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Os sistemas 2.4 são mais seguros desde que 
observados detalhes na instalação e 

utilização!

Posição das Antenas/ Orientação/ Polarização - Preceitos Gerais

-> Para grandes modelos sempre prefira sistemas com duas antenas ou mais antenas;
-> As antenas sempre devem estar com um angulo de 90 graus entre elas;
-> As antenas devem estar o mais afastadas umas das outras;

-> Não deve haver obstacúlos entre a antena Rx e o radio Tx;
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A influência da orientação da antena no sistema 2.4 GHz é mais importantem que no sistema FM
Por isso a posição dela no modelo é muito importante, principalmente a grandes distâncias
Por isso é aconselhável usar Rx com 2 antenas;
As antenas devem estar o mais afastadas uma da outra.

Qualidade do sinal recebido pelo Rx

1 = bom 2 = ruim1 = ruim 2 = bom

1 – no sentido do vôo

2 – perpendicular ao sentido do vôo

Posição da antena

Posição da antena do RX no modelo
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Distribuição da Sensibilidade 
das antenas do Rx

Sentido do campo de sinal 
no Tx
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As ondas de rádio 2,4 se comportam de maneira similar a 
luz, elas são refletidas por materiais condutores.

Por isso se deve evitar obstaculos entre o Tx e o Rx !!!
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As ondas2.4 Ghz são refletidas pelo ambiente

Um mau posicionamento das antenas do Tx e/ou Rx passam desapercebidos 
quando o modelo voa próximo, porém podem ser fonte de problemas à distância

Observe sempre um bom posicionamento
Tx vs Rx sempre que o modelo se afastar
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Atenção!! Possibilidade de obstrução de sinal por:

Fibra de carbono, metal, servos, cabos eletricos, motores, baterias, elementos eletro-eletronicos, 
líquidos...

...e todos metais condutores

Posição da antena
Máscara/sombra de sinal feita por
um objeto metálico ou de carbono

Máxima emissão de sinal
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Posicionamento da Antena do Rx.

O que NÃO fazer:
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Não fazer!!

Antenas atrás da fibra de carbono e unidas
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Não fazer!!

Antena atrás da extensão do servo
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Não fazer!!!

Antenas paralelas ao tubo de carbono
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Não fazer!!

Antena fica sob o tanque e o combustível
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Não fazer!!

A antena fica atrás de uma junção de carbono....
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Posicionamento correto.

Exemplos à seguir!
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1 - Antenas distantes uma das outras;
2 - Antenas estão perpendiculares entre elas;
= Recepção perfeita em qualquer posição e distância de vôo.
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90 Graus

1 - As antenas saem da fuselagem;
2 - As antenas estão dentro de um suporte específico;
3 - Se mantem em posição perpendicular;

= Recepção perfeita em qualquer posição e distância 
de vôo.
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90 °
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Com fuselagem em carbono, a estremidade da antena deve estar SEMPRE no exterior

Atenção: 
Não colar a antena sobre/junto a superfice de carbono, não haverá recepção!!!!
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Nos grandes modelos ou interiramente em carbono... Durante o vôo a propria 
fuselagem pode esconder as antenas, é necessário usar dois receptores em 

paralelo, p.ex. o sistema Diversity -> 4 antenas ativas
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Posicão da Antena para Modelos Terrestres...

Sensibilidade Máxima

Posição da Antena

Antena na Vertical: máxima emissão na plano 
horizontal.
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Posicionamento da Antena do Rádio em Relação ao Estilo
de Vôo.

Fonte: www.multiplex-rc.de

Antena voltada para baixo – 45 graus se o 
piloto segue o modelo durante o vôo

Antena na horizontal se piloto permanece
estático em relação ao modelo durante o 

vôo.

Janela de vôo
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