irradiada pela antena isotrópica numa 
direção qualquer.

Emax - máximo campo irradiado da antena de interesse.

Eiso - campo irradiado pela antena isotrópica numa direção 



Conclusão

Com os conceitos apresentados podemos concluir que a antena não provoca ganho no sinal 
por ela recebido ou transmitido. Vimos que ganho diretivo é a capacidade de uma antena em 
direcionar ou concentrar energia. Realizar a comparação de quanto uma antena direciona ou 
concentra energia, em relação a outra antena é algo relativo, tem-se então o Ganho Diretivo.

Vimos que a antena isotrópico, em teoria, irradia as ondas eletromagnética de maneira 
uniforme, porém, na prática a situação muda. 

Vimos que diretividade é o máximo valor atingido pelo Ganho diretivo e que a diretividade 
de uma antena define sua capacidade de concentrar a energia irradiada numa determinada 
direção.
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