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Resumo
Com a ampla utilização de sistemas de comunicação sem fio e sua aplicação em banda
de frequência WLAN (Wireless Local Area Network), o presente trabalho visa analisar o
comportamento de antenas de microfita, projetadas em configurações de estruturas com anéis
ressoadores (SRR), ressoadores complementares (CSRR) e bandas eletromagnéticas proibidas
(EBG) com largura de banda acima de 400 MHz. Esses elementos são inseridos periodicamente
sob o patch no substrato das antenas e aplicadas para faixas de frequência ISM - bandas
reservadas no desenvolvimento industrial, científico e médico (2,45 GHz e 5,85 GHz). Dessa
forma, objetiva-se melhorar o desempenho dos parâmetros eletromagnéticos das antenas de
microfita. Em seguida, aplicou-se à antena de microfita padrão uma estrutura metasuperfície
com células simplificadas, de forma a proporcionar capacidade de converter os sinais
linearmente polarizados, gerados por uma antena de microfita, em sinais circularmente
polarizados, obedecendo a faixa de operação projetada. Para obter a otimização das estruturas
modeladas na polarização, de acordo com a resposta em banda de frequência, razão axial e
perda de retorno desejada, a ferramenta optimetric foi utilizada, permitindo explorar resultados
para perda de retorno menor que -10 dB e razão axial abaixo de 3 dB. A análise numérica das
estruturas se deu por meio do ANSYS HFSS e, para a validar esses resultados, as estruturas
foram experimentalmente caracterizadas.

Palavras-chave: Antenas de microfitas, estrutura EBG, metasuperfície, WLAN.

Abstract
With the wide use of wireless communication systems and its application in Wireless
Local Area Network (WLAN) frequency band, the present work aims to analyze the behavior
of microstrip antennas, designed in configurations of structures with resonator rings (SRR),
resonators (CSRRs) and banned electromagnetic bands (EBG) with bandwidth above 400 MHz.
These elements are periodically inserted under the patch on the antennas substrate and
developed for ISM frequency bands - bands reserved for industrial, scientific and medical
development (2.45 GHz and 5.85 GHz). Hence, the objective is to improve the performance of
the electromagnetic parameters of these modern microstrip antennas. Then, the proposed
antennas are applied to the simplified cell metasurface model, in order to provide the ability to
convert the linearly polarized signals generated by a microstrip antenna into circularly polarized
signals, obeying their projected operating range. To obtain optimization of the structures
modeled in the polarization according to the response of frequency band, axial ratio and desired
return loss, the optimetric tool was used, allowing to exploit results for return loss of less than
-10 dB and axial ratio below 3 dB. The numerical analysis of the structures takes place through
ANSYS HFSS and, to validate these results, the structures will be experimentally characterized.

Keywords: Microstrip antennas, EBG structure, metasurface, WLAN.
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Capítulo 1
Introdução
Devido ao crescimento dos sistemas de comunicação sem fio, diversos aspectos ligados
a redes de comunicação requerem dispositivos tecnológicos de alta precisão. Pesquisadores têm
dedicado especial atenção ao uso conjunto de várias tecnologias, para serem usados em redes
sem fio [1]. Neste aspecto, um novo paradigma, que deve predominar cada vez mais no futuro,
é como as redes de comunicação sem fio serão capazes de transmitir o tráfego de dados cada
vez mais intenso, de sinais oriundos de diferentes fontes.
O uso de circuitos que integram dispositivos eletromagnéticos de radiação de ondas,
como as antenas de microfita, são cada vez mais necessários de serem pesquisados. É de
especial interesse para a indústria de telecomunicações, o desenvolvimento de novos modelos
de estruturas planares que apresentem características elétricas tais como: ganho, diagrama de
radiação, perda de retorno e diretividade estáveis, dentro de toda sua largura de banda de
operação.
Dentre os vários tipos de antenas aplicadas em circuitos de micro-ondas e em
comunicação sem fio, as de microfita se destacam por apresentar características peculiares, tais
como: pequenas dimensões, pouco volume, baixo custo, fácil adaptação a superfícies planares
e não-planares, boa robustez mecânica e versatilidade em termos de frequência ressonante.
Apesar das antenas de microfita apresentarem também, baixa eficiência, potência de
transmissão, ganho reduzido e largura da banda estreita, é possível reduzir essas limitações
através da utilização de diversas técnicas que incluem alterações em seus componentes (patch,
substrato ou plano de terra) [2].
A aplicação de técnicas como a inserção de estruturas de banda proibida
(Eletromagnetic Band Gap – EBG ou Photonic Band Gap - PBG) nos componentes das antenas,
proporciona uma significativa minimização dessas perdas. As estruturas EBG são definidas
como estruturas periódicas artificiais que evitam a propagação de ondas eletromagnéticas em
uma faixa específica de frequências para todos os ângulos de incidência e estados de polarização
[3-4]. Dessa forma, o aumento da largura de banda e do ganho em uma determinada faixa de
frequência, a redução da dimensão dos circuitos integrados e dos efeitos de borda, assim como
a melhoria na diretividade, são consideradas algumas vantagens que podem ser atribuídas a
aplicação dessa técnica em antenas de microfita na faixa de frequência de micro-ondas [5-6].
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Além disso, para melhor se adaptar aos novos sistemas de comunicação, as antenas
apresentam estruturas cada vez menores e utilizam-se substratos artificiais, denominados
metamateriais, com o intuito de obter novas propriedades específicas de propagação
eletromagnética. O estudo dos metamateriais como substrato em antenas de microfita remete a
uma perspectiva emergente e promissora área de pesquisa que promete trazer importantes
avanços científicos, especialmente no âmbito da telecomunicação [7-8].
Outro método utilizado para restringir as limitações das antenas de microfita que vem
sendo estudado é o uso de metasuperfícies acopladas a tais estruturas [9]. Metasuperfícies são
estruturas baseadas em metamateriais, que ocupam menor espaço físico, e consequentemente
têm menos perdas, já que são compostas por dispersores ou aberturas em um padrão
bidimensional [10].
No estudo proposto por [9] foram utilizadas metasuperfícies acopladas a dois tipos de
antenas, uma do tipo patch e outra CPW acopladas com uma metasuperfície, com o intuito de
obter uma conversão de polarização linear para circular. Os resultados comprovam a
possibilidade de obter efetivamente a conversão dos sinais. Vale salientar que a polarização
circular é preeminente, já que não é necessário ajustar a polarização das antenas (posição em
torno do eixo de propagação), como acontece com as antenas linearmente polarizadas.
Além do estudo da metasuperfície como elemento polarizador, o Split Ring Resoator
(SRR) é uma estrutura artificial que é utilizado para alcançar as propriedades de metamaterial
[11-12]. Ela foi empregada neste trabalho para formação de um novo substrato, no qual o SRR
é um par de anéis anulares concêntricos com aberturas em extremidades opostas e os dois anéis
são posicionados de forma que a abertura de cada anel é localizada no lado oposto ao do outro.
O SRR atua como pequenos dipolos magnéticos, o que eleva a resposta magnética do material.
Essa resposta é aumentada quando se utiliza maior quantidade de anéis.
Partindo deste contexto, propõe-se investigar a influência e comportamento de
geometrias formadas por arranjos confinados no substrato, projetados em configurações de
estruturas com anéis ressoadores (SRR), ressoadores complementares (CSRR) e bandas
eletromagnéticas proibidas (EBG) no dielétrico das antenas de microfita, para análise dos
parâmetros de perda de retorno, ganho e largura de banda, em aplicações de sistemas de
comunicações sem fio modernos. A partir das análises realizadas, foram construídos protótipos
das antenas para obtenção de resultados experimentais, a fim de compará-los com os resultados
simulados e medidos.
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1.1 Objetivos
‒ Implementar e analisar antenas de microfitas com diferentes configurações propostas no
substrato, de modo a observar o comportamento dos parâmetros de radiação, quando
estas sofrem influência de estruturas SRR, CSRR e EBG
‒ Verificar as características das antenas de microfita, quando projetadas de forma
convencional, e comparar com os modelos dos protótipos simulados e medidos.
‒ Projetar uma estrutura metasuperfície, modificando uma dimensão da sua estrutura
unitária no arranjo periódico, que permita uma polarização de sinais linearmente
polarizados em sinais circularmente polarizados.
‒ Realizar o acoplamento da antena de microfita com a estrutura metasupefície, a fim de
encontrar a melhor distância de acoplamento, e analisar a comparação dos resultados
simulados e medidos para as estruturas individuais e em conjunto.

1.2 Estrutura do trabalho
A tese foi dividida em seis capítulos. O capítulo 2 apresenta uma introdução sobre a
teoria básica das antenas de microfita, sua estrutura convencional, bem como as diversas
geometrias utilizadas. São descritos os principais tipos de alimentação existentes, os métodos
de análise utilizados e por fim, é discorrido sobre os parâmetros da antena.
As estruturas eletromagnéticas de bandas proibidas EBG bidimensionais dispostas
periodicamente são mostradas no capítulo 3, onde são abordados os conceitos fundamentais, e
uma breve discussão de suas principais características e recentes aplicações.
No capítulo 4 é discutido a conceituação dos materiais artificiais, expondo a nova classe
dos materiais e sua fundamentação teórica. Inicialmente, é apresentado um breve histórico com
suas principais características, bem como a formulação matemática para o projeto de um meio
metamaterial. Em seguida, são abordadas as principais características das metasuperfícies e
algumas aplicações desse tipo de estrutura.
No capítulo 5, são detalhados os dimensionamentos de projeto para as estruturas
propostas, como também os materiais necessários para a fabricação dos protótipos, além do
procedimento prático utilizado para a medição dos parâmetros estudados.
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No capítulo 6, são apresentados os resultados dos projetos propostos de antenas de
microfita para diferentes configurações e aplicações. Primeiramente, é analisado os fatores que
influenciam as propriedades de radiação de uma antena de microfita, pelo uso de estruturas
periódicas de anéis concêntricos e em conjunto com EBG no substrato. Em seguida, são
avaliados os protótipos de antenas de microfita com o patch retangular, inserindo no interior do
substrato estruturas de banda eletromagnética proibida (EBG), a fim de avaliar a influência de
diferentes alturas das suas geometrias cilíndricas. Por último, é realizada uma análise sobre o
comportamento da metasuperfície acoplada a uma antena de microfita retangular, no qual o
protótipo da estrutura da metasuperfície é brevemente explicada, seguindo do detalhamento da
antena de microfita projetada.
No capítulo 7, são apresentadas as considerações finais do trabalho, além das
perspectivas para trabalhos futuros.
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Antenas de Microfita
Em razão do desenvolvimento de novas tecnologias envolvendo circuitos integrados,
como também a miniaturização de dispositivos, tem-se a necessidade de dispositivo de tamanho
reduzido e de elevado desempenho. As antenas, são dispositivos capazes de converter ondas
guiadas em ondas radiadas ou vice-versa, ou seja, são estruturas intermediárias entre o espaço
livre e a linha de transmissão. Existe atualmente uma exigência maior para o desenvolvimento
de antenas planares, como as antenas de microfita, que são ideais para aplicações que requerem
adequação da estrutura em um plano ou a qualquer tipo de superfície e técnicas de produção de
circuito impresso de baixa tecnologia e robustez mecânica [13].
A antena de microfita foi proposta pela primeira vez em 1953 por Deschamps, nos
Estados Unidos. Entretanto, apenas a partir da década de 1970, estudos envolvendo antenas
planares ganharam força, o que fizeram intensificar as pesquisas sobre antenas de microfita.
Estas antenas são compostas basicamente de um elemento metálico irradiante (patch) de
espessura muito menor que o comprimento de onda no espaço livre, impresso sobre uma
camada de material dielétrico, sobre um plano de terra, situado na face inferior do substrato da
antena, como ilustra a Figura 2.1. Diversos materiais podem ser utilizados como substrato de
antenas de microfita. De modo geral, esses materiais possuem normalmente uma
permissividade relativa entre os valores de 2,2 ≤ 𝜀𝑟 ≤ 12, em que essa constante dielétrica com
valor baixo juntamente com o substrato espesso, possibilitam maior eficiência de radiação no
espaço.
O elemento metálico (patch) pode possuir formas geométricas diferenciadas, tais como:
quadrado, retangular, circular, elíptica, triangular e entre outras, como pode ser visto na Figura
2.2. Entretanto, dependendo da forma geométrica utilizada no patch, há uma modelagem
matemática característica para análise. Assim, é sabido que a forma do elemento metálico
influencia diretamente na distribuição de corrente e por consequência na distribuição dos
campos na superfície da antena.
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Figura 2.1 – Elementos da antena de microfita padrão.
Fonte: Autoria própria, 2017.

Figura 2.2 – Formas geométricas para o patch.
Fonte: Autoria própria, 2017.

As antenas de microfita apresentam algumas vantagens quando comparadas com as
antenas convencionais usadas para micro-ondas [14], tais como: baixo peso e configuração fina,
possibilidade de polarizações lineares e circulares para alimentação simples, facilidade de
fabricação de antenas com frequência e polarização dual, facilmente embarcadas com circuitos
integrados de micro-ondas, fabricação simultânea das linhas de alimentação e redes de
casamento de impedância com a estrutura da antena. Porém, as antenas de microfita possuem
algumas limitações quando comparadas com as antenas de micro-ondas convencionais: largura
de banda limitada, baixo ganho e excitação de onda de superfície.
É preferível utilizar substratos com alta constante dielétrica a fim de reduzir os efeitos
dessas limitações. Por outro lado, a redução da excitação de ondas de superfície pode ser feita
por meio da utilização de novos substratos, como exemplo metamaterial, e o aumento na largura
de banda pode ser obtido com antenas com estruturas patches circulares ou elípticas ou com
multicamadas dielétricas.
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2.2 Métodos de alimentação
Antenas de microfita podem ser alimentadas por uma variedade de métodos,
classificados em duas categorias: conectados e não conectados. Na categoria conectada, a fonte
de RF é ligada ao patch usando linhas de microfita ou conector coaxial, enquanto os não
conectados, a ligação é feita por acoplamento eletromagnético. Há quatro meios mais comuns
de realizar a alimentação em uma antena de microfita. Os métodos mais comuns são conhecidos
como linha de microfita, cabo coaxial, acoplamento por abertura e acoplamento por
proximidade.

