
 

DESCRIÇÃO 

 

MICROANTENA INTEGRADA SINTONIZÁVEL COM DIMENSÕES 

ELÉCTRICAS REDUZIDAS 

 

 

Âmbito da invenção 

A presente invenção está genericamente relacionada com o campo dos 

microssistemas com comunicações sem fios, e em particular com as microantenas 

integradas para microssistemas sem fios. 

Estado da técnica  

A disponibilidade de um sem número de pequenos dispositivos de comunicação 

pessoais sem fios, e o seu potencial para utilização em larga escala, tem levado à sua 

popularização de forma exponencial. Isto verifica-se principalmente em dispositivos de 

mão sem fios, tal como em telefones móveis ou em circuitos integrados para Bluetooth, 

onde uma antena integrada é normalmente desejada. Outra tecnologia que está 

actualmente também em grande desenvolvimento é a das redes de sensores sem fios, 

onde um número elevado de pequenos dispositivos tem a capacidade de recolher 

informação sobre o ambiente envolvente, devendo posteriormente transmitir essa 

informação através de comunicações sem fios. 

Estes modernos sistemas de comunicação sem fios tornar-se-ão tanto mais 

populares quão menores, discretos e baratos conseguirem ser. Tal objectivo, requererá 

cada vez mais a utilização de microdispositivos, onde antenas de pequenas dimensões e 

custo reduzido deverão estar integradas. 

É bem conhecido que estruturas planares como as antenas microtira apresentam 

um significativo número de vantagens sobre antenas convencionais, tais como dimensão 

e peso reduzidos e facilidade de fabrico e integração com outros sistemas. Contudo, 

para algumas aplicações, tais como a norma IEEE 802.11 ou o Bluetooth, a dimensão 



física de tais estruturas planares pode ser demasiado grande para que seja possível a sua 

integração dentro dos dispositivos de rádio-frequência (RF). A antena microtira 

convencional é composta por um plano de massa, uma microtira radiante (ou um plano 

condutor) e uma alimentação. É sabido que esta antena convencional operando no seu 

modo fundamental, modo Transversal Magnético (TM) TM01, apresenta um 

comprimento de antena de aproximadamente λ0/2 (em que λ0 é o comprimento de onda 

no substrato). O comprimento da microtira é definido relativamente a um comprimento 

de onda λ0 associado à frequência de ressonância f0. Diversas técnicas têm sido 

propostas para reduzir o tamanho das antenas microtira convencionais de meio 

comprimento de onda, λ0/2. A abordagem mais evidente consiste em utilizar substratos 

com elevada constante dieléctrica (e.g. entre a microtira e o plano de massa). Contudo, 

esta técnica conduz normalmente a baixa eficiência e à redução da largura de banda. 

Outra técnica que tem também sido utilizada em diversas aplicações de forma a 

reduzir a dimensão geral da antena microtira é recorrer a um curto-circuito, utilizando 

postes ou paredes metalizadas. Se considerarmos que o campo eléctrico é zero para o 

modo TM01 no meio da microtira, então esta pode ser curto-circuitada ao longo da sua 

linha média com uma parede metálica sem que a frequência de operação da microtira 

sofra uma alteração significativa. Esta antena microtira com curto-circuito inclui uma 

microtira com um comprimento λ0/4. É possível reduzir ainda mais as dimensões da 

antena através da utilização de um curto-circuito próximo da alimentação. A técnica de 

redução das dimensões da antena utilizando um pino em curto-circuito foi, por exemplo, 

utilizada com sucesso para desenhar antenas planares de reduzidas dimensões utilizadas 

nos terminais portáteis para o uso da norma 3G IMT-2000. 

Uma das mais conhecidas e documentadas antenas de microtira de reduzidas 

dimensões é uma antena planar em F invertido (PIFA). Essencialmente, uma PIFA pode 

ser vista como uma antena microtira com um curto-circuito. Consequentemente, o 

comprimento de uma antena PIFA é geralmente menor que λ0/4. Colocando um pino de 

curto-circuito na posição correcta, o comprimento da PIFA pode ser reduzido para λ0/8. 

O tamanho da PIFA pode também ser reduzido através de carregamento eléctrico.  

