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Resumo
A utilização de materiais flexíveis para o desenvolvimento de circuitos planares
é uma das características mais desejadas e estudadas, ultimamente, pelos pesquisadores,
pois essa maleabilidade do substrato proporciona aplicações antes impossíveis, devido à
rigidez dos substratos normalmente utilizados o que dificultava a adequação dos
circuitos em superfícies irregulares. O constante interesse nos últimos anos por
dispositivos mais leves, cada vez mais compactos, flexíveis e com custo reduzido, levou
a uma nova linha de pesquisa de grande interesse tanto do ponto de vista acadêmico
quanto tecnológico que é o estudo e desenvolvimento de substratos têxteis que possam
ser aplicados no desenvolvimento de circuitos planares, para aplicações nas áreas de
segurança, biomédica e telecomunicações. Este trabalho propõe o desenvolvimento de
circuitos planares, tais como antenas, superfícies seletivas de frequência (FSS) e filtros
planares, utilizando tecidos (lona, jeans e brim santista) como substrato dielétrico e o
tecido Pure Copper Polyester Taffeta Fabric, um tecido de cobre puro, altamente
condutivo, leve e flexível, comercialmente vendido como material condutivo. As
características elétricas dos tecidos (permissividade elétrica e tangente de perda) foram
determinadas utilizando o método de linha de transmissão e comparadas com os
encontrados na literatura. As estruturas foram analisadas utilizando os softwares
comerciais Ansoft Designer, Ansoft HFSS ambos da empresa Ansys e para efeito de
comparação foi utilizado o Método Iterativo das Ondas (WCIP). Para efeito de
validação foram construídos e medidos vários protótipos de antenas, FSS e filtros
planares sendo possível constatar uma excelente concordância entre os resultados
simulados e medidos.

Palavras-chave: Substratos têxteis, permissividade elétrica, tangente de perdas, antenas
compactas, antenas flexíveis, superfícies seletivas de frequência, FSS, filtros flexíveis,
método das ondas, WCIP.

Abstract
The use of flexible materials for the development of planar circuits is one of the
most desired and studied characteristics, lately, by researchers. This happens because
the flexibility of the substrate can provide previously impracticable applications, due to
the rigidity of the substrates normally used that makes it difficult to fit into the circuits
in irregular surfaces. The constant interest in recent years for more lighter devices,
increasingly more compacts, flexible and with low cost, led to a new line of research of
great interest from both academic and technological views, that is the study and
development of textile substrates that can be applied in the development of planar
circuits, for applications in the areas of security, biomedical and telecommunications.
This paper proposes the development of planar circuits, such as antennas , frequency
selective surfaces (FSS) and planar filters, using textile (cotton ticking, jeans and brim
santista) as the dielectric substrate and the Pure Copper Polyester Taffeta Fabric, a
textile of pure copper, highly conductive, lightweight and flexible, commercially sold
as a conductive material. The electrical characteristics of textiles (electric permittivity
and loss tangent) were characterized using the transmission line method (rectangular
waveguide) and compared with those found in the literature. The structures were
analyzed using commercial software Ansoft Designer and Ansoft HFSS, both from the
company Ansys and for comparison we used the Iterative Method of Waves (WCIP).
For the purpose of validation were built and measured several prototypes of antennas,
planar filters and FSS, being possible to confirm an excellent agreement between
simulated and measured results.

Keywords: Textile substrates, electric permittivity, loss tangent, compact antennas,
flexible antennas, frequency selective surfaces, FSS, flexible filters, method of waves,
WCIP.
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Capítulo 1
Introdução

As comunicações móveis proporcionam aos usuários a possibilidade de um
contato constante com os demais, disponibilizando facilidades e comodidades como o
acesso rápido às informações e novas formas de relação pessoal e profissional. O setor
de telecomunicações tem passado por recentes transformações e evoluções, devido ao
aumento da busca por acesso a novos serviços digitais de transmissão de dados, vídeo e
multimídia, especialmente, por meios das redes de telefonia móvel. Paralelamente a
essa evolução no setor de telecomunicações, surge um crescente mercado para pesquisa
e desenvolvimento de equipamentos portáteis que possam ser utilizados em diversas
áreas (militar, segurança privada, biomédica, telecomunicações), além de potencializar a
qualidade e a capacidade dos serviços necessários para sustentar tal demanda.
Atualmente quase tudo que se refere à comunicação, transmissão de dados
(informação) tornou-se sem fio e móvel. Isso se deve aos constantes esforços de
pesquisadores para melhorarem o desempenho e a funcionalidade dos dispositivos, ao
mesmo tempo que reduzem seus tamanhos. Todo equipamento de comunicação
necessita de uma antena. Dependendo da frequência de operação, são necessárias
antenas com formatos e tamanhos diferentes, dificultando seu desenvolvimento e
miniaturização dos equipamentos. Mesmo as antenas mais modernas são feitas de cobre
ou outros metais, com rígidas limitações com relação às aplicações, quanto elas podem
ser dobradas e, principalmente, quantas vezes elas podem ser flexionadas antes que a
fadiga do metal as inutilize completamente. Os pesquisadores entendem que as antenas
com características maleáveis terão grande utilidade em aplicações onde a rigidez das
antenas tradicionais representa um empecilho ao uso de aparelhos móveis, como
telefones celulares, TVs, aparelhos de GPS e até mesmo em roupas de uso militar e
biomédica.
O constante interesse nos últimos anos por dispositivos mais leves, cada vez
mais compactos, flexíveis e com custo reduzido, levou a uma nova linha de pesquisa de
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grande interesse tanto do ponto de vista acadêmico quanto tecnológico, que é o estudo e
desenvolvimento de substratos têxteis que possam ser aplicados no desenvolvimento de
circuitos planares. Outra linha de pesquisa de grande interesse é a de novos materiais
que possuam características específicas como flexibilidade, alta permissividade elétrica
e baixas perdas na faixa de frequência de micro-ondas.
Uma vasta literatura relacionada ao estudo e ao desenvolvimento desses novos
materiais está disponível, o que demonstra o grande interesse na busca de novos
materiais, tais como cerâmicas, blendas, compósitos, polímeros, tecidos, etc. Talvez
uma das habilidades mais desejáveis em um pesquisador que esteja atuando na pesquisa
desses novos materiais não seja a de inventar novos materiais, mas, sim, a de agregar ou
combinar os materiais existentes, com características bem estabelecidas (físicas e
químicas), resultando na obtenção de novos materiais que apresentem características
únicas em relação aos existentes. Tal habilidade faz com que esses profissionais venham
a desenvolver e agregar conhecimentos nas mais diversas áreas de atuação, tais como
química,