2.2.1 Alimentação por linha de microfita
O método de linha de microfita é composto por um condutor, geralmente muito menor
que a largura do patch. O condutor de alimentação é de fácil fabricação, porém a medida que a
espessura do substrato é aumentada também há o incremento nas ondas de superfícies e radiação
espúria de alimentação, o que limita sua aplicação para larguras de banda de 2% a 5%. Sua
representação elétrica pode ser vista na Figura 2.3 [13].

Figura 2.3 – Representação elétrica da alimentação por linha de microfita.
Fonte: Autoria própria, 2017.

2.2.2 Alimentação por cabo coaxial
A alimentação por cabo coaxial, também é bastante utilizada pela sua facilidade dna
fabricação e apresentar baixos efeitos de espúrios de radiação, porém possui como limitação
uma baixa largura de banda [13]. Essa técnica é muito comum em estruturas de microfita.
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O condutor interno do cabo coaxial é conectado ao patch da antena, enquanto o condutor
externo é conectado ao plano de terra, como mostra a Figura 2.4.

Figura 2.4 – Alimentação por meios do conector coaxial em antena de microfita.
Fonte: Adaptado do BALANIS, 2005.

2.2.3 Acoplamento por abertura
A alimentação por acoplamento permite uma redução na radiação espúria em relação à
alimentação via cabo coaxial e linha de microfita, porém ainda apresenta largura de banda
estreita e o processo de fabricação é mais complexo. Essa forma de alimentação consiste em
dois substratos separados por um plano de terra e uma linha de microfita abaixo do substrato
inferior que transfere a energia ao patch através de uma fenda no plano de terra, como é
mostrado na Figura 2.5. O casamento de impedância é feito através do projeto da largura da
linha de microfita e das dimensões da fenda no plano de terra [13].

Figura 2.5 – Alimentação via acoplamento por abertura.
Fonte: Adaptado do BALANIS, 2005.
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2.2.4 Acoplamento por proximidade
Esta técnica de alimentação consiste em uma linha de alimentação localizada entre dois
substratos, como mostra a Figura 2.6, o patch é colocado sobre o substrato superior, enquanto
que o plano de terra é colocado sob o substrato inferior. De todos os métodos de alimentação
mencionados, o de proximidade é o que permite que a antena possua uma maior largura de
banda e baixa radiação espúria em relação às alimentações por cabo coaxial e linha de microfita
[13]. O casamento de impedância é atingido variando-se a largura da linha de transmissão e
espessura dos substratos. A Tabela 2.1 mostra uma análise dos métodos típicos de alimentação
abordados.

Figura 2.6 – Alimentação via acoplamento por proximidade.
Fonte: Adaptado do BALANIS, 2005.
Tabela 2.1 – Comparação entre os diversos métodos de alimentação.
Características

Linha de
Microfita

Cabo Coaxial

Acoplamento por
Abertura

Acoplamento por
Proximidade

Espúrios de
Radiação

Maior

Maior

Menor

Médio

Confiabilidade

Ótima

Boa

Boa

Boa

Fabricação

Fácil

Fácil

Difícil

Difícil

Casamento de
Impedância

Fácil

Fácil

Fácil

Fácil

Largura de Banda

2-5%

2-5%

2-5%

13%

2.3 Métodos de análise
Existe diversos modelos matemáticos para análise das antenas de microfita. Os
principais métodos de análise são: o da linha de transmissão [15], o modelo da cavidade [16],
ambos aproximados, e os de onda completa, dentre os quais se incluem o Método da Linha de
Transmissão Equivalente (LTE) ou Método da Imitância, o Método dos Potenciais Vetoriais de
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Hertz e o Método da Linha de Transmissão Transversa – LTT [17], além do Método dos
Elementos Finitos que também é bastante utilizado para análise de antenas de microfita [18].

2.3.1 Métodos aproximados
2.3.1.1 Método da linha de transmissão
O método de linha de transmissão possui a modelagem mais simples dentre os métodos
citados e promove uma boa percepção física do procedimento, porém com baixa precisão. Este
método leva em consideração os efeitos de borda causados pelo fato do patch possuir dimensões
finitas, o que leva a um efeito de franjamento tanto ao longo do comprimento quanto da largura
do patch. A quantidade de franjamento é função das dimensões da antena, ou seja, dimensões
do patch e do substrato. No plano x-y (plano E principal), o franjamento é função do
comprimento (L) do patch, da espessura do substrato (h) e de sua permissividade relativa (𝜀𝑟 ).
A Figura 2.7 mostra uma representação de como ocorre o efeito do franjamento através do patch
e substrato da antena.

(a)

(b)

Figura 2.7 – (a) Linha de microfita na vista isométrica (b) vista frontal das linhas de campo elétrico.
Fonte: Adaptado do BALANIS, 2005.

De acordo com [13], segue as formulações matemáticas para determinar os parâmetros
necessários para a antena de microfita com através do método da linha de transmissão:
A. A largura W do elemento radiador é dada pela Equação (2.1).

W

v
1
2
2
 0
2 f r 0 0  r  1 2 f r  r  1

(2.1)

A constante dielétrica efetiva da antena é determinada pela Equação (2.2).

24

Capítulo 2

 r  1  r -1 

-1/2

h
(2.2)
1  12 
2
2 
W
B. Após determinar o valor de W, determina-se a partir da Equação (2.3) a extensão de

 ref 



comprimento gerada pelos campos de bordas.
W

( ref  0,3)   0, 264 
L
 h

 0, 412
h
W

( ref - 0, 258)   0,8 
 h


(2.3)

C. O verdadeiro comprimento da antena é dado pela Equação (2.4).
L

1
2 f r  ref

0 0

- 2L

(2.4)

D. O comprimento efetivo da antena é finalmente calculado pela Equação (2.5).
Lef  L  2L

(2.5)
E. A frequência de ressonância é expressa pela Equação (2.6) para o modo dominante
TM010.

( f r )010 

v0
2L  r

(2.6)

Sendo
W – largura do patch;
L – comprimento do patch;

L – variação de comprimento da antena;
fr – frequência de ressonância;

ref – constante dielétrica efetiva;
v0 – velocidade das ondas eletromagnéticas no espaço livre;

r – constante dielétrica;
h – espessura do substrato.

2.3.1.2 Modelo da cavidade
O Modelo da cavidade pode manipular qualquer geometria de patch, tratando a antena
como sendo uma cavidade com paredes ressonantes, onde na base e no topo há paredes elétricas
e nas laterais paredes magnéticas. Os campos na antena são considerados como sendo os
campos na cavidade, dessa forma, serão expandidos em termos de modos ressonantes na
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cavidade, na qual cada modo tem a sua frequência de ressonância dada pela Equação (2.7), com
os índices m, n, p representando os modos de propagação [1].

Frmnp 

1
2 

 m   n   p 

   

 h   L  W 
2

2

2

(2.7)

O comportamento da antena ao ser alimentada pode ser observado na Figura 2.8.
Quando a antena é energizada surge uma distribuição de cargas tanto no patch quanto no plano
de terra, controlada por mecanismos de atração e repulsão [19]. Devido a pequena espessura do
substrato, as forças de atração se sobressaem em relação às de repulsão, tornando a densidade
de corrente abaixo do patch mais significativa. À medida que a espessura do substrato e da
antena diminuem, um modelo mais próximo de antena ideal é alcançado, o que permitiria
modelar as paredes magnéticas como condutores magnéticos perfeitos.

Figura 2.8 – Distribuição de carga e densidade de corrente na antena energizada.
Fonte: Adaptado do BALANIS, 2005.

2.3.2 Métodos de onda completa
A análise de estrutura planar a partir de modelos aproximados (descritos acima), oferece
rapidez nas formulações, no entanto, incluem uma parcela de erro devido às simplificações
feitas, sobretudo quando se trata de aplicações em altas frequências e substratos anisotrópicos.
Assim, a análise a partir de um método rigoroso é imprescindível para a precisão dos resultados.
É sabido que o modo de propagação da microﬁta é modificado devido à interface dielétrico-ar,
tornando-se um modo híbrido não -TEM. Logo, o método de análise deve considerar a natureza
híbrida dos modos de propagação, por esse motivo tais métodos são chamados de análise
dinâmica ou de onda completa. Os mais relatados na literatura são: o Método da Linha de
Transmissão Equivalente, o Método dos Potenciais Vetoriais de Hertz, O Método das Funções
Potenciais Elétricas e Magnéticas ou de Galerkin, o Método da Ressonância Transversa e o
Método da Linha de Transmissão Transversa - LTT.
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2.4 Parâmetros da antena
2.4.1 Diagrama de radiação
Os diagramas de radiação são definidos por dois planos E e H, como mostra a Figura
2.9. No qual o plano E, localizado no plano x-z, refere-se aquele que contém o vetor campo
elétrico na direção de máxima radiação, conhecido também como plano de elevação (   0 ).
Já o plano H, está localizado no plano x-y, refere-se aquele que contém o vetor campo
magnético na direção de máxima radiação, conhecido como plano azimutal (    / 2 ) [13].

z
Distribuição de
E na abertura

Plano E

Distribuição de
H na abertura

y

Campo E

Campo H

x

Plano H

Figura 2.9 – Diagramas principais de planos E e H.
Fonte: Adaptado do BALANIS, 2005.

A antena retangular de microfita é projetada para ter o diagrama de radiação máximo na
direção normal ao patch, ou seja, na direção perpendicular ao plano de terra, onde os campos
se somam em fase, proporcionando uma radiação máxima normal ao patch, assim essa antena
tem radiação conhecida como broadside [13].

2.4.2 Polarização
A polarização de uma antena em uma certa direção é definida como a polarização da
onda eletromagnética, que por sua vez, pode ser definida como sendo o plano no qual se
encontra a componente elétrica ou magnética. A Tabela 2.2 resume cada tipo de polarização.
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Tabela 2.2 – Definição e exemplos de polarização.
Polarização

Definição

Exemplo

Linear

Uma onda harmônica no tempo tem polarização
linear se, em qualquer ponto do espaço, o vetor
campo elétrico ou magnético é orientado ao longo da
mesma linha reta em qualquer instante

Geralmente os patches retangulares
apresentam essa característica

Circular

Uma onda harmônica no tempo tem polarização
circular, se o vetor campo elétrico ou magnético em
qualquer ponto do espaço traçar um círculo em
função do tempo.

Diversas formas de patches são
capazes de proporcionar essa
característica: quadrado, circular,
pentagonal, triangular e entre
outras.

Elíptica

Uma onda harmônica no tempo tem polarização
elíptica, se a extremidade do vetor de campo elétrico
ou magnético traçar uma elipse no espaço, em função
do tempo. Podendo ser polarizada a direita ou a
esquerda.

Não é uma polarização linear e nem
circular; o campo deve ter duas
componentes lineares ortogonais;
as duas componentes podem ou não
ter a mesma magnitude.

2.4.3 Diretividade
A diretividade é uma medida das propriedades direcionais de uma antena comparada às
características de uma antena isotrópica. Sendo a antena isotrópica a base para o cálculo da
diretividade, ela possui a distribuição de energia no espaço mais uniforme possível, levando
assim a uma diretividade unitária. A diretividade é definida como sendo a razão entre a
intensidade de radiação em uma dada direção da antena e a intensidade de radiação média sobre
todas as direções [13].
A direção de intensidade máxima de radiação é dada pela Equação (2.8), quando a
direção não for especificada:
Dmáx  D0 

U máx 4U máx

U0
Prad

(2.8)

Sendo
D – diretividade;
D0 – diretividade máxima;
Umáx – intensidade de radiação;
U0 – intensidade de radiação de uma fonte isotrópica;
Prad – potência total radiada.
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2.4.4 Largura de banda
A largura de banda pode ser explicada como a faixa de frequência na qual o desempenho
da antena, referido a algumas características, atende um padrão especificado [13]. Esse
parâmetro pode ser atribuído tanto com relação aos padrões de radiação quanto para a relação
entre a relação de onda estacionária de tensão e a potência refletida [20]. Geralmente é utilizado
o valor percentual de largura de banda e, que é levado em consideração os componentes de
frequência superior e inferior do intervalo em que a largura de banda está inserida.
A largura de banda descrita em termos de percentuais é chama de largura de banda
fracionária [16]. Esta é representada por meio da Equação (2.9) a seguir.

Br (%)  2

fup  flow
fup  flow

x100

(2.9)

Sendo Br é a largura de banda, fup é o componente de frequência superior do sinal e flow
é o componente de frequência inferior da antena.

2.4.5 Perda de retorno
A perda de retorno é um dos principais parâmetros quando se refere a análise de projeto
de antenas. De acordo com [21], à análise de quadripolo é eficiente em circuitos de Rádio
Frequência (RF) para determinação dos parâmetros de espalhamento (parâmetros S) em termos
de tensões complexas normalizadas em relação à tensão e corrente de entrada. Os parâmetros
de espalhamento estão ligados diretamente com a eficiência de operação das antenas, já que a
modelagem de linha de transmissão é aplicável à alimentação.
A razão de ondas estacionárias de tensão indica o grau de desvio entre a impedância da
carga ligada à linha de transmissão e a impedância característica da linha de transmissão. É
baseado nos módulos de valores máximos e mínimos e está relacionado com o módulo do
coeficiente de reflexão. Indica também o grau de desvio na terminação.
Devido as reflexões na fronteira de uma linha de transmissão, o meio contendo a onda
incidente também contém a onda refletida e a superposição dessas duas ondas forma um padrão
de ondas estacionárias. O coeficiente ou razão de onda estacionária de tensão, VSWR (Voltage
Stationary Wave Radio), da linha de transmissão, é definido como sendo a razão entre os valores
máximos e mínimos da amplitude da onda estacionária, como mostra a Equação (2.10),
estabelecida ao longo do comprimento l da linha de acordo [22].
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VSWR 

Vmáx
I
1 |  |
 máx 
Vmín
I mín 1 |  |

(2.10)

Sendo  é o coeficiente de reflexão dado por:


Zc  Z0
Zc  Z0

(2.11)

A perda de retorno indica a proporção entre a potência incidente e a refletida, ou seja,
corresponde ao parâmetro 𝑆11 na matriz de espalhamento, assim é definida como na Equação
(2.12).