Devido a restrições de espaço disponível, impostas pelas dimensões dos circuitos 

integrados e à necessidade de redução das dimensões dos dispositivos, há muito que 

existe a necessidade de desenvolver uma antena com uma geometria e dimensões 



adequadas à integração em circuitos integrados (CI) de RF. Até ao momento, a 

integração de antenas tem-se baseado maioritariamente na utilização da antena de 

microtira convencional, estando a sua integração limitada a aplicações de frequências 

mais elevadas. Isto deve-se ao facto da maioria das soluções apresentadas para reduzir o 

tamanho das antenas nem sempre impor como restrição a utilização de uma geometria, 

materiais e métodos de fabrico compatíveis com a integração dessa mesma antena num 

dispositivo integrado de rádio-frequência (RF).  

Desta forma, o projecto de antenas compactas e totalmente integradas continua a 

ser um desafio que a indústria deseja ver resolvido para permitir o desenvolvimento dos 

modernos dispositivos de RF com comunicações sem fios. Devido às limitações físicas 

inerentes aos sistemas de RF, uma antena integrada deve ter uma dimensão eléctrica 

reduzida e deve funcionar sobre um plano de massa finito, o que tem uma grande 

influência nas perdas por retorno e pode também provocar uma redução na relação 

frente/trás da antena.  

Têm sido propostas diversas antenas com o intuito de reduzir as suas dimensões 

e/ou torná-las integráveis em CI, que a seguir se descrevem: 

A Patente Americana US 6727855 B1 - Folded multilayer electrically small 

microstrip antenna - descreve uma antena de reduzidas dimensões que é construída 

através do empilhamento de várias camadas. No entanto, esta antena pela sua geometria 

e constituição não é passível de integração utilizando técnicas de encapsulamento 

convencionais. Além disso, a utilização da técnica simples de multicamada não fornece 

uma antena com dimensões suficientemente pequenas para ser integrada num CI. Na 

Patente Americana US 6798383 B2 - Low profile small antenna and constructing 

method therefor - é proposta uma antena planar de dimensões reduzidas, contudo os 

elementos que formam a antena não são suficientemente pequenos nem passíveis de 

integração num circuito integrado. A Patente Americana US 6639557 B2 - Small 

antenna and manufacturing method thereof - descreve uma antena e respectivo método 

de fabrico para obter um dispositivo de dimensões reduzidas. No entanto, esta antena e 

respectivo processo de fabrico não permitem a sua integração num CI. A Patente 

Americana US 6693604 B2 - Small antenna -apresenta uma antena de pequenas 

dimensões e compatível com o processo de fabrico utilizado para os circuitos 

integrados. O problema da sua utilização consiste na necessidade da existência de um 



plano de massa que é significativamente maior que a própria antena. Isto impossibilita a 

sua utilização para integrar em CI. 

As Patentes Europeias EP 1445822 - Chip antenna - e EP 1460715 - Surface 

mount type chip antenna and communication equipment using the same - descrevem 

também uma antena miniaturizada para utilizar em dispositivos portáteis. No entanto, 

esta antena tem uma configuração que não é favorável para integração num CI. A 

Patente Europeia EP 1494161 - Noncontact IC card reader/writer integrated with 

antenna - descreve um dispositivo com antena integrada onde se optou por utilizar uma 

indutância como antena. Esta técnica normalmente permite apenas comunicações para 

distâncias curtas e/ou para sistemas em que um dos sistemas de comunicação está 

dotado de uma antena com elevado ganho (uma antena com dimensões físicas elevadas 

e normalmente acoplada a uma estação base fixa), adequada para comunicar com o 

dispositivo que integra a indutância. A Patente Europeia EP 1126522 - Packaged 

integrated circuit with radio frequency antenna - descreve uma invenção que contempla 

uma antena integrada em conjunto com um CI. A antena utilizada é uma antena em 

espiral que tem o inconveniente de radiar na direcção do circuito integrado, podendo 

interferir com o mesmo. Além disso, como a antena é integrada no encapsulamento do 

circuito, o fabrico desta antena implica a utilização de um processo de fabrico bastante 

dispendioso para o fabrico do encapsulamento desse mesmo circuito integrado. 

