
Ganhos de antenas em dBi e dBd (1) 

 

Decibel define uma relação de potência, apenas tem significado quando é comparado com algo. As 

antenas não têm ganho da mesma maneira que amplificadores. O ganho de uma antena é uma 

indicação da redistribuição espacial da potência disponível. Se a potência for distribuída em todas 

as direções em espaço livre (Fig. 1), poderemos dizer que temos uma fonte isotrópica. Esta fonte 

não é possível no mundo real, mas é uma útil referência para comparações. Seguindo o mesmo 

sentido, vamos inserir algum tipo de refletor que possa combinar potências logo acima e abaixo da 

fonte, formando um novo padrão de irradiação que privilegia a uniformidade em um hemisfério ao 

invés de toda a esfera. A potência resultante deste lado pode ser o dobro da observada 

anteriormente. Assim teremos um ganho de 3 dB nesta direção resultante se comparado com o 

padrão esférico da antena isotrópica. Portanto eu posso chamar o ganho de 3dBi, sendo o “i” 

relativo à comparação com a antena isotrópica. Em espaço livre uma antena dipolo apresenta nulos 

ao longo do eixo e irradia mais potência para algumas direções com um ganho máximo de 2,14 dB 

se comparada com a isotrópica, portanto um ganho de 2,14 dBi. Se ao invés de uma isotrópica, a 

dipolo for comparada com outra dipolo do mesmo tipo, o fator é 1. Portanto a mesma dipolo que 

tem um ganho de 2,14 dBi, tem um ganho de 0 dBd, “d” de dipolo, pois estaria se comparando a ela 

mesmo. Uma antena direcional do tipo Yagi, por exemplo, pode ter ganho expresso tanto em dBd 

como em dBi. Ambas formas são válidas e se relacionam como dBi = dBd + 2,14 ou dBd = dBi – 

2,14. 

 

Figura 1: Padrão de radiação espacial esférico de uma antena isotrópica em espaço livre. 

 

Figura 2: Padrão de radiação de uma antena dipolo ideal em espaço livre.  
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