RLi (dB)  20log

Vi 
(dB)  20log | i | (dB)
Vi 

(2.12)

Sendo RL (Return Loss) a perda de retorno, um excelente índice para determinação do
desempenho de antenas, na qual é aceito na prática valores menores do que -10 dB.
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Tecnologia EBG
As antenas de microfita planares, apresentam limitações como baixa eficiência, devido
geração de ondas de superfície sobre o substrato, e a largura de banda estreita, devido às perdas
dielétricas geradas por radiação. Técnicas têm sido desenvolvidas para minimizar estes
problemas, com o objetivo de melhorar o desempenho destas estruturas. Uma delas é o uso de
estruturas de bandas eletromagnéticas proibidas (EBG - Electromagnetic Gap Band e PBG Photonic Gap Band), aplicada ao substrato da antena de microfita [22] – [26].
As estruturas EBG são redes artificiais que atuam como bandas de energia em uma “rede
cristalina” de átomos e através das dimensões da “rede”, é possível controlar a propagação de
modos eletromagnéticos da estrutura, permitindo a propagação de modos desejáveis e evitando
a propagação dos modos indesejáveis. Esta funcionalidade permite inserir nas tecnologias de
projetos de guias de onda, filtros, acopladores, antenas e outros dispositivos para aplicação em
frequências ópticas e micro-ondas [27].
Também definidas como estruturas periódicas artificiais, as estruturas EBG evitam ou
ajudam a propagação de ondas eletromagnéticas em uma faixa específica de frequências para
todos os ângulos de incidência e estados de polarização [3]. Estas estruturas surgiram
inicialmente com a nomenclatura específica de Photonic Band Gap (PBG), isso porque os
primeiros estudos foram feitos na região óptica do espectro eletromagnético. Assim, tem-se que
basicamente os cristais fotônicos devem atuar sobre os fótons da mesma forma que os cristais
semicondutores atuam sobre os elétrons.
A propagação de uma onda eletromagnética depende especialmente das propriedades
elétricas e magnéticas, ou seja, da permissividade (ε) e permeabilidade (µ) do material. Sendo
em meios convencionais, ε e μ são ambos positivos. Se ε ou μ adotarem valores negativos, o
material não suportaria a propagação de ondas eletromagnéticas, ou seja, aconteceria o
fenômeno conhecido como Eletromagnetic Band Gap (EBG) [18].
Houve um avanço significativo com uso de estrutura de banda proibida empregadas nos
dispositivos de antenas de microfita. Em [28-29] seus experimentos desenvolveram uma
estrutura com material semicondutor contendo gaps em forma de arranjo triangular, onde cada
gap foi perfurado três vezes a um ângulo de 35º com a normal da superfície e rotacionando
120º, como pode ser visto na Figura 3.1, formando assim, cristais artificiais nos três eixos de
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coordenadas, provando ao fim do experimento que é possível se obter fenômenos fotônicos
aplicando em frequências de micro-ondas.
Com isso, surgiram diversos estudos com aplicação desse fenômeno na propagação de
ondas em diversas regiões do espectro eletromagnético. Surgindo assim, outras terminologias
para descrevê-lo, dependendo da aplicação, por exemplo, quando se trata de micro-ondas ou
filtros, usa-se a terminologia de superfícies seletivas na frequência, FSS (Frequency Selective
Surface) [30], já quando se relaciona a faixa óptica de frequência, nas macroestruturas, são
chamados de PBG [31]. E de um modo geral independentes das aplicações denomina-se EBG
[32].

Figura 3.1 – Estrutura experimental de Yablonovitch.
Fonte: YABLONOVITCH, 1991.

Em 1993, foram iniciadas as aplicações em antenas, no qual Brown comprovou
experimentalmente que os cristais fotônicos poderiam alterar o processo de radiação,
melhorando assim, a emissão de energia na direção desejada [33]. A superfície EBG não
interfere com o campo próximo da antena, e apenas suprime as ondas de superfície [34]. No
entanto, a presença do EBG próximo do elemento irradiador influencia na variação da
frequência de ressonância, o que pode ser controlado no projeto, por meio de ajustes no
comprimento do patch. A Figura 3.2 ilustra como funciona o bloqueio da propagação das ondas
de superfície utilizando estruturas EBG.
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Figura 3.2 – Comparação de estrutura sem e com EBG, relacionando o bloqueio das ondas de superfície.
Fonte: Adaptado de YANG, 2005.

Assim, são atribuídas algumas vantagens a aplicação de estruturas EBG em antenas de
microfita na faixa de frequência de micro-ondas. Além de aumentar a largura de banda, também
é possível reduzir a dimensão dos circuitos integrados, melhorar a diretividade, aumentar o
ganho em uma determinada faixa de frequência, além de reduzir os efeitos de borda.
Basicamente existem 4 formas de se aplicar o EBG/PBG em uma antena para se criar
essas perturbações na constante dielétrica efetiva, são elas: Perfuração do substrato, gravação
do plano de terra, modulando a linha de microfita e guia de onda coplanar e estrutura
sievenpiper.

3.1 Estruturas
As estruturas EBG podem ser classificadas de acordo com a variação de suas
propriedades ao longo da direção de propagação da onda incidente como: unidimensionais
(1D), bidimensionais (2D) e tridimensionais (3D). As estruturas 1D proporcionam bandas
proibidas em uma determinada direção de propagação. Nas 2D, as ondas eletromagnéticas
incidentes são refletidas em qualquer direção do plano elétrico (Plano E) bidimensional. Essa
estrutura é usada no presente trabalho. E nas estruturas 3D, as ondas eletromagnéticas que
apresentam frequência dentro da banda proibida são bloqueadas para qualquer ângulo de
incidência [31]. Como apresenta a Figura 3.3.

Figura 3.3 – Estruturas de tipo a) 1D b) 2D e c) 3D.
Fonte: JOHNSON, 2003.
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De acordo com as estruturas, os materiais EBG possuem aplicações para diversos fins.
As unidimensionais são usadas para aumentar o ganho de antenas de circuito impresso,
inserindo um conjunto periódico de múltiplas camadas dielétricas na parte superior de uma
antena, o que também funciona para as bidimensionais [35].
As bidimensionais também são usadas em optoeletrônica, para aumentar a eficiência de
LEDs e lasers através do fenômeno da inibição da emissão espontânea [36]. Já as
tridimensionais são aplicadas em microestruturas ressonantes, atuando como uma cavidade do
tipo Fabry-Perot, que reflete a radiação em todas as direções para dentro de si própria [37].

3.2 Geometria
A geometria dessas estruturas é uma importante característica no projeto das antenas.
Diversos trabalhos já foram desenvolvidos com formatos dos furos na forma circular, quadrado,
triangular, hexagonal, entre outros.
O formato circular das células EBG apresentam maior largura de banda do que a forma
quadrada das células, mesmo com a mesma área [38]. Assim como os resultados de simulação
em [39] mostraram que o EBG cilíndrico proporciona maior ganho e largura de banda em
comparação com outros tipos de estruturas.
A geometria da rede formada pelos furos pode obedecer vários formatos, entre estes:
quadrado, triangular e hexagonal, como mostra a Figura 3.4. Estudos realizado comparando três
modelos geométricos indica que o formato hexagonal obteve uma largura de banda e frequência
menor que a quadrada e o formato triangular obteve a largura de banda igual ao hexagonal,
porém com uma frequência mais alta, e o formato quadrado obteve a maior largura de banda
[37].

(a)

(b)

(c)

Figura 3.4 – Geometrias de rede (a) Quadrada (b) Triangular e (c) Hexagonal.
Fonte: Autoria própria, 2017.
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Outra característica relacionada aos EBGs diz respeito ao material usado no
preenchimento dos mesmos. Encontram-se na literatura diversos trabalhos com os gaps
contendo ar, porém atualmente estudos são desenvolvidos com a dopagem desses furos com
materiais dielétricos e até com metais [40].
Quando os furos são preenchidos com o ar (que possui valor permissividade de 1)
obtém-se um dispositivo com maior contraste dielétrica e consequentemente uma largura de
banda considerável para a estrutura proposta. Adicionalmente, quanto maior o valor da
permissividade elétrica do material a ser inserido no gap ou maior o arranjo (ou quantidade de
furos), melhor a resposta dos EBG [41].
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Os primeiros estudos com o intuito de explorar o conceito de material artificial, remete
desde do final do século XIX, quando Jagadis Chunder Bose em 1898 realizou o primeiro
experimento de micro-ondas em estruturas torcidas, que hoje são denominadas como meios
quirais. Em 1948, Kock criou lentes leves fazendo uso de micro-ondas com arranjos de esferas
condutoras, discos e fitas, dispostos periodicamente. Victor Veselago em 1968, pesquisava o
comportamento de ondas planas propagando-se em materiais cuja permissividade e
permeabilidade eram simultaneamente negativas [42]. Seus estudos teóricos mostraram que
para uma onda plana monocromática propagando-se uniformemente em tal meio, a direção do
vetor de Poyting é antiparalelo à direção da velocidade de fase, ao contrário da propagação de
uma onda plana em um meio convencional.
Na época em que publicou seus resultados, o próprio cientista mencionou que estes tipos
de materiais não estavam disponíveis e seu trabalho ficou restrito apenas a curiosidades. Nessa
época, arranjos com fios condutores dispostos periodicamente na vertical, no qual se
interceptam mutuamente, mostrado na Figura 4.1, poderia obter meios com permissividade
negativa abaixo da frequência de plasma [43].

Figura 4.1 – Arranjo periódico de fios finos condutores para produzir um meio com permissividade negativa.
Fonte: ROTMAN, 1962.

Foi concretizada a teoria introduzindo um arranjo periódico de uma estrutura de tal
modo a produzir uma permeabilidade magnética efetiva a partir de ressoadores em forma de
anel com fendas opostas, proposto por [11]. Este é o conceito de um SRR (Split Ring
Resonator), ilustrado na Figura 4.2.
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Figura 4.2 – SRR para produzir um meio com permeabilidade negativa.
Fonte: PENDRY et al., 1999.

Sabendo do comportamento e das propriedades que as estruturas dos fios finos e SRR
citadas poderiam proporcionar, foi possível a criação de um meio que obtivesse ambas as
propriedades. Foi demonstrado primeira vez experimentalmente a existência de LHMs (Left
Handed Materials) por [12]. Os metamateriais surgiram como a mais promissora tecnologia,
capaz de atender às exigências excepcionais dos sistemas atuais e futuros de comunicações.
Baseados em uma atraente e revolucionária classe de materiais que possuem novas e poderosas
propriedades de propagação eletromagnética, eles foram considerados pela revista Science
como sendo um dos maiores avanços da ciência no ano 2006 [44].

4.1 Características dos metamateriais
As características desses meios artificiais vão além de sua funcionalidade. Os
parâmetros da permissividade e permeabilidade são relacionados ao índice de refração n dado
por [45] na Equação (4.1) a seguir:

n   r  r

(4.1)

Em que µr e r são a permeabilidade e permissividade relativas, respectivamente
relacionadas à permeabilidade e permissividade no espaço livre dadas por µ0 = µ / µr = 4π.10-7
e 0 =  / r = 8,854.10-12, respectivamente. Na Equação (4.1) o sinal ± para um duplo valor da
função raiz quadrada é admitido a priori para casos gerais. As quatro possibilidades de
combinações de sinais para  e µ são (+,+), (+,–), (–,+) e (–,–).
A Figura 4.3 mostra as quatro possibilidades do sinal dos termos da Equação (4.1), no
qual as situações I, II e IV são casos conhecidos em materiais convencionais, e o caso III se
trata de material com índice de refração negativo.
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(a)

(b)

Figura 4.3 – Diagrama de permissividade-permeabilidade e índice de refração.
Fonte: CALOZ e ITOH, 2006.

A Figura 4.3(b) ilustra o que acontece quando um raio luminoso encontra um meio com
ε e μ dados. No caso de materiais convencionais (ε > 0 e μ > 0), o raio é refratado de modo a se
aproximar ou se afastar da normal. Os materiais que estão no segundo quadrante, com (ε < 0 e
μ > 0), refletem completamente a radiação, apenas ondas evanescentes conseguem penetrar
neles. Plasmas e a maioria dos metais estão entre esses meios. A reflexão também ocorre nos
meios com (ε > 0 e μ < 0), que também não permitem a propagação de ondas. Alguns materiais
magnéticos estão entre esses últimos meios. No último tipo de material, aqueles com (ε < 0 e μ
< 0), a refração volta a ocorrer, mas o raio refratado vai para o mesmo lado da normal em que
se encontra o raio incidente, devido ao valor negativo do índice de refração.
Veselago determinou que se ε ou μ fossem negativos, ou seja, tivessem sinais opostos,
o material não suportaria a propagação de ondas eletromagnéticas [42]. Este fenômeno veio a
ser conhecido como “Electromagnetic Band Gap (EBG)”. Tem-se ainda a região onde ε e μ são
positivos, que é o caso dos materiais convencionais RHM (Right-Handed Materials), onde a
refração ocorre positivamente; e a região onde ε e μ são negativos, simultaneamente, onde se
encontram os metamateriais (LHM), nos quais a refração ocorre negativamente.
A presença de índice de refração negativo nos meios LH implica em uma velocidade de
grupo antiparalela à velocidade de fase, causando interessantes efeitos, como por exemplo, uma
inversão da direção do efeito Doppler ou uma inversão do raio refratado na lei de Snell,
mostrado na Equação (4.2), comparado aos meios convencionais (índice de refração negativo).
n1sen1  n2 sen2

(4.2)
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O índice de refração determina como o feixe é defletido na interface de separação entre
dois meios distintos. Se o índice é positivo, o feixe é defletido no lado oposto da normal à
superfície em relação ao feixe incidente. Enquanto se o índice é negativo ele é defletido no
mesmo lado da normal à superfície. Considerando a Figura 4.4, é possível observar o fenômeno
da refração nos dois meios. Para o índice positivo, o raio refratado produz um ângulo positivo
com a normal, já para índice negativo, o raio refratado produz um ângulo negativo com a
normal.