física,

matemática

e

engenharia,

demonstrando

dessa

forma

a

multidisciplinaridade do estudo e desenvolvimento de novos materiais.
A utilização de materiais flexíveis para o desenvolvimento de circuitos planares
é uma das características mais desejadas e estudadas nesses últimos anos, pois essa
maleabilidade do substrato proporciona aplicações antes impossíveis, devido à rigidez
dos substratos normalmente utilizados, o que dificultava a adequação dos circuitos em
superfícies irregulares.
Uma nova técnica para fabricação de substratos flexíveis com aplicações em
dispositivos de micro-ondas foi apresentada em [1], em que os substratos são
produzidos através da combinação de polímeros com pós-cerâmicos, resultando em um
substrato com propriedades mistas (polímero-cerâmico), com flexibilidade e alta
constante dielétrica,

r

(no caso, igual a 20). Uma antena exponencialmente cônica

impressa em um substrato polímero de cristal líquido (liquid crystal polymer - LCP)
com espessura de 200 µm e constante dielétrica igual a 3,1 foi proposta em [2], o
projeto apresentou características excelentes de radiação mesmo com a antena curvada,
no entanto, as dimensões são grandes para a integração em circuitos eletrônicos
compactos e flexíveis. Em [3] foi proposta uma nova classe de tecidos condutores
revestidos com nanotubos de carbono (CNT) e ouro. Tal combinação produz
flexibilidade e compatibilidade mecânica com substratos flexíveis, tais como
compósitos poliméricos cerâmicos.
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Uma folha condutora de nanotubo de carbono (CNT) para aplicação em antenas
como o patch radiador sobre um substrato polimérico é relatado em [4]. Em [5], foi
apresentada uma antena do tipo bow-tie impressa em um substrato fino de plástico
(termoestabilizado - PEN) flexível. Dois filtros compactos, de baixo custo e em
multicamadas, utilizando o substrato flexível LCP foram apresentados em [6], para
operação na banda-X. Bons resultados foram apresentados para a largura de banda com
a redução da área do filtro. Um substrato de polímero flexível PerMX foi utilizado em
[7] para o desenvolvimento de um filtro banda larga passa faixa para ondas milimétricas
paralelamente acoplado de meio comprimento de onda.
Nos últimos anos, a pesquisa e o desenvolvimento de circuitos planares têxteis.
para aplicações nas áreas de engenharia biomédica, engenharia de telecomunicações e
segurança apresentou ums grande evolução, devido a sua flexibilidade e leveza. Com
relação às antenas têxteis, estudos realizados em [8] mostram uma antena PIFA têxtil
projetada para aplicações em comunicações sem fio com uma largura de banda de 1200
MHz. Em [9], foi mostrado o desempenho de uma antena CPW flexível integrada a uma
estrutura EBG que utiliza um tecido comum como substrato. Medições realizadas
evidenciaram que a antena é tolerante à flexão em qualquer plano.
Em [10], o desempenho de uma antena PIFA têxtil em diferentes condições de
curvatura foi estudada. A antena foi projetada para funcionar em 2,4 GHz e fabricada
sobre um material têxtil de espessura 1,1 mm, com constante dielétrica igual a 1,38 e
com tangente de perda de 0,02. Uma antena monopolo têxtil (em estrutura multibanda
flexível), projetado para as frequências de WLAN e de televisão digital, é apresentada
em [11]. O desempenho dessa antena com curvatura foi investigado. O desempenho de
antenas têxteis e flexíveis fabricadas com a utilização de quatro técnicas diferentes é
relatado em [12]. A influência do tecido e da técnica utilizada para confecção das
antenas é relatada. O desenvolvimento de etiquetas RFID têxteis que possam ser
perfeitamente integradas na roupa é discutido em [13]. Métodos de bordados e os
desempenhos