A Aplicação de Patente Americana US 2004233107 - Packaged integrated 

antenna for circular and linear polarizations - descreve um sistema com antena 

integrada. Apesar das vantagens referidas na possibilidade de miniaturização, os 

materiais e a geometria necessários à sua construção não são compatíveis com os 

processos de fabrico utilizados nos circuitos integrados. A Patente Americana US 

6818985 - Embedded antenna and semiconductor die on a substrate in a laminate 

package - descreve um sistema em que a antena é integrada com o CI. Nesta invenção é 

utilizada uma antena microtira implantada sobre o substrato, lado-a-lado com o CI, 

dentro do encapsulamento. A desvantagem deve-se ao facto de se utilizar uma antena 

microtira convencional, não se conseguindo, nem uma miniaturização nem eficiência 

muito elevadas. A Patente Americana US 6770955 - Shielded antenna in a 

semiconductor package - descreve também uma antena integrável com um CI. A grande 

desvantagem desta patente é a necessidade de utilizar dois encapsulamentos distintos 

para conseguir juntar a antena com o restante dispositivo de RF. O Pedido de Patente 



Internacional WO 2004042868 - Integrated Circuit Package Including Miniature 

Antenna - prevê a integração de antenas no encapsulamento do circuito integrado. Mas 

como já foi referido, este processo é altamente desvantajoso do ponto de vista 

económico. Implica a utilização de novos e dispendiosos processos de encapsulamento. 

Como se pretende integrar a antena em conjunto com o CI é de grande 

importância ter presente as últimas técnicas que têm vindo a ser propostas nesta área. 

Nomeadamente, o desenvolvimento de técnicas que permitam a obtenção de um circuito 

integrado com encapsulamento ao nível da bolacha (Wafer Level Packaging), que 

introduzem um novo conceito de integração e de encapsulamento de CI. Esta área tem 

sido alvo de actividade intensa como se pode observar pelas Patentes Americanas US 

6646289 B1 - Integrated circuit device (11/11/2003)-, US 6713870 B2 - Wafer level 

chip-scale package (30/03/2004)-, US 6777767 B2 - Methods for producing packaged 

integrated circuit devices & packaged integrated circuit devices produced thereby 

(17/08/2004)-, US 6818475 - Wafer level package and the process of the same 

(16/11/2004)-, US 6836018 B2 - Wafer level package and method for manufacturing 

the same (28/12/2004)- e US 6841874 B1 - Wafer-level chip-scale package 

(11/01/2005). Todas elas descrevem técnicas que permitem a produção de um circuito 

integrado encapsulado, sem a necessidade de passar pelo processo de encapsulamento 

comum. Em particular, a Patente Americana US 6777767 B2 - Methods for producing 

packaged integrated circuit devices & packaged integrated circuit devices produced 

thereby - descreve um método que permite a utilização de várias bolachas de silício 

empilhadas de forma a obter o dispositivo final. 

Até ao momento, não tinha sido proposta uma microantena que fosse possível 

integrar num CI, sem as desvantagens e limitações associadas às dimensões da antena e 

características do substrato utilizado no fabrico de circuitos integrados. A presente 

invenção torna possível a obtenção de uma antena suficientemente pequena para ser 

integrada em conjunto com o CI, sem as desvantagens do aumento das dimensões do CI 

nem da perda de performance devido às características do substrato.  

De facto, isso pode ser conseguido através da utilização de pelo menos um die que 

contém um circuito de RF e em que a antena é integrada no próprio encapsulamento, 

utilizando técnicas de encapsulamento ao nível da bolacha. Este dispositivo completo 

pode ser utilizado em aplicações que requeiram comunicações sem fios, evitando a 

necessidade de combinar dois módulos num circuito impresso. Desta forma, reduz-se a 



área necessária e todas as tarefas relacionadas com a interligação do módulo antena ao 

módulo de RF, o que implica uma consequente redução de custos no sistema total. 

Esta invenção permite utilizar o conceito de antena multicamada de modo a que 

esta se torne suficientemente pequena para ser integrável num CI. Além disso, 

preenchendo a necessidade de reduzir significativamente as dimensões eléctricas de 

uma antena planar com as características necessárias para integração num circuito 

integrado, a invenção desta microantena apresenta também a vantagem de ser 

facilmente sintonizável. 