Figura 4.4 – (a) Refração de um raio de luz ao passar pela interface entre dois meios com índices de refração
positivos, (b) Refração de um raio de luz que passa de um índice de refração positivo para outro com índice
negativo.
Fonte: SUDHAKARAN, 2006.

Além disso, a velocidade de grupo, que caracteriza o fluxo de energia, e a velocidade de
fase, que caracteriza o movimento das frentes de onda, aponta em direções opostas, como
mostra a Figura 4.5.

(a)

(b)

Figura 4.5 – Ilustração das direções do campo elétrico, do campo magnético, do vetor de Poyting e do vetor de
onda (a) RHM e (b) LHM.
Fonte: SUDHAKARAN, 2006.

39

Capítulo 4

Entretanto, estes materiais artificiais, com índice de refração negativo, possuem os
valores de ε e μ dependentes da frequência, ou seja, são meios dispersivos, sendo
simultaneamente negativos dentro de uma estreita faixa de frequência [45].
Os metamateriais também podem ser projetados de modo que possam apresentar os
mesmos parâmetros eletromagnéticos dos materiais pertencentes aos outros três quadrantes, no
qual pode ser visto em muitos estudos desenvolvidos e validados experimentalmente por [45] [47].

4.2 Velocidade de grupo e de fase
Essas velocidades denotam aspectos distintos da onda propagante e a diferença entre
elas é fundamental na compreensão dos metamateriais [48]. A velocidade de fase é a taxa com
a qual a fase de uma onda se propaga no espaço. Ela é comum às fases de todas as componentes
(harmônicas) dessa onda e na análise de sinais é comumente pela Equação (4.3).
vp 


T

(4.3)

Onde T é o período e  é o comprimento.
Da mesma forma, na teoria de eletromagnética pode ser expressa pela relação entre a
frequência angular e o número de onda, de acordo a Equação (4.4).
vp 


k

(4.4)

A velocidade de fase da radiação eletromagnética pode, sob circunstâncias restritas,
atingir valores superiores à da luz no vácuo. Apesar disso, trata-se de um fenômeno a nível
pontual e, portanto, não ocorre transferência de energia nem qualquer tipo de transmissão de
informações.
A velocidade de grupo, por outro lado, é a taxa com que mudanças de amplitude se
propagam na onda. De certo modo, uma comparação pode ser feita com processos de
modulação: a velocidade de fase representa a velocidade da portadora, enquanto o valor de
grupo corresponde à taxa de modulação dessa onda.
Matematicamente, a velocidade de grupo pode ser expressa na Equação (4.5), a seguir.
vg 


k

(4.5)
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4.3 Determinação e obtenção da permissividade, permeabilidade e índice de
refração negativo
Nesta seção são apresentadas as teorias físicas e eletromagnéticas, além dos conceitos
que envolvem a permissividade, permeabilidade e o índice de refração de um metamaterial.
Nos tópicos 4.3.1 e 4.3.2 são apresentados a permissividade e a permeabilidade negativa,
respectivamente, em seguida no tópico 4.3.3 é analisado o índice de refração negativo.

4.3.1 Permissividade negativa (   0 )
A permissividade é uma constante física que descreve como um campo elétrico afeta e
é afetado por um meio. A permissividade é determinada pela habilidade de um material de
polarizar-se em resposta a um campo elétrico aplicado e, dessa forma, cancelar parcialmente o
campo dentro do material. Uma maneira de obter permissividade negativa é através de um
arranjo periódico de fios finos (thin-wire).
Uma estrutura de fios finos é um conjunto de fios paralelos ordenados na mesma direção
como ilustrado na Figura 4.6. A permissividade ε negativa pode ser obtida para todas as
frequências abaixo da frequência de plasma, desde que o campo elétrico da onda
eletromagnética esteja polarizado paralelamente aos fios (𝐸⃑ ∥ 𝑧).
A teoria e suas derivações que dominam o comportamento da estrutura de fios finos
podem ser encontradas em [49-50].

Figura 4.6 – Estrutura composta por fios milimétricos (thin wire – TW).
Fonte: CARLOZ e ITOH, 2006.
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Uma estrutura efetiva homogênea é uma estrutura cuja média do comprimento estrutural
de célula p é muito menor que um comprimento de onda guiada λg. Assim, esse comprimento
médio de célula pode ser pelo menos, menor que um quarto de comprimento de onda, p < λg /4.
Esta condição de referência será denominada como o limite de homogeneidade efetiva, quando
a onda se propaga no meio metamaterial. Então o metamaterial apresenta uma permissividade
plasmônica em função da frequência [49] de acordo a Equação (4.6).

 pe2
 pe2
 pe2
r  1 2
 1 2 2  j
  j
 
  2   2 

(4.6)

O plasma é um meio com uma concentração igual de cargas positivas e negativas, dos
quais pelo menos um tipo de carga é móvel. Em um sólido, as cargas negativas dos elétrons de
condução são compensadas por uma concentração igual de carga positiva dos núcleos de íons
[51].
A frequência de plasma elétrica, mostrada na Equação (4.7), traduz a frequência com
que os elétrons livres no metal conseguem vibrar e a Equação (4.8), refere-se ao fator de
amortecimento devido às perdas do metal.
2
 pe


2 c 2
 p
p 2 ln  
r
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 0  pe 
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(4.7)

2

(4.8)

Sendo c – velocidade da luz, r – raio dos fios, ωpe – frequência plasmática elétrica e σ
– condutividade do metal.

4.3.2 Permeabilidade negativa (   0 )
A carga elétrica é responsável por diversas respostas elétricas em materiais dielétricos.
Devido à inexistência de cargas magnéticas análoga a uma carga elétrica, é mais difícil obter
um material com permeabilidade magnética negativa [52]. Para se obter permeabilidade
negativa deve-se estender as propriedades magnéticas dos materiais. Pendry em 2001,
conseguiu um aumento da resposta magnética do material artificial projetado introduzindo
elementos capacitivos na estrutura. Com isso Pendry definiu um meio composto por anéis
metálicos que funcionam como dipolos magnéticos macroscópicos, permitindo que o material
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possa ter uma resposta forte na proximidade da frequência de ressonância dessas estruturas. Ele
chamou essas inclusões de “Split Ring Ressonadores", ou seja, são anéis metálicos fendidos,
mostrada na Figura 4.7, chamado nesse trabalho como ressoadores, se a excitação do campo
⃑ ⊥ 𝑦).
magnético ocorrer perpendicularmente ao plano da estrutura (𝐻

Figura 4.7 – Estrutura composta pelos ressoadores de anel partido (SRR’s).
Fonte: CARLOZ e ITOH, 2006.

Esse metamaterial exibe uma função de frequência do tipo plasmática para a
permeabilidade [50] dada na seguinte forma da Equação (4.9), sendo os seus termos mostrados
nas Equações (4.10), (4.11) e (4.12), sendo que a última refere-se ao fator de preenchimento
devido as perdas.

F 2  2  02m 
F 2
F 2
r  1  2 2
 1
j
2
2
2
2 2
  0 m  j
  0m      2  02m    2
r
F   
 p

0 m  c

2

3p
 ln  2wr 3 / s 
 

(4.9)

2 pR '
r 0

(4.10)

(4.11)

(4.12)

Sendo ω0m – frequência de ressonância magnética, s – espaço entre os anéis, R’ –
resistência do metal por unidade de comprimento e w – espessura do anel.
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Apesar da estrutura com SRR não ser composta de material magnético, devido à
presença de um momento de dipolo magnético artificial formado nos anéis ressoadores, esta
estrutura apresenta uma resposta magnética [44]. A Figura 4.8 mostra o circuito elétrico
equivalente de um anel ressoador, onde é possível observar que há um acoplamento capacitivo
entre os anéis.

Figura 4.8 – Modelo de circuito equivalente do SRR, (a) SRR configuração dupla e (b) configuração simples.
Fonte: CALOZ e ITOH, 2006.

4.3.3 Índice de refração negativa ( n  0 )
As ondas eletromagnéticas na natureza, inclusive a luz, podem ser entendidas a partir
da regra da mão direita estabelecida no eletromagnetismo, no qual matematicamente são obtidas
a partir das equações de Maxwell. Esta regra é caracterizada pelo posicionamento de alguns
dedos da mão direita, na qual o polegar indica a direção do campo elétrico E e o indicador
refere-se à direção do campo magnético H, sendo separados por um ângulo de 90° entre si,
como também a direção de propagação da onda é indicado pelo dedo médio perpendicular aos
campos E e H. Assim a partir das equações de Maxwell, tem-se:
xE  

B
t

(4.13)

xH 

D
t

(4.14)

.D  

(4.15)

.B  0

(4.16)

Sendo B = µ.H e D = .E. Procedendo com a manipulação das equações de Maxwell, a
partir da Equação (4.13), aplicando x em ambos os lados:
xxE  x

 H
t

(4.17)
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xxE    .E    2 E   

  xH 

(4.18)

t

Como ∇𝑥𝐻 = 𝜕𝐷 e ∇( 𝐸 ) = ∇𝐷 = 0 então tem-se a Equação (4.19):
∇
𝜕𝑡
2 D
(4.19)
2 E   2
t
Assim obtém-se a Equação (4.20) de onda vetorial para o espaço livre para o campo
elétrico.
2
(4.20)
 E   2 E
t
Da mesma forma de análise para o campo elétrico, obtém-se agora a equação de onda
2

vetorial no vácuo para o campo magnético partindo da Equação (4.14). Assim tem-se a Equação
(4.21) a seguir.
2
(4.21)
H
t 2
Analisando a Equação (4.20), ε e µ não são problemas se ambos os sinais são positivos
 2 H  

ou negativos. A solução das Equações (4.20) e (4.21) tem a forma exp i  nkd  t  , onde

n   r r é o índice de refração e k é o número de onda. No qual também se sabe que:
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Z0 é a impedância da onda no espaço livre
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Sendo c é a velocidade da luz dado por

a permeabilidade relativa

c

(4.22)

1
√ 𝜇 0 𝜀0

√𝜇0
𝜀0

(4.23)

(4.24)
𝜔

, k0 é o número de onda no espaço livre ,

, r é a permissividade relativa dada por

𝑐

𝜀
𝜀0

, µr é

.

Considerando uma onda plana propagando-se ao longo do eixo z, o vetor campo elétrico
E e o vetor campo magnético H podem ser definidos pelas Equações (4.25) e (4.26), a seguir.

E  E0e jkz  jt ax

(4.25)
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H  H 0e jkz  jt a y

(4.26)

O valor médio do vetor Poynting, o qual indica a direção de propagação da energia e da
onda, correspondente às Equações (4.25) e (4.26), é dado por:
2

E
1
 1 
(4.27)
S  Re  ExH *   0 Re  *  e2 z az
2
2
Z 
Os metamateriais são anisotrópicos e caracterizados por tensores biaxiais de
permeabilidade e permissividade [45-46] e [49], de acordo com as Equações (4.28) e (4.29).

  xx
    0  0
 0

 xx
    0  0
 0

0

 yy
0

0

 yy
0

0 
0 
 zz 

(4.28)

0
0 
 zz 

(4.29)

Cada termo das matrizes representa a permeabilidade, ou permissividade em uma
determinada direção (x, y ou z).

4.4 Metasuperfícies
Neste trabalho será utilizada uma versão de metamaterial conhecida como
metasuperfície. Os metamateriais tridimensionais podem ser alcançados pela disposição
elétrica de pequenos dispersores ou aberturas num padrão bidimensional em uma superfície ou
interface. A este tipo de metamaterial foi dado o nome de metasuperfície ou metamaterial de
camada única. A ilustração de uma metasuperfície pode ser vista na Figura 4.9.

Figura 4.9 - Ilustração de uma metasuperfície: arranjo planar de dispersores.
Fonte: ZHU et al, 2013.
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Para muitas aplicações, as metasuperfícies podem ser utilizadas para substituir os
metamateriais convencionais. As metasuperfícies possuem a vantagem de ocupar menos espaço
físico que os metamateriais tridimensionais, e oferecem a possibilidade de estruturas com
menos perdas [52-53].
As metasuperfícies diferenciam-se também das superfícies seletivas em frequência
(FSS) convencionais pelo fato de que a ressonância está associada com as características dos
dispersores, enquanto nas FSS a ressonância está associada com a periodicidade da matriz [54].

4.4.1 Características das metasuperfícies
O coeficiente de reflexão, R, e o coeficiente de transmissão, T, para uma onda plana TE
são dados respectivamente por [10]:

RTE   

j

k0
zz
xx
X ESyy  X MS
sen 2  X MS
cos2  

2cos 
D1

(4.30)

2

 k  xx
zz
1   0  X MS
X ESyy  X MS
sen 2 

2
TTE     
D1

(4.31)

sendo D1 é dado pela Equação (4.32)
2

k0
 k  xx
yy
zz
yy
zz
xx
D1  1   0  X MS
X ES
 X MS
sen 2   j
X ES
 X MS
cos 2   X MS
sen 2 


2
2cos

 
Para uma onda plana TM, R e T são respectivamente as Equações (4.33) e (4.34)

RTM   

j

k0
xx
yy
zz
X ES
cos 2   X MS
 X ES
sen 2 

2cos 
D2

(4.32)

(4.33)

2

 k  xx
yy
zz
1   0  X ES
X MS
 X ES
sen2 

2
TTM     
D2

(4.34)

sendo D2 é dado pela Equação (4.35)
2

k0
 k  xx
yy
zz
yy
xx
zz
D2  1   0  X ES
X MS
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sen2   j
X MS
 X ES
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2
2cos

 
sendo k0 é o número de onda no espaço livre.