Sumário da invenção 

O principal objectivo da presente invenção é fornecer uma microantena 

multicamada, electricamente compacta, que possa ser integrada em conjunto com um 

circuito de RF. Esta microantena multicamada electricamente compacta permite uma 

redução substancial das dimensões da antena e tem ainda a capacidade de ser 

sintonizável. 

Um objectivo desta invenção é providenciar uma microantena integrável num 

circuito integrado de RF, encapsulado, mas de menor dimensão e custos, relativamente 

aos conhecidos até ao momento. Este objectivo é atingido através da utilização de um 

circuito integrado de RF implementado num encapsulamento de circuito integrado, 

enquanto que a antena para RF é também integrada no mesmo encapsulamento. O 

encapsulamento total, incluindo a antena, pode ser utilizado numa aplicação que 

requeira comunicações sem fios, tal como acontece no Bluetooth ou na tecnologia Wi-

Fi, em vez de se ter de combinar um módulo de RF com um módulo antena numa placa 

de circuito impresso. Desta forma, pode poupar-se espaço na placa de circuito impresso 

e no alojamento da aplicação de RF. Ao mesmo tempo, o custo da implementação da 

aplicação de RF é reduzido porque em vez dos custos associados à montagem do 

módulo de RF, dos custos de montagem da antena e dos custos de interligação entre 

ambos, existem unicamente os custos de montagem do dispositivo de RF com antena 

integrada. 

Um objectivo desta invenção é também providenciar uma microantena integrada 

em que a alimentação da antena está integrada com os circuitos de RF. 

Outro objectivo desta invenção é providenciar uma microantena multicamada 

electricamente compacta que permita uma redução substancial das dimensões da antena, 



que funcione de forma eficiente, que seja integrável num circuito integrado de forma 

simples e com baixo custo e que tenha a possibilidade de ser sintonizável. 

Para preencher a necessidade à muito sentida, e ainda não satisfeita, de dispor de 

uma antena electricamente pequena que seja integrável de forma eficiente num CI, a 

presente invenção disponibiliza uma antena microtira multicamada electricamente 

pequena formada por uma pilha de substratos, entrefolhados por zonas metálicas que 

formam alternadamente o plano de massa e a tira radiante. As zonas metálicas que 

formam a tira radiante são dotadas de ranhuras de forma a permitir uma maior redução 

das dimensões da antena, e tornar possível a sintonização da antena, e a zona metálica 

que forma o plano de massa é dotada de uma ranhura que fornece mais uma 

possibilidade de controlar a impedância de entrada da antena microtira. 

As concretizações da microantena multicamada inventada incluem a sua 

realização em N camadas de substrato, sendo a concretização preferida aquela que 

utiliza três camadas de substrato. Esta invenção também contém a forma de construir 

esta antena de forma a que ela seja integrável num CI, a forma de introduzir as ranhuras 

para reduzir as dimensões da antena significativamente e o método de tornar esta antena 

sintonizável. 

As concretizações preferidas da presente invenção providenciam uma microantena 

de camada múltipla. Sucintamente, uma realização preferida da microantena pode ser 

implementada como se segue: a microantena contém um plano de massa, uma primeira 

estrutura de interligação em contacto com o plano de massa, um primeiro prato condutor 

em contacto com a primeira estrutura de interligação, uma segunda estrutura de 

interligação em contacto com o plano de massa, um segundo prato condutor em 

contacto com a segunda estrutura de interligação, uma terceira estrutura de interligação 

em contacto com o segundo prato condutor, um terceiro prato condutor em contacto 

com a primeira estrutura de interligação, que forma uma abertura radiante em conjunto 

com o segundo prato condutor. 