(4.35)
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Uma vez que os coeficientes de reflexão e de transmissão são obtidos, (a partir de
medições, ou a partir de cálculos numéricos), as susceptibilidades de superfície podem ser
determinadas. Geralmente são necessários dois conjuntos diferentes de R e T (por exemplo, um
em incidência normal e um em incidência oblíqua) para cada polarização.
Para uma onda TE, as três susceptibilidades de superfície desconhecidas são
determinadas a partir de,

X

zz
MS

xx
X MS


2 j RTE  0   TTE  0   1
k0 RTE  0   TTE  0   1

(4.36)

yy
X ES


2 j RTE  0   TTE  0   1
k0 RTE  0   TTE  0   1

(4.37)

yy
X ES
2 j cos  RTE    TTE    1


sen2 k0 sen2 RTE    TTE    1

(4.38)

sendo R(0) e T(0) são os coeficientes de reflexão e transmissão em incidência normal, e R(θ) e
T(θ) são os coeficientes de reflexão e transmissão em algum ângulo de incidência oblíqua, θ.

Para uma onda TM, as três susceptibilidades de superfície desconhecidas são
determinadas por,
xx
X ES


yy
X MS


zz
X ES


2 j RTM  0   TTM  0   1
k0 RTM  0   TTM  0   1

(4.38)

2 j RTM  0   TTM  0   1
k0 RTM  0   TTM  0   1

(4.39)

yy
X MS
2 j cos  TTM    1  RTM  

2
sen  k0 sen2 TTM    1  RTM  

(4.40)

Esta abordagem pode ser aplicada igualmente bem para valores de R e T, determinados
numericamente ou experimentalmente. No entanto, devido à dificuldade de separar os
componentes incidentes e refletidos nas medições de incidência normal, pode ser mais benéfico
reescrever estas equações para dois ângulos de incidências arbitrárias em que ambos diferem
do zero [55].
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4.4.2 Aplicações
A utilização e aplicação de metasuperfícies em eletromagnetismo alcançou grande
popularidade [53]. Dentre as aplicações, tem-se:

4.4.2.1 Superfícies controláveis
Dada uma metasuperfície genérica, é possível usar uma série de códigos computacionais
comerciais para analisar a interação de um campo eletromagnético com uma metasuperfície.
As Equações (4.30) e (4.31) mostram que se a polarização elétrica ou magnética dos dispersores
individuais for alterada, é possível controlar o comportamento de reflexão e transmissão da
superfície.
O controle do comportamento de reflexão e de transmissão pode ser feito de várias
maneiras, por exemplo, alterando as propriedades elétricas ou magnéticas dos dispersores, ou
alterando as propriedades do substrato sobre o qual se encontram os dispersores [53] - [57].

4.4.2.2 Dispositivos em Terahertz
A faixa de frequência de terahertz (THz) é uma área em que metasuperfícies
controláveis tem tido um grande impacto. Isto ocorre principalmente, devido à falta de
tecnologia prática em THz.
Dispositivos considerados comuns em áreas de micro-ondas e fotônica, como
comutadores e moduladores, em grande parte, não existem na faixa de THz. Um grande desafio
tem sido encontrar materiais naturais que respondam fortemente e de forma controlada à
radiação THz, e que ainda não sofram elevadas perdas [58-59].
Como exemplo dessa aplicação tem-se moduladores em THz que foram desenvolvidos
no paradigma de metasuperfície controlável. Estes incluem uma metasuperfície com
frequências ajustáveis, em que a frequência de ressonância muda com a estimulação por luz
infravermelha [60].
Uma pequena região de silício é fabricada na abertura de uma estrutura do anel
ressoador. No seu estado não excitado, o silício é um isolante, e assim, contribui apenas com
uma pequena quantidade de capacitância para a ressonância global.
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Após a estimulação óptica, a região torna-se semi-metálica e aumenta efetivamente o
valor da capacitância do anel ressoador, reduzindo assim a frequência de ressonância, ou seja,
a ressonância pode ser ajustada.
É possível não só demonstrar uma ressonância dinamicamente ajustável, mas também
permitir uma nova forma de frequência chaveada, no qual a radiação em THz incidente de banda
larga é controlável [10].

4.4.2.3 Metasuperfície acoplada a antena
Em muitas aplicações de comunicações sem fio, como RFID, por exemplo, uma
importante característica é operação com polarização circular. Neste contexto, antenas para
leitores de RFID desempenham um papel importante na comunicação entre o leitor e a tag,
porque há necessidade de se comunicar com tags em diferentes posições. Assim, uma antena
circularmente polarizada é mais adequada para resolver esse problema [61]. Em adição, a
atuação conjunta entre a metasuperfície e a antena, baseia-se no acoplamento entre as duas
estruturas planares, de modo que, a metasuperfície tenha como característica principal fazer a
conversão entre ondas eletromagnéticas linearmente polarizadas, radiadas pela antena de
microfita, em ondas eletromagnéticas circularmente polarizadas.
Assim, o acoplamento da antena da microfita à estrutura metasuperfície é responsável
por obter propriedades de polarização de ondas eletromagnéticas convertidas, através da análise
de parâmetros eletromagnéticos [62], no qual essa análise baseia-se na comparação de
parâmetros como razão axial e perda de retorno, obtendo dados avaliativos das estruturas sem
e com metasuperfície, podendo verificar o comportamento individual e em conjunto das duas
estruturas.
Pesquisas mostram que dispositivos constituídos a partir de metasuperfícies, tem atraído
atenção nas últimas décadas, sobretudo em decorrência de suas propriedades eletromagnéticas
não serem encontradas na natureza [10]. Em [9], por exemplo, foram utilizadas metasuperfícies
acopladas a dois tipos de antenas para obter uma conversão de polarização linear para circular.
Os autores utilizaram duas antenas simples, acopladas com uma metasuperfície. Os resultados
mostraram que foi possível obter efetivamente a conversão dos sinais com polarização linear
para sinais com polarização circular, com melhorias consideráveis em termos de razão axial,
perda de retorno e ganho.
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A definição da polarização de onda radiada pode ser entendida como “a propriedade de
uma onda eletromagnética que descreve a direção e a amplitude, variantes no tempo, do vetor
de campo elétrico; especificamente, é a curva traçada, em função do tempo, pela propagação”,
ou seja, a polarização é, portanto, a curva traçada pela extremidade do vetor que representa o
campo elétrico instantâneo, no qual o campo deve ser observado ao longo da direção de
propagação [13].
O conceito fundamentado em [9] foi estendido neste trabalho para uma metasuperfície
diferenciada, caracterizada por novas células unitárias capazes de polarizar o sinal de uma
antena de microfita, por meio de um acoplamento, utilizando células simplificadas e projetadas
para um arranjo 4x4 espaçadas periodicamente.
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Projetos propostos de elementos parasitas nos
substratos e metasuperfície
Para a construção das estruturas propostas, antenas com elementos parasitas nos
substratos e metasuperfície, o procedimento realizado segue o fluxograma da Figura 5.1, no
qual apresenta as etapas de seleção de materiais, fabricação e montagem.

Figura 5.1 – Fluxograma da metodologia utilizada para os projetos experimentais.
Fonte: Autoria própria, 2017.
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5.1 Projeto de antenas de microfita com inserção de arranjo EBG no
substrato
Nas estruturas planares, o sinal eletromagnético é irradiado através do ar e do substrato.
Os substratos com estrutura EBG, podem ser utilizadas para otimizar a radiação através do ar,
reduzindo a ocorrência de ondas de superfície e a consequente de difração de bordas,
responsável pela degradação do diagrama de radiação [34]. A eficiência da antena é reduzida
por estes fenômenos, além do limite da largura de banda, aumenta o nível de polarização
cruzada e que limita a aplicabilidade das estruturas de microfita.
A inclusão da configuração EBG/PBG no substrato da antena propõe reduzir
significativamente a formação de ondas de superfície, resultando em melhorias da eficiência de
largura de banda e, reduzindo os lóbulos secundários e os níveis de interferência
eletromagnética [27]. Assim, foram propostas três antenas, projetadas para operar em serviço
de rede local sem fio (WLAN), em 5,85 GHz, e comparadas quando o processo de perfuração
no substrato foi aplicado.
Assim, para o projeto da variação de alturas dos elementos EBG no substrato, foram
utilizadas duas placas da RT/Duroid 6006 para fabricação das antenas de microfitas, no qual
são placas com dupla face metálica de cobre separadas por uma camada dielétrica (substrato)
de espessuras de 1,27 mm com permissividade de 6,15 e tangente de perda de 0,0027, como
mostra a Figura 5.2. Neste projeto a confecção dos patches, linhas de alimentação e plano de
terra das antenas, foram utilizadas folhas de cobre de espessura 0,05 mm.

Figura 5.2 – Placa da RT/Duroid 6006.
Fonte: Autoria própria, 2017.
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5.1.1 Antena padrão para 5,85 GHz
Uma estrutura patch retangular alimentada por uma linha de microfita foi projetada para
ser antena padrão, sem nenhuma modificação no substrato, em 5,85 GHz (ver Figura 5.3). O
substrato dielétrico utilizado foi o RT/duroid 6006, com uma largura W, comprimento L e altura
t. As dimensões do patch têm largura W0 e comprimento L0. A linha microfita tem comprimento
m e largura k. A inserção na alimentação tem comprimento n e largura f. As dimensões
projetadas também foram aplicadas para as antenas propostas e podem ser observadas na Tabela
5.1.

(a)

(b)

Figura 5.3 – Antena de microfita padrão para 5,85 GHz (a) Dimensões de projeto (b) Modelada.
Fonte: Autoria própria, 2017.
Tabela 5.1 – Dimensões das antenas propostas e padrão.
Antenas

Dimensões (mm)

Padrão

L = 32; W = 28; W0 = 13,6; L0 = 10
t = 2,54; m = 6,72; n = 3,4 e f = 0,93

Proposta

5.1.2 Antenas propostas com variação de altura do EBG para 5,85 GHz
Para investigar as principais características envolvidas no projeto de dispositivos de
micro-ondas planar, que utilizam a tecnologia EBG aplicada ao substrato da antena de
microfita, faz necessário a análise das propriedades eletromagnéticas de radiação das mesmas
com a modificação proposta. As estruturas propostas são definidas por elementos cilíndricos
com um raio (r), o comprimento (y) e a largura (x), no qual são espaçadas periodicamente por
uma distância p (ver Figura 5.4(a)) formando um arranjo 4x5 abaixo do patch.
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Propõe-se três configurações diferentes na variação da altura (h1, h2 e h3) do cilindro, de
tal modo que h1 é equivalente à altura de 100% de substrato (Conf. 1), h2 corresponde a 50%
da parte superior do substrato (Conf. 2) e h3 corresponde a 50% na parte inferior do substrato
(Conf. 3), como mostra a Figura 5.4(b). Estas aberturas são dispostas de cilindros de ar, inserido
em um substrato dielétrico de permissividade 6,15 com um diâmetro e espaçamento entre os
cilindros menor do que um comprimento de onda [63-64]. A Tabela 5.2 mostra as dimensões
do arranjo EBG e as alturas dos cilindros para cada configuração.
Conf. 1

Conf. 2

Conf. 3
(a)

(b)

Figura 5.4 – Arranjo das estruturas EBG (a) dimensões (b) vista lateral das configurações propostas.
Fonte: Autoria própria, 2017.
Tabela 5.2 – Dimensões de projeto das estruturas EBG.
Configurações

Alturas

(mm)

1

h1

2,54

2

h2

1,27(+)

3

h3

1,27(-)

Dimensões (mm)
x = 10,8; y = 8,1;
p = 2,7; r = 0,9

As estruturas propostas foram baseadas na variação da altura do arranjo de EBG
formada por geometria retangular (ver Figura 5.5). As dimensões das antenas propostas são as
mesmas que a padrão, como exibido na Tabela 5.1, no entanto, os seus substratos possuem as
estruturas cilíndricas de ar, periodicamente espaçadas, aplicadas em diferentes configurações,
como mostrado na Figura 5.5. Os resultados medidos e simulados são discutidos no capítulo
seguinte, com base nos dispositivos fabricados (ver Figura 5.6).
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.5 – Perspectivas dos arranjos geométricos (a) Conf. 1, (b) Conf. 2 e (c) Conf. 3.
Fonte: Autoria própria, 2017.

Figura 5.6 – Antenas fabricadas com variação na altura da estrutura EBG.
Fonte: Autoria própria, 2017.

A escolha do tipo de broca para a perfuração das placas de RT/Duroid 6006 foi baseada
na configuração da geometria e distância entre os furos, no qual formaram os elementos de
EBGs modelados na estrutura, sendo especificada de acordo com máquina prototipadora de
corte. Assim, para as configurações com variações nas alturas dos elementos EBGs, foi
selecionada a broca de carboneto de tungstênio com comprimento total de 35,5 mm e raio de
0,9 mm dentre o kit de brocas de 0,3 mm a 1,2 mm de raios, como pode ser visto na Figura 5.7
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Figura 5.7 - Kit de brocas para perfurar o substrato, no qual foi utilizada a broca com o raio de 0,9 mm.
Fonte: Autoria própria, 2017.