As concretizações preferidas da presente invenção incluem também um método 

para fabricar a microantena. Um dos métodos possíveis pode ser descrito, de um modo 

geral, pelos seguintes passos, os quais podem ou não seguir a ordem apresentada em 

função da tecnologia disponível: formação do plano de massa e do primeiro prato 

condutor num substrato compatível com o processo de fabrico de circuitos integrados, 

ligação do primeiro prato condutor com o plano de massa através da formação e 



metalização da primeira estrutura de curto-circuito, o primeiro prato condutor é 

substancialmente paralelo ao plano de massa, acoplar um segundo substrato e ligar um 

segundo plano condutor formado no topo desse substrato ao plano de massa com uma 

segunda estrutura de curto-circuito, o segundo plano condutor é substancialmente 

paralelo ao plano de massa, o segundo plano condutor forma uma abertura radiante com 

o primeiro plano condutor. 

Com esta invenção, é utilizado todo o espaço disponível no encapsulamento para 

integrar a antena dado que a própria estrutura da antena forma o encapsulamento. Nas 

técnicas anteriormente propostas, a antena utilizava apenas uma zona do circuito 

integrado ou do encapsulamento. No entanto, sendo esta invenção baseada numa 

estrutura multicamada, esta pode beneficiar do empilhamento de várias bolachas para 

aumentar a eficiência de radiação, controlar a largura de banda, ou o ganho. Como esta 

invenção pode ser construída utilizando as técnicas de encapsulamento ao nível da 

bolacha, é possível utilizar substratos com perdas reduzidas o que reduz a penalidade de 

potência associada à integração da antena. Dado que esta invenção permite reduzir as 

dimensões da antena significativamente, é possível fabricar a antena utilizando 

substratos com uma constante dieléctrica inferior, melhorando as características de 

radiação da antena. 

Esta invenção permite obter uma antena integrada num microssistema sem que a 

eficiência dessa antena se degrade significativamente. Isto significa que não existe uma 

grande penalidade de potência associada à integração da antena, o que acontece quando 

se considera a implementação de uma antena microtira directamente sobre um substrato 

de silício. Além disso, como a implementação desta invenção é compatível com os 

processos de fabrico e integração de subsistemas que constituem um determinado 

microssistema, após o processo de projecto da antena necessária para esse 

microssistema, o fabrico da antena é conseguido a custo quase nulo. 

A utilização desta invenção permite a inserção de antena de uma forma simples 

em todos os microssitemas que utilizam comunicações sem fios. Além disso, o facto 

desta incorporação ser feita durante o processo de fabrico de CI, permite obter sistemas 

mais compactos e menos sujeitos a falhas de funcionamento, uma vez que todo o 

processo de fabrico é efectuado num ambiente limpo e controlado. Esta invenção 

permite também, através de técnicas actuais, a obtenção de uma antena sintonizável 

numa banda de frequências em torno da qual a antena foi projectada para funcionar. 



Outros sistemas, métodos, características, funcionalidades, e vantagens da 

presente invenção serão ou tornar-se-ão aparentes para alguém com competência na 

área depois de examinar os desenhos seguintes e a sua descrição detalhada. É pretendido 

que tais sistemas adicionais, métodos, características, funcionalidades e vantagens sejam 

incluídos na presente descrição, estejam dentro do âmbito da presente invenção, e sejam 

protegidos pelas reivindicações acompanhantes. 

Breve descrição dos desenhos 

Muitos dos aspectos da invenção podem ser melhor compreendidos com 

referência a alguns desenhos sobre a mesma. Os componentes nos desenhos não estão 

necessariamente à escala, em vez disso é colocada ênfase na clara ilustração dos 

princípios da presente invenção. Os desenhos estão incluídos sem qualquer carácter 

limitativo e apenas com o objectivo de permitir uma melhor compreensão da descrição 

seguinte: 

As Figura 1A e 1B representam uma vista em corte de duas formas de realizar 

uma microantena com uma pilha de três substratos compatíveis com o processo de 

fabrico de circuitos integrados. 

A Figura 2A é uma vista em perspectiva da microantena alimentada por meio de 

um pino através do substrato. 

A Figura 2B é uma vista em perspectiva da microantena alimentada por meio de 

uma ranhura que faz o acoplamento electromagnético através do substrato. 

A Figura 3 é uma vista em perspectiva da microantena dotada de 

microinterruptores que permitem seleccionar a frequência de funcionamento da antena. 

A Figura 4A é uma vista em perspectiva da microantena que mostra a forma como 

é possível integrar a invenção com os circuitos de rádio-frequência de um determinado 

microssistema. 

A Figura 4B é uma vista em perspectiva da microantena que mostra a forma como 

é possível integrar a invenção com os circuitos de rádio-frequência de um determinado 

microssistema, integrando também outros microcomponentes no substrato que foi 

introduzido para integrar a antena. 



Descrição detalhada de um modo de execução da invenção 

As configurações preferidas da invenção passarão a ser completamente descritas 

de seguida, com referência aos desenhos acompanhantes. Uma forma de entender as 

configurações preferidas da invenção inclui a sua observação no contexto de um 

dispositivo de comunicação sem fios, e mais particularmente no contexto de uma antena 

para um microssistema. Contudo, é de notar que as configurações preferidas podem ser 

vistas noutros contextos, tal como a sua utilização em telefones celulares, sensores para 

monitorização, e cartões inteligentes sem fios, entre outros exemplos de contextos que 

utilizem antenas para transmitir/receber sinais através de um meio. 

Uma estrutura para a microantena que pode ser utilizada num dispositivo de 

comunicação pessoal será descrita em seguida. Um método para fabricar a microantena, 

compatível com o processo utilizado no fabrico de circuitos integrados será também 

descrito, assim como se procederá à indicação de como introduzir as ranhuras que 

permitem reduzir as dimensões da antena bem como para ajustar a sua impedância de 

entrada. Será também descrito como devem ser utilizados os interruptores para permitir 

a sintonização da microantena. 

A presente invenção descreve uma microantena multisubstrato, configurada de 

forma vantajosa, constituída por um dieléctrico multicamada entrefolhado com um 

plano de massa e com uma tira radiante desenhada com uma geometria adequada de 

forma a fornecer uma antena electricamente pequena para tornar possível a construção 

de uma microantena integrada num microssistema sem fios com capacidade para 

funcionar nas bandas ISM de 2 GHz e 5 GHz. A configuração da tira radiante, tal como 

a introdução de ranhuras na geometria dessa mesma tira resultam numa redução 

significativa das dimensões da antena, comparando com antenas previamente propostas, 

sem sofrer de limitações significativas associadas a antenas integradas previamente 

propostas. 

A dimensão física de qualquer antena microtira é determinada pelo comprimento 

de onda no substrato. Por exemplo, o comprimento de uma antena microtira rectangular 

é de cerca de meio comprimento de onda dentro do meio dieléctrico sob a tira radiante. 

De forma a reduzir as dimensões do elemento ou da tira radiante, a constante dieléctrica 

do substrato deve ser aumentada significativamente, o que faz com que a antena 

funcione de forma ineficiente, o que não é desejável. A invenção desta antena 



multicamada, com ranhuras na tira radiante, principalmente a introdução das ranhuras 

na tira radiante, torna as dimensões eléctricas desta antena extremamente reduzidas. 

Além disso, a introdução de uma ranhura junto do ponto de alimentação permite 

introduzir uma compensação capacitiva, necessária pelo facto de a impedância da 

antena se poder tornar muito indutiva devido à introdução das ranhuras. A introdução 

das ranhuras introduz ainda a vantagem adicional de permitir a utilização de 

interruptores que abrem, ou fecham, essas ranhuras de forma a modificar a geometria 

das tiras radiantes. Isto altera a frequência de funcionamento da antena, obtendo-se 

assim uma antena sintonizável. As ranhuras podem ser também utilizadas como forma 

de afinação da frequência de operação da antena num processo de controlo de 

funcionamento. Outra grande vantagem desta invenção é estar baseada em restrições 

geométricas por forma a tornar possível o fabrico da antena utilizando as técnicas 

disponíveis para o fabrico de circuitos integrados. 

A Figura 1A mostra a estrutura genérica da microantena. A microantena é 

constituída por uma estrutura que forma o plano de massa (12), uma estrutura que forma 

a tira radiante (13), uma estrutura de interligação para formar o plano de massa (14), 

uma estrutura de interligação para formar a tira radiante (15) e uma estrutura de 

alimentação da microantena (16). Os materiais metálicos que formam o plano de massa, 

a tira radiante, e as estruturas de interligação terão que ser compatíveis com a tecnologia 

utilizada no processo de fabrico de circuitos integrados. Os substratos (11) utilizados 

serão os que possuem compatibilidade eléctrica, térmica e mecânica com os materiais 

utilizados no processo de fabrico de CI. 