Para realizar a perfuração nos substratos, foi utilizada uma fresa de prototipagem do
modelo LPKF ProtoMat S42, Figura 5.8. O procedimento de confecção das estruturas foi
realizado no laboratório de prototipagem do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN),
Campus Mossoró. Para a realização nessa etapa do projeto, os arquivos das antenas modeladas
no ANSYS HFSS foram exportados como arquivos .dwg e posteriormente importados no
programa da fresa em formato .dxf para a leitura do arquivo detalhado das dimensões dos
desenhos.

Figura 5.8 – Fresa de prototipagem utilizada na fabricação das antenas propostas.
Fonte: Autoria própria, 2017.
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5.2 Projeto de antenas de microfita com anéis ressoadores e banda proibida
no substrato
Nesta seção, o projeto de antenas de microfita com anéis ressoadores e banda proibida
baseia-se na inserção de uma estrutura no substrato como um elemento parasita com o objetivo
de analisar a banda de frequências do serviço WLAN no ambiente interior, investigando os sinais
nas bandas de 5 - 6 GHz (IEEE 802.11) [65].

5.2.1 Antena padrão para 5,5 GHz
As três antenas propostas na presente seção têm as mesmas dimensões das mostradas na
Figura 5.9 com o seu substrato, no entanto, projetado para a inserção de arranjos periódicos de
CSRR, SRR e EBG. Estas estruturas de arranjos consistem em três modelos diferentes, sendo
caracterizado como elementos parasitas no interior da antena, resultando em um substrato com
propriedades anisotrópicas.

(a)

(b)

Figura 5.9 – Antena referência para 5,5 GHz (a) Vista superior (b) Vista lateral.
Fonte: Autoria própria, 2017.

5.2.2 Antenas propostas para 5,5 GHz
Nesta seção, verifica-se o comportamento de uma antena padrão com o patch retangular,
alimentada por uma linha de microfita usando a técnica de inset-fed, comparada com a proposta
de modificar a estrutura do substrato, incluindo CSRR (Complementary Split Ring Resonator),
SRR (Split Ring Resonator) e EBG em formato retangular [66-67]. A Tabela 5.3 especifica as
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dimensões estruturais das antenas projetadas, calculadas a partir de [13]. A antena padrão
destina-se a operar em frequência de ressonância de cerca de 5,5 GHz para o serviço em WLAN
e foi feita uma comparação entre três modelos no substrato, como mostra a Figura 5.10.
De forma perspectiva, a Figura 5.11 mostra a disposição dos elementos nos substratos
das antenas propostas, cuja primeira disposição é composta de 36 elementos de abertura em
formato de anéis invertidos e o segundo arranjo é composto de 36 elementos ressoadores de
anéis metálicos invertido, além do terceiro arranjo que contém 36 elementos ressoadores e 36
elementos de ar cilíndricos localizado até a metade do substrato para parte inferior dos anéis,
com o objetivo de analisar o comportamento eletromagnético para as três antenas modificadas
em comparação com a antena padrão.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.10 – Modelos propostos (a) CSRR (b) SRR (c) SRR com EBG (d) dimensões dos anéis ressoadores.
Fonte: Autoria própria, 2017.
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Tabela 5.3 – Dimensões das antenas.
Antenas

Dimensões (mm)

Referência
Mod. 1
Mod. 2

W = L = 28;
L0 = 12,4; W0 = 16,6;
h = 3,16; t = 4,13; k = 3,0

Mod. 3

Assim, os três modelos periódicos são classificados como: Mod. 1 (CSRR) - para o
arranjo formado por anéis em aberturas em forma de anéis invertidos, como ilustra a Figura
5.7(a); Mod. 2 (SRR) - para o arranjo composto de anéis ressoadores, como mostra a Figura
5.7(b) e Mod. 3 (SRR_EBG) - para o arranjo composto de ressoadores e furos cilíndricos,
mostrado na Figura 5.11(c).

(b)

(a)

(c)
Figura 5.11 – Antenas (a) com aberturas (b) com ressoadores metálicos e (c) com ressoadores e furos cilíndricos.
Fonte: Autoria própria, 2017.

As estruturas da antena de microfita com inserção de elementos parasitas de anéis
ressoadores (SRR) e anéis ressoadores complementares (CSRR) no substrato, foram analisadas
numericamente por meio do ANSYS HFSS, modeladas a partir de das especificações de duas
placas de fibras de vidro (FR4) com dupla face metálicas em cobre, sendo o substrato com
permissividade de 4,4, tangente de perda de 0,02 e espessura de 1,58 mm cada placa, como
mostra a Figura 5.12.
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Figura 5.12 – Placa de fibra de vidro (FR4).
Fonte: Autoria própria, 2017.

A montagem das antenas com modificação em seus substratos, foram confeccionadas
em duas estruturas sobrepostas, no qual a primeira possui um plano de terra impresso em uma
das suas faces e na outra era formado o modelo proposto no estudo (SRR ou CSRR), sendo
sobreposta pela segunda estrutura, em que uma de suas faces não possui material metálico e a
outra é impressa com o elemento radiante (patch). Assim, cada placa separadamente possui
altura de 1,27 mm, e são unidas com cola especifica e apropriada, formando as configurações
desejadas com substrato de altura igual a 2,54 mm, como ilustra a Figura 5.13.

Figura 5.13 – Montagem da antena com os modelos propostos confinados.
Fonte: Autoria própria, 2017

5.3 Projeto de antenas de microfita para polarização de sinal
A caracterização das metasuperfícies propostas são baseadas no modelo apresentado em
[9], que utiliza uma metasuperfície acoplada a dois modelos de antenas, com o objetivo de
realizar uma conversão de polarização. As estruturas conjuntas, antena de microfita e
metasuperfície, foram projetadas para operar em 2,45 GHz com potencial para aplicação em
várias redes de comunicação sem fio, como por exemplo em redes de RFID.
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5.3.1 Metasuperfície proposta com células em anéis triangulares
Inicialmente foi proposto uma antena que possuísse uma boa largura de banda para em
seguida acoplá-la com uma estrutura metasuperfície, a fim de obter propriedades de polarização
de sinais convertidos, através da análise dos seus parâmetros eletromagnéticos.
O projeto da primeira estrutura metasuperfície foi caracterizado por conter células
unitárias em arranjo, no qual cada célula representa geometricamente um anel triangular,
periodicamente espaçadas na superfície do material dielétrico, denominado RO4350, em que
possui largura Q e comprimento P, permissividade relativa (εr) igual a 3,66, tangente de perdas
de 0,004 e espessura h.
Os arranjos foram analisados para três tipos de configurações 2x2, 3x3 e 4x4, neste
estudo o que apresentou melhor comportamento foi o arranjo 4x4, no qual possui dimensões de
largura Q0 e comprimento P0, como mostra a Figura 5.14. O material metálico adotado foi o
cobre com espessura de 0,05 mm.

Figura 5.14 – Dimensões da metasuperfície (a) vista superior (b) vista lateral e (c) célula unitária em anel
triangular.
Fontes: Autoria própria, 2017.

A partir de várias análises de cálculos dimensionais e simulações das células em anéis
triangulares, percebeu-se que, para que a metasuperfície funcione como uma estrutura
polarizadora acoplada à antena microfita, seria necessário que o triângulo da célula unitáira
possuísse ângulos internos de 90°, 45° e 45° para as dimensões mostradas na Figura 5.14(c),
com relação na célula básica apresentada em [9].
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5.3.1.1 Antena de microfita para o acoplamento com a metasuperfície de anéis
triangulares
A antena proposta para este estudo de polarização possui uma estrutura de patch
retangular e é alimentada por uma linha de microfita. Para um melhor casamento de impedância,
a antena tem uma inclinação de 26° nas bordas inferiores, como mostrado na Figura 5.15, e um
plano de terra truncado, que a função básica deste refletor é modificar o padrão de radiação da
antena, concentrando-se em uma determinada direção de interesse tanto quanto possível da
energia transmitida ou aumentando a área efetiva de energia recebida.
Esta antena foi projetada para operar em sistema de comunicação sem fio, na faixa de
frequência de 2,45 GHz. No projeto, utilizou-se o mesmo material como substrato, o dielétrico
RO4350 da estrutura metasuperfície, porém com espessura diferente.

Figura 5.15 – Antena de microfita padrão para o acoplamento com a metasuperfície de anéis triangulares.
Fonte: Autoria própria, 2017.

A antena padrão tem largura W e comprimento L (ver Figura 5.16), permissividade
relativa (εr) igual a 3,66, tangente de perda (tg δ) de 0,004 e espessura de 1,524 mm. O material
adotado para o patch, plano de terra e a linha microfita foi o cobre, com espessura de 0,05 mm,
possuindo as dimensões de largura do patch x, comprimento do patch y, largura da linha de
microfita a, comprimento da linha de microfita b e comprimento do plano de terra t (truncado).
A Tabela 5.4 resumo as dimensões de projeto da antena padrão com plano de terra truncado.
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(b)

(a)

Figura 5.16 – Detalhe das dimensões da antena (a) vista superior (b) vista posterior.
Fonte: Autoria própria, 2017.

Tabela 5.4 – Dimensões de projeto
Antena
Substrato RO4350

Dimensões (mm)
W = 65,5; L = 65; x = 45;
y = 21,4; a = 3,34; b = t =16

A antena de microfita, neste caso (com plano de terra truncado), está localizada na parte
central sob a estrutura da metasuperfície. A Figura 5.17 apresenta este acoplamento em vista
perspectiva, no qual a metasupefície está a uma distância d da antena, em que foi variada para
três diferentes distâncias (10 mm, 11 mm e 12 mm), a fim de compara-las e verificar o melhor
desempenho.

Figura 5.17 – Vista perspectiva do acoplamento proposto.
Fonte: Autoria própria, 2017.
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5.3.2 Metasuperfície proposta com células em anéis quadrados chanfrados
A segunda metasuperfície proposta neste trabalho, foi caracterizada pela inserção
artificial, em um substrato homogêneo especificado, de estruturas metálicas laminares que tem
como finalidade provocar variações nas propriedades eletromagnéticas do material. Aqui, o
projeto da estrutura metasuperfície foi caracterizado pela inclusão de células unitárias formando
um arranjo periódico. Cada célula unitária apresenta a forma de anel quadrado com chanfro de
45° nos cantos superior esquerdo e inferior direito, como mostra a Figura 5.18(a). As células
unitárias são distribuídas periodicamente, com distância entre seus centros (pitch Ʌ) igual a
24,5 mm. O dielétrico utilizado foi o RO4350 da Rogers Coorporation, com permissividade
relativa (εr) igual a 3,66, tangente de perdas de 0,004 e espessura h de 0,762 mm, como mostra
a Figura 5.18(b).
A estrutura final da metasuperfície é composta por um arranjo periódico de 16 células
unitárias, ocupando uma área total de 96,5 mm x 96,5 mm. A Figura 5.18(c) ilustra a célula
unitária feita de cobre com espessura de 0,05 mm, projetada a partir do comportamento vetorial
dos campos elétricos em sua superfície. Para se obter uma melhor configuração, considerando
a mudança na polarização do sinal da antena de microfita projetada, a largura do gap (b) pode
ser ajustada de modo a obter um determinado comportamento [9] e foi um dos parâmetros
considerados para ser otimizado.

(a)

(b)

(c)

Figura 5.18 – Dimensões da metasuperfície 4x4 (a) vista superior (b) vista lateral (c) célula unitária.
Fonte: Autoria própria, 2017.
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5.3.2.1 Antena de microfita padrão para o acoplamento com a metasuperfície de
anéis quadrados chanfrados
A antena padrão usada nesta seção foi projetada a partir de uma estrutura com patch
retangular, alimentada por uma linha microfita com impedância de entrada de 50 , usando a
técnica de inset-feed [13] com profundidade y0 = 9,1 mm e espessura g0 = 2,3 mm. A frequência
de operação da antena foi centrada 2,45 GHz, resultando nos parâmetros de projeto como
ilustrado na Figura 5.19(a) e especificados na Tabela 5.9. Em adição, inserções no patch da
antena, ocasionadas devido à aplicação do inset-feed, conectam a linha de alimentação a um
ponto de baixa impedância próximo ao centro do patch. O plano de terra da antena não tem
truncamento e possui as dimensões do substrato, como mostra a Figura 5.19(b), com o objetivo
de concentrar em uma determinada direção de interesse, a maior parte da energia transmitida.
O substrato utilizado como material dielétrico da antena é o mesmo já usado na metasuperfície,
com εr = 3,66, porém, com espessura diferente, para permitir uma aproximação no desempenho
dos parâmetros eletromagnéticos. Além disso, o substrato da antena possui tangente de perdas
δ = 0,004, espessura de 1,542 mm. O laminado metálico que constituí o patch, plano de terra e
a linha de microfita é o cobre com espessura de 0,05 mm. A Tabela 5.5 resume as dimensões
do projeto estrutural da antena padrão.

(a)

(b)

Figura 5.19 – Detalhe das dimensões da antena (a) Vista superior (b) Vista posterior.
Fonte: Autoria própria, 2017.

Em que W é a largura do substrato, L o comprimento do substrato, W0 a largura do
patch, L0 o comprimento do patch, t representa a largura da linha de alimentação e y a distância
entre a borda inferior da antena e o início do elemento radiante.
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Tabela 5.5 – Dimensões de projeto.
Parâmetro físico

Dimensões (mm)

W
L
Wo
Lo
y
t

65,5
65
40,1
31,6
16,5
3,36

Visando verificar a viabilidade de fabricação dos dispositivos que compõem a antena
de microfita em conjunto com a metasuperfície, uma estrutura foi montada para simulação.
Nesta fase, a antena de microfita foi localizada na parte central sob a estrutura polarizadora. A
Figura 5.20 ilustra o layout da configuração, em vista perspectiva. A metasuperfície foi
posicionada a uma distância d sobre a antena. Buscando melhores resultados para os parâmetros
em análise considerando a estrutura conjunta, a distância de acoplamento, d, entre a antena e a
metasuperfície, foi tomada como um segundo parâmetro de otimização.