As estruturas de interligação internas utilizadas para formar o plano de massa e a 

tira radiante podem ser efectuadas através de um rasgo posteriormente metalizado ou 

por uma fila de furos metalizados. As estruturas de interligação externas utilizadas para 

formar o plano de massa e a tira radiante são conseguidas através de metalização 

efectuada na superfície do substrato da antena, que tem que ter uma determinada 

inclinação por forma a que seja possível a sua execução. 

A alimentação da antena poderá ser conseguida através de uma sonda (23) que 

liga a entrada/saída da antena à entrada/saída do circuito de RF de uma forma directa e 

dentro do próprio encapsulamento. Esta alimentação pode também ser conseguida 

através de uma ranhura (24) que permitirá o acoplamento electromagnético entre a 



antena e uma linha microtira que fará a interligação entre os circuitos de rádio-

frequência e a antena. 

As dimensões da antena podem ser reduzidas através do aumento do número de 

camadas de substrato (11) mas, com esta invenção, passa a ser possível reduzir essa 

dimensões significativamente através da introdução de ranhuras na tira radiante (21), 

convenientemente posicionadas. 

A impedância de entrada da antena pode ser ajustada pelo método convencional 

que consiste em mudar a posição do local de alimentação da antena mas, com esta 

invenção, pode também ser ajustada através do posicionamento e dimensionamento de 

uma ranhura (22). Devido à introdução de ranhuras para reduzir significativamente as 

dimensões da antena, este novo método sugerido para controlar a impedância de entrada 

desta antena poderá ser a única forma de obter uma impedância de entrada conveniente. 

A Figura 3 ilustra o conceito de antena sintonizável, com impedância ajustável. A 

colocação de interruptores (31) nas ranhuras (21) da tira radiante permite modificar o 

comprimento eléctrico, o que altera a frequência de funcionamento. A utilização dos 

interruptores (32) na ranhura (22) do plano de massa permite alterar a impedância de 

entrada da antena. 

As Figuras 4A e 4B ilustram o conceito de integração da antena com o circuito 

integrado de rádio-frequência. Na Figura 4A, a antena (41) é construída com técnicas de 

encapsulamento ao nível da bolacha, é agrupada aos circuitos de RF (42), utilizando as 

mesmas técnicas, formando um microssistema de RF com antena integrada. A Figura 

4B estende o conceito de integração, onde a antena (41) é acoplada ao CI de RF (42) e o 

substrato utilizado para fabricar a antena é também utilizado para integrar outros 

componentes de RF (43). 

Como exemplo de aplicação, foi projectada e fabricada uma antena para funcionar 

na banda ISM de 5 GHz, e verificou-se que a introdução de duas ranhuras na tira 

radiante permitiu poupar 30% da área necessária para implementar a antena. A 

utilização desta microantena permite a sua integração em circuitos integrados de RF 

utilizando apenas uma fracção da área das antenas convencionais, e.g., apenas 2 x 2 

mm2 na banda ISM de 5 GHz, sendo de referir que qualquer circuito integrado 

encapsulado ocupa pelo menos uma área de 10 x 10 mm2. 



Deve ficar claro que as concretizações da presente invenção descritas 

anteriormente, em particular alguma concretização preferida, são simplesmente 

possíveis exemplos de implementação, meramente estabelecidos para um claro 

entendimento dos princípios da invenção. Muitas variações e modificações podem ser 

efectuadas às concretizações referidas anteriormente sem que se desviem 

substancialmente do espírito e princípio da invenção. Todas essas modificações e 

variações devem ser incluídas no âmbito desta divulgação e presente invenção e 

protegidas pelas reivindicações seguintes. 



 

REIVINDICAÇÕES 

 

1. Uma microantena integrada sintonizável com dimensões eléctricas reduzidas do 

tipo microtira multicamada, caracterizada por compreender: 

(a) uma pilha de substratos (11) entrefolhados com um plano de massa (12) e uma 

tira radiante (13), 

(b) uma estrutura de interligação para formar o plano de massa (14),  

(c) uma estrutura de interligação para formar a tira radiante (15), 

(d) uma estrutura de alimentação da microantena (16),  

em que todos estes elementos são compatíveis com o processo de encapsulamento 

ao nível da bolacha. 