Figura 5.20 – Perspectiva do acoplamento proposto simulado.
Fonte: Autoria própria, 2017.

Os materiais selecionados para o desenvolvimento dos protótipos das antenas de
microfita com polarização de sinal, foram escolhidos baseado na maior flexibilidade de
fabricação além das suas características eletromagnéticas fundamentadas para aplicações na
faixa de frequência de micro-ondas, de acordo com as especificações do fabricante. Assim,
foram utilizadas placas de dupla face cobreadas da RO4350 para fabricação tanto da antena de
microfita como para estrutura da metasuperfície, sendo diferenciadas pelas espessuras dos
dielétricos, no qual o substrato da metasuperfície possui 0,762 mm e a antena de 1,524 mm,
como mostram as Figuras 5.21(a) e 5.21(b), respectivamente.
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(a)

(b)

Figura 5.21 – Placas da RO4350 com espessuras (a) de 0,76 mm e (b) de 1,52 mm.
Fonte: Autoria própria, 2017.

As placas RO4350 utilizadas para a fabricação das metasuperfícies são caracterizadas
por suas faces cobertas por finas camadas de cobres, sendo a configuração dos arranjos de anéis
unitários feitas pela corrosão do material metálico (cobre), no qual os arranjos eram desenhados
por adesivos não corrosivos quando imersos em uma solução química de Percloreto de Ferro
(FeCl3). A Figura 5.22 mostra os materiais para o processo de corrosão da camada metálica.

Figura 5.22 – Recipiente e solução de percloreto de ferro.
Fonte: Autoria própria, 2017.

Com relação aos espaçadores entre as estruturas da antena de microfita e a
metasuperfície, caracterizando o acoplamento, foi possível com a utilização de parafusos e
porcas fabricados com material de teflon, como mostra a Figura 5.23, o qual não causaria
interferência nas estruturas, no aspecto das medições dos dispositivos.
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Figura 5.23 – Foto dos espaçadores utilizados no acoplamento das estruturas.
Fonte: Autoria própria, 2017.

A última etapa no processo fabricação dos protótipos propostos neste trabalho, foi
realizar a fixação dos conectores de alimentação para cada antena de microfita, no qual foram
utilizados conectores SMA do tipo fêmea reto para P.C.I de 4 pinos, mostrados na Figura 5.24.
Assim, após a fixação dos conectores SMA, os dispositivos seguem para as medições dos
parâmetros de análise.

Figura 5.24 – Fixação dos conectores SMAs utilizados nas alimentações das antenas de microfitas.
Fonte: Autoria própria, 2017.

Para a realização das medições dos protótipos construídos, um dos mais importantes
equipamentos de laboratório utilizado foi o Analisador de Redes Vetorial (VNA – Vectorial
Networks Analyzer) da Agilent Technologies modelo E5071C, com varredura de frequência de
300 kHz a 20 GHz, no qual foi possível medir os parâmetros desejados em análise, como: perda
de retorno, largura de banda, ganho e diagrama de radiação das estruturas.
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Já para a obtenção dos dados de polarização de sinal, por meio do acoplamento das
estruturas da antena de microfita com a metasuperfície, foi utilizado o analisador de redes em
conjunto com a antena Horn SAS-571 de característica na faixa de frequência de 700 MHz a
18 GHz, sendo fixada na parte frontal das estruturas acopladas com posicionamento do seu eixo
tanto na vertical como na horizontal, como mostra a Figura 5.25, a fim de obter a relação dos
campos elétricos fundamentais para o cálculo das razões axiais.

Figura 5.25 – Equipamentos de medição.
Fonte: Autoria própria, 2017.
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Resultados
6.1 Resultados e discussões das antenas de microfita com inserção de arranjo
EBG no substrato
A análise das antenas de microfita nesta seção foi realizada na faixa de 3 GHz a 10 GHz,
a qual compreende a frequência de projeto 5,85 GHz tão quanto os possíveis modos ressonantes
deslocados. A priori, a modelagem foi realizada com uma antena padrão de microfita, com
proposta de inclusão de estruturas EBG em seu substrato, em seguida, variou-se a altura de cada
estrutura de arranjo EBG, para observar os parâmetros de cada configuração. Essa modelagem
foi possível com auxílio da ferramenta computacional ANSYS HFSS. Os resultados simulados
foram obtidos utilizando o Método dos Elementos Finitos (MEF) e, a fim de validar as
simulações realizadas, três antenas, com diferentes alturas nos gaps cilíndricos, foram
fabricadas e medidas com o auxílio do analisador de redes vetorial. Os resultados de perda de
retorno simulados e medidos podem ser observados na Figura 6.1.
Os resultados das medições mostrados na Figura 6.1 apresentam uma boa concordância
com as simulações realizadas. Também é possível observar um deslocamento da frequência
projetada (5,85 GHz), devido à presença da estrutura EBG no substrato, que modifica as
características eletromagnéticas do material dielétrico aplicado. Os valores medidos apresentam
um aumento na largura de banda do primeiro modo de ressonância para todas as configurações,
o que é uma característica desejável, com possibilidade viável de aplicação para sistemas de
comunicação sem fio. A Figura 6.2, mostra o efeito do uso da estrutura EBG no diagrama de
radiação apresentando para o modo fundamental de cada antena, e a Tabela 6.1 resume os
resultados apresentados nas Figuras 6.1 a 6.2.
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(a)

(b)

(d)

(c)

Figura 6.1 – Comparação entre os parâmetros S11 e frequência (a) Conf. 1 (b) Conf. 2 (c) Conf. 3 e (d) resultados
medidos.
Fonte: Autoria própria, 2017.

Tabela 6.1 – Valores simulados e medidos.
Simulado
Antena
Conf.

Medido

Freq.
(GHz)

S11
(dB)

Largura
de Banda
(GHz)

Ganho
Total
(dB)

Freq.
(GHz)

S11 (dB)

Largura de
Banda
(GHz)

1

6,0

-18,3

0,37

6,6

6,2

-23,7

0,80

2

5,8

-13,8

0,32

6,5

6,1

-16,4

0,50

3

5,7

-15,7

0,28

6,4

5,8

-32,0

0,40

4

5,8

-13,4

0,11

6,3

5,4

-12,2

0,19
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(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 6.2 – Diagramas de radiação simulados em 2D e 3D para (a) Conf. 1 (b), Conf. 2 (c), Conf. 3 e (d) antena
padrão (conf. 4).
Fonte: Autoria própria, 2017.
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De acordo com a Tabela 6.1, para os valores apresentados da frequência de ressonância
nas configurações 1, 2 e 3, houveram deslocamentos de aproximadamente +2,56%, -0,85% e 2,56%, entre as frequências simuladas e de projeto, de mesmo modo +5,98%, +4,27% e -0,85%,
entre as frequências medidas e de projeto, respectivamente.
A inserção da estrutura EBG, levou a uma redução da perda de retorno (ver Figura
6.1(d)) relacionado com a alteração na estrutura do substrato. Esta modificação no substrato
também resultou em um incremento no ganho total de cada antena proposta, apresentando
valores superiores a 6,0 dB. A configuração que apresentou o maior ganho total na simulação,
cerca de 6,6 dB, foi a estrutura EBG de altura h1, sendo o substrato 100% perfurado.
O dispositivo que proporcionou melhor casamento de impedância e uma perda de
retorno inferior (cerca de -32 dB) foi a antena de Conf. 3, no entanto, também apresentou o
menor ganho e menor largura de banda dos dispositivos fabricados.
Portanto, a investigação da estrutura EBG inserida no substrato da antena de microfita,
teve o objetivo de verificar o comportamento dos parâmetros de radiação para a aplicação em
sistemas sem fio que operam em 5,85 GHz, no qual se enquadra. Por meio dos valores obtidos,
os resultados se mostraram coerentes como os referenciados na literatura.

6.2 Resultados e discussões das antenas de microfita com anéis ressoadores
e banda proibida no substrato
A análise é baseada na influência do desempenho das geometrias propostas, feitas por
SRR, CSRR e EBG confinados no substrato, para se utilizar em antenas de microfita. Os
resultados simulados apresentam a relação de desempenho de cada antena comparadas entre si,
no qual foi utilizado o Método dos Elementos Finitos (MEF) para análise de propagação das
ondas eletromagnéticas. A Figura 6.3 mostra os diagramas de radiação de campos distantes das
três antenas propostas.
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(a)

(b)

Figura 6.3 – Diagrama de radiação 2D (a) Campos magnético (b) Campos elétrico.
Fonte: Autoria própria, 2017.

A Figura 6.4 mostra uma comparação das densidades de corrente nas superfícies dos
arranjos ressoadores, podendo assim observar os locais com maior concentração de densidade
média num condutor linear dada pela razão da corrente em relação a seção transversal do
condutor, no qual o comportamento das distribuições de cargas elétricas na superfície podem
influenciar em interferência entre os circuitos elétricos dos modelos e da antena de microfita.

(a)

(b)

(c)
Figura 6.4 – Densidade de corrente (a) Modelo 1 (b) Modelo 2 e (c) Modelo 3.
Fonte: Autoria própria, 2017.
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Para um comparativo dos valores das perdas de retornos em função da frequência de
operação das antenas propostas para a frequência entre 5 - 6 GHz, como mostra a Figura 6.5.

Figura 6.5 – Comparação das perdas de retorno para os modelos propostos.
Fontes: Autoria própria, 2017.

Tabela 6.2 – Dados de análises.
Substrato da
Antena

Freq.
(GHz)

S11 (dB)

Referência

5,49

-12,3

140

CSRR

5,4

-20,82

450

SRR

5,15

-29,25

480

SRR-EBG

5,05

-35,80

430

Largura de Banda
(MHz)

De acordo com os dados da Tabela 6.2, os valores simulados de frequência de
ressonância para as antenas da Figura 6.5, apresentou uma mudança na frequência de operação
de 5,5 GHz, deslocando-se para a esquerda – frequências menores, no qual deve-se ao fato da
mudança nos parâmetros da permissividade e permeabilidade eletromagnética do material
utilizado no substrato. No entanto, houve um aumento na largura de banda da Mod. 1, Mod. 2
e Mod. 3 de aproximadamente 310 MHz, 340 MHz e 290 MHz, respectivamente, em relação a
antenas de referência, bem como uma redução significativa na perda de retorno. De acordo com
os valores obtidos para os modos de ressonância das três antenas, pode-se observar uma boa
concordância para a banda de serviço projetada.
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6.3 Resultados e discussões da metasuperfície com células em anéis
triangulares
Os resultados relacionados pretendem verificar o comportamento de polarização linear
para circular do acoplamento das estruturas propostas. Assim, foram apresentados as análises
da perda de retorno (S11), largura de banda, ganho total e razão axial, para cada distância de
acoplamento adotadas entre a antena e a metasuperfície.
A Figura 6.6 ilustra os protótipos construídos da antena e da metasuperfície, no qual a
alimentação da antena é por meio de uma linha de microfita de 50  com comprimento de 25,62
mm e largura de 3,36 mm, sendo mostrada na Figura 6.6(c) as duas estruturas acopladas,
espaçadas por parafusos e fixadas com porcas de material do tipo teflon.

(a)

(b)

(c)
Figura 6.6 – Estruturas construídas (a) antena de microfita padrão (b) metasuperfície com células unitárias
triangulares (c) acoplamento das estruturas.
Fonte: Autoria própria, 2017.

A análise dos parâmetros de perda de retorno foi realizada para as frequências entre 1 e
5 GHz, que compreende a frequência de projeto de 2,45 GHz. Esta análise foi aplicada à antena
sem a estrutura da metasuperfície (antena padrão), bem como para a antena acoplada à estrutura
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metasuperfície (MSd10, MSd11 e MSd12), podendo variar a distância d do acoplamento de 1012 mm. As Figuras 6.7 e 6.8 mostram as comparações entre os resultados obtidos da perda de
retorno entre os simulados e medidos, respectivamente, em sequência foram obtidos os
diagramas de radiação para campos distantes em 2D e 3D simulados em cada acoplamento
proposto, como mostra na Figura 6.9.

Figura 6.7 - Comparação das perdas de retorno simuladas da antena sem e com a estrutura metasuperfície.
Fonte: Autoria própria, 2017.

Figura 6.8 - Comparação das perdas de retorno medidas da antena sem e com a estrutura metasuperfície.
Fonte: Autoria própria, 2017.
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(a)

(b)

(c)

79

Capítulo 6

(d)
Figura 6.9 – Diagrama de radiação 2D and 3D para as estruras propostas (a) antena padrão (b) MSd10 (c)
MSd11 e (d) MSd12.
Fonte: Autoria própria, 2017.

De acordo com a Tabela 6.3, observou-se que a antena padrão possui uma largura de
banda satisfatória para aplicação no serviço WLAN, em torno de 1,15 GHz, em vista desta
aplicação, foi usada para converter seus sinais de polarização linear em circular. Outro dado
importante apresentado na Tabela 6.3 se deu em relação com o aumento da distância de
acoplamento, no qual houve uma crescente melhora no ganho total da estrutura acoplada.
Tabela 6.3 – Resultado das perdas de retorno, largura de banda e ganho total simulado
Freq. [GHz]

S11 [dB]

LB [MHz]

Ganho total (dB)

Estruturas
propostos

Medido

Simulado

Medido

Simulado

Medido

Simulado

Medido

Simulado

MSd10

2,56

2,11

-10,93

-12,55

470

700

-

2,94

MSd11

2,33

2,08

-11,89

-11,72

680

610

-

3,15

MSd12

2,36

2,09

-11,35

-11,70

670

550

-

3,37

Tendo como objetivo principal deste trabalho, para obter uma estrutura polarizadora, foi
necessário investigar as estruturas em relação aos parâmetros da relação axial. Na concepção
de uma antena circularmente polarizada, é necessário que a razão axial seja um dos fatores
importantes a serem considerados [9]. A razão axial é a razão expressa em dB, entre o eixo
maior e menor da elipse de polarização descrita pelo comportamento do vetor de campo
elétrico.
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Para que uma antena seja considerada circularmente polarizada, a razão axial deve ser
próxima de 0 dB. Por esse motivo, são utilizados valores menores que 3 dB, que também são
utilizados em todos os casos para calcular a largura de banda da razão axial. A estrutura de
metasuperfície projetada neste caso, converte a polarização linear previamente caracterizada
por uma antena microfita isolada, para uma polarização circular quando acoplada com a
estrutura metasuperfície, onde pode ser observada quando a razão axial está abaixo de 3 dB em
torno da frequência de ressonância. A Figura 6.10 e Figura 6.11 mostram as comparações entre
as razões axiais, simuladas e medidas, respectivamente, em função da frequência para cada de
distância proposta. Já na Tabela 6.4 resume os resultados apresentados na Figura 6.10 e 6.11.