 

2. A microantena de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por incluir uma 

ranhura (22) na tira radiante (13) para permitir o ajuste da impedância de entrada da 

antena à impedância da linha de alimentação. 

 

3. A microantena de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por a geometria 

da tira radiante (13) incluir ranhuras (21) ou ausências de zonas metálicas e o plano de 

massa (14) incluir ranhuras (22) ou ausências de zonas metálicas. 

 

4. A microantena de acordo com a reivindicação 3, caracterizada por estar dotada 

de interruptores (31) nas ranhuras (21) da tira radiante (13), para alterar a sua frequência 

de operação, e interruptores (32) nas ranhuras (22) do plano de massa (14) para alterar a 

impedância de entrada da antena. 

 

5. A microantena de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por, tanto a 

estrutura de interligação para o plano de massa (14) como a estrutura de interligação 



para a tira radiante (15) serem formadas por uma cavidade metalizada ou por uma fila 

de furos metalizados, que estabelecem o contacto eléctrico entre as duas faces de uma 

bolacha. 

 

6. A microantena de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por a 

alimentação da microantena ser efectuada através de uma sonda (23), que liga a 

entrada/saída da antena à entrada/saída de um circuito de rádio-frequência de uma forma 

directa e dentro do próprio encapsulamento. 

 

7. A microantena de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por a 

alimentação da microantena ser efectuada através de uma ranhura (24), que permite o 

acoplamento electromagnético entre a microantena e uma linha microtira que fará a 

interligação entre os circuitos de rádio-frequência e a microantena. 

 

8. A microantena de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, 

caracterizada por ser acoplada a um circuito integrado compreendendo os circuitos de 

rádio-frequência e, simultaneamente, por o substrato onde foi fabricada a antena poder 

ser utilizado para integrar outros dispositivos de rádio-frequência. 

 

9. Método para fabricar a microantena de acordo com qualquer uma das 

reivindicações anteriores, caracterizado pela formação do plano de massa e do primeiro 

prato condutor num substrato compatível com o processo de fabrico de circuitos 

integrados, pela ligação do primeiro prato condutor com o plano de massa através da 

formação e metalização da primeira estrutura de curto-circuito, em que o primeiro prato 

condutor é substancialmente paralelo ao plano de massa, pelo acoplar de um segundo 

substrato e ligar um segundo plano condutor formado no topo desse substrato ao plano 

de massa com uma segunda estrutura de curto-circuito, em que o segundo plano 

condutor é substancialmente paralelo ao plano de massa, e pelo segundo plano condutor 

formar uma abertura radiante com o primeiro plano condutor. 

 

 



 

 

10. Circuito integrado de rádio-frequência caracterizado por integrar uma 

microantena de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores. 

 

11. Microssistema com comunicação sem fios, caracterizado por integrar um 

circuito integrado de acordo com a reivindicação 10. 

 

12. Microssistema com comunicação sem fios de acordo com a reivindicação 11, 

caracterizado por ter a capacidade de funcionar nas bandas ISM de 2 GHz e 5 GHz. 



Resumo 

A invenção descreve uma microantena sintonizável de dimensões eléctricas 

reduzidas. Esta consiste na aglutinação de várias camadas de substrato, iguais ou 

distintos, com propriedades eléctricas, térmicas e mecânicas compatíveis com o 

processo de fabrico de circuitos integrados. Essas camadas estão entrefolhadas por 

planos metálicos que por sua vez estão ligados entre si através de paredes ou furos 

metalizados de forma a formar uma estrutura radiante e um plano de massa. A estrutura 

radiante é dotada de ranhuras num, ou em mais níveis, por forma a permitir uma maior 

redução do comprimento eléctrico da antena. Essas ranhuras podem ser dotadas de 

interruptores o que torna a microantena sintonizável.  

Como todo o processo de fabrico é compatível com a tecnologia de 

encapsulamento ao nível da bolacha, a microantena é facilmente integrável em 

microssistemas que necessitem de comunicações sem fios. 
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