Figura 6.10 – Comparação das razões axiais simuladas para diferentes distâncias de d.
Fonte: Autoria própria, 2017.
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Figura 6.11 – Comparação das razões axiais medidas para diferentes distâncias de d.
Fonte: Autoria própria, 2017.
Tabela 6.4 – Resultado da razão axial e largura de banda axial dos acoplamentos propostos medidos e simulados
Freq. [GHz]

RA [dB]

LBA [MHz]

Acoplamentos
propostos

Medido

Simulado

Medido

Simulado

Medido

Simulado

MSd10

2,50

2,54

3,0

1,09

-

110

MSd11

2,51

2,45

2,0

0,38

120

120

MSd12

2,57

2,42

1,8

2,20

140

90

A partir da Tabela 6.4, verifica-se que o melhor desempenho apresentado pelo
acoplamento foi a uma distância de 11 mm, entre as estruturas, com a frequência de operação
mais próxima do projeto e o valor da razão axial mais baixo, cerca de 0,38 dB, para uma largura
de banda axial 120 MHz. As outras distâncias propostas também tiveram seus resultados
aproximados à frequência de ressonância, e seus valores axiais abaixo de 3dB, caracterizando
uma polarização circular para ambas as antenas acopladas a metasuperfície proposta.

6.4 Resultados e discussões da metasuperfície com células em anéis
quadrados chanfrados
A Figura 6.12(a) ilustra o protótipo de antena construído. A alimentação da antena é por
meio de uma linha de microfita de 50  com comprimento de 25,62 mm e largura de 3,36 mm.
A Figura 6.12(b) mostra a metasuperfície construída e a Figura 5.25(c) ilustra as duas estruturas
acopladas, usando parafusos, porcas e peças de poliéster.
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(a)

(c)

(b)

Figura 6.12 – Fotos das estruturas construídas: (a) antena de microfita, (b) metasuperfície e (c) estruturas
acopladas.
Fonte: Autoria própria, 2017.

As dimensões b (Figura 5.12(c)) e d (Figura 5.14) foram otimizadas visando a obtenção
de um melhor desempenho dos parâmetros perda de retorno (S11), largura de banda (LB) e razão
axial (RA). Inicialmente analisou-se a antena padrão em seguida a estrutura acoplada, antena
com polarizador. Para realizar a otimização das dimensões b e d, foi utilizada nas simulações
uma ferramenta computacional no processo de encontrar um melhor ou mais adequado caso
entre as possíveis dimensões de projeto. Assim, foi utilizado um módulo adicional do ANSYS
HFSS, o optimetric, que fornece inúmeras ferramentas de análise, entre elas: paramétrica,
otimização, sensibilidade e estatística, no qual permite ao usuário automatizar varreduras
paramétricas, realizar ajustes de parâmetros em tempo real usando derivados analíticos,
identificar especificações de desempenho para otimização e realizar a análise estatística de
sensibilidade no modelo otimizado, que no caso deste trabalho foi implementado para otimizar
a melhor combinação das dimensões de ajuste para uma aplicação específica. Na análise
paramétrica, foi definido um espaço de busca para as dimensões d e b, no qual para cada
variável, foi especificada uma faixa de valores dentro do intervalo de interesse. É importante
destacar que pequenas variações nas variáveis de ajuste provocam significantes mudanças no
desempenho dos parâmetros estudados.
•

Perda de retorno e largura de banda
Um dos parâmetros analisados neste trabalho foi o coeficiente de reflexão, caracterizado

de forma compacta usando o conceito de matriz S. Os parâmetros S foram simulados na faixa
de frequências que vai de 2 GHz a 3 GHz, no qual se encontra a frequência do projeto centrada
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em 2,45 GHz, com a matriz S normalizada para 50 ohms. Essa análise foi aplicada tanto para a
antena sem a estrutura polarizadora (antena padrão), Figura 6.13, como para a antena acoplada
a estrutura polarizadora, Figuras 6.14.
Nesta análise, a variação da distância de acoplamento, d foi de 15 a 20 mm e o gap da
célula unitária em anel, b, de 3 a 6 mm. Todos os resultados da simulação foram obtidos
utilizando uma ferramenta numérica baseada no método dos elementos finitos (MEF). Para
efeito de análise, o polarizador e a antena foram construídos com os valores de b e d, que melhor
se adequaram ao projeto, ou seja, aqueles que obtiveram melhores resultados para a perda de
retornos e largura de banda.
A Figura 6.13, mostra o resultado medido comparado ao obtido por meio da simulação,
pode-se verificar que no modo ressonante à 2,45 GHz, os valores obtidos foram de -24,22 dB e
-16,05 dB, respectivamente. A largura de banda obtida na simulação foi de 38,5 MHz e valor
medido foi 55,2 MHz. A Figura 6.14 ilustra o desempenho na simulação da antena acoplada ao
polarizador para diversas distâncias entre a antena e a metasuperfície, com diferentes gap’s na
célula unitária, enquanto que a Figura 6.15 apresenta a superposição das curvas apresentadas
na Figura 6.14, referente a perda de retorno em função da frequência.

Figura 6.13 – Comparação das perdas de retorno medida e simulada da antena de microfita sem a metasupefície.
Fonte: Autoria própria, 2017.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 6.14 – Conjunto da comparação das perdas de retorno, para todas as variações de d e b simuladas.
Fonte: Autoria própria, 2017.

Figura 6.15 – Superposição das curvas das perdas de retorno, para todas as variações de d e b simuladas.
Fonte: Autoria própria, 2017.
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Considerando os valores usados como intervalo de busca para faixa de variação de b e
d, observa-se que houve um pequeno deslocamento na frequência, que pode ser atribuída à
mudança nos parâmetros eletromagnéticos da permissividade e permeabilidade, além de
variações no parâmetro S11. Por meio dos dados simulados observou-se que para a distância de
acoplamento d menor do que 15 mm, a antena não ressoava, e para valores acima de 20 mm,
houve um aumento na perda de retorno, sendo essas respostas analisadas para as variações de
b entre 3 a 6 mm.
A Tabela 6.5, mostra os dados obtidos para as perdas de retorno e larguras de banda,
verificados nas Figuras 6.13, 6.14 e 6.16.
Tabela 6.5 – Resultados da perda de retorno e largura de banda
Antena

Freq. [GHz]

S11 [dB]

LB [MHz]

Medido

Simulado

Medido

Simulado

Medido

Simulado

Sem a metasuperfície

2,45

2,45

-24,22

-16,05

55,2

38,5

Com a metasuperfície

2,49

2,49

-33,00

-26

51

60

A Figura 6.16 mostra a perda de retorno para o protótipo construído da estrutura
acoplada, antena de microfita e metasuperfície, considerando b = 6 mm e d = 19 mm, conforme
mostrado na Figura 6.12(c).

Figura 6.16 – Comparação das perdas de retorno das antenas medidas com a metasuperfície e sem a
metasuperfície.
Fonte: Autoria própria, 2017.
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•

Razão axial e largura de banda axial
A seguir, é feita uma análise da razão axial para a antena padrão sem o polarizador e da

estrutura acoplada, ou seja, antena padrão com polarizador. Para a polarização circular, a razão
axial representa a relação, expressa em dB, entre o eixo maior e o eixo menor da elipse de
polarização descrita pelo comportamento do vetor campo elétrico. Desse modo, para que uma
antena tenha o seu sinal polarizado circularmente, a razão axial deve se aproximar 0 dB.
Entretanto, nesse trabalho tomou-se como referência valores inferiores a 3 dB, para obtenção
razão axial e largura de banda axial, [68]. O procedimento de medição da razão axial foi feito
de acordo com [69].
Os resultados apresentados na Figura 6.17 mostra o comportamento da razão axial
apenas para antena padrão, considerando os seus valores simulado e medido. A Figura 6.18
mostra o comportamento da razão axial para as estruturas acopladas, considerando os valores
simulado e medido. Para o valor medido, os parâmetros b e d foram de 6 e 19 mm,
respectivamente.

Figura 6.17 – Dados da razão axial da antena padrão, medidos e simulados, sem a metasuperfície acoplada.
Fonte: Autoria própria, 2017.
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Figura 6.18 – Dados medidos e simulados da razão axial para a antena com a metasuperfície acoplada, onde b =
6 mm e d = 19 mm.
Fonte: Autoria própria, 2017.

Os resultados observados na Figura 6.18 foram obtidos na parte frontal da antena,
através da análise dos diagramas de radiação em 2D e 3D do acoplamento entre a antena de
microfita e a metasuperfície (Figura 6.19), considerando a máxima diretividade e transmissão
de energia.

(a)

(b)

Figura 6.19 – Resultados simulados do diagrama de radiação (a) 2D (b) 3D.
Fonte: Autoria própria, 2017.
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A Tabela 6.6 mostra os dados obtidos para a razão axial e largura de banda axial para
antena sem a metasuperfície e com a metasuperfície acoplada.
Tabela 6.6 – Resultadas da razão axial (RA), largura de banda da axial (LBA).
Antena

Freq. [GHz]

RA [dB]

LBA [MHz]

Medido

Simulado

Medido

Simulado

Medido

Simulado

Sem a metasuperfície

2,35

2,35

41,6

83,8

-

-

Com a metasuperfície

2,46

2,45

1,78

0,68

113,5

72,3

A partir da Tabela 6.6, verifica-se que a estrutura acoplada, apresentou bons resultados
na frequência 2,46 GHz, com razão axial próxima de 0 dB, ou seja aproximadamente 1,78 dB,
além de uma largura de banda axial de 113,5 MHz. As demais distâncias propostas
apresentaram seus resultados também aproximados com a frequência de ressonância, e seus
valores axiais abaixo de 3 dB.
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Conclusões
O estudo sobre antenas de microfita, com ênfase no comportamento dos parâmetros de
radiação, foi apresentado neste trabalho, no qual foi possível verificar os modos de respostas
quando essas antenas projetadas e modeladas tanto na forma convencional, como o substrato
modificado, sendo elementos confinados e organizados periodicamente, observando o
desempenho de alguns parâmetros, como frequência de ressonância, perda de retorno, largura
de banda e ganho total, para cada modelagem e comparação.
Houve uma investigação de arranjos ressoadores no substrato das antenas de microfita
com o propósito de verificar os comportamentos dos parâmetros de radiação para aplicação dos
sistemas sem fio, operando na frequência de 5,5 GHz. Através dos resultados obtidos, foi
analisado o comparativo para as geometrias de arranjos (CSRR, SRR e SRR_EBG) confinados
no substrato, no tocante às propriedades de radiação do dispositivo, a partir deste foi possível
observar um deslocamento da frequência de ressonância, que se deve ao fato da mudança nos
parâmetros eletromagnético da permissividade e permeabilidade do material utilizado no
substrato. Observou-se também, um aumento considerável da largura de banda e menor perda
de retorno, para os substratos modificados, quando comparadas a antena padrão.
Foram apresentadas antenas planares de microfita de patch retangular, de modo que em
seus substratos, para diferentes materiais (RT/Duroid 6006 e FR4), foram inseridas estruturas
de banda proibida (EBG) na forma cilíndrica, contendo ar, com configurações que variam a
altura do cilindro, em 100%, 50%(+), 50%(–). Os melhores resultados obtidos foram para a
configuração dos elementos de EBG logo abaixo do patch da antena, apresentando um aumento
da largura de banda em relação a antena padrão. Após as medições dos parâmetros por meio do
analisador de redes vetoriais, os resultados foram comparados aos simulados a fim de verificar
a concordância destes valores e validar os métodos usados no desenvolvimento dos parâmetros
das antenas, assim como a forma de construção.
Além disso, foi proposto uma estrutura acoplada, composta por uma antena de microfita
e uma metasuperfície, para converter ondas eletromagnéticas linearmente polarizadas em ondas
eletromagnéticas circularmente polarizadas, de forma a analisar o efeito da polarização de sinal.
A fabricação dos protótipos não foi tão complexa quando comparado com outros modelos
usados para conversão de polarização encontrados na literatura. A partir das análises,
comprovou-se que a estrutura proposta converte, efetivamente, ondas linearmente polarizadas
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em ondas circularmente polarizadas, apresentando bons resultados para razão axial, largura de
banda axial e perda de retorno. Verificou-se uma boa concordância para os valores simulados
e medidos. A estrutura mostrou-se viável para aplicações em identificação por rádio frequência
(RFID).
Como propostas à continuidade do trabalho, propõe-se: variar os diâmetros dos cilindros
de ar inseridos no substrato das antenas de microfita, como também distribuir em simetrias
periódica e quase periódica; investigar a polarização de antenas de microfita a partir do projeto
de outras configurações de patches (circular e triangular), como também a utilização de arranjos
planares; projetar uma nova configuração da célula unitária para a formação da metasuperfície,
verificando a quantidade de células necessárias para formar a estrutura polarizadora, além de
otimizar as suas dimensões que influencia na melhoria da estrutura; e, otimizar a distância de
acoplamento entre a antena de microfita e a metasupefície para outras faixas de frequência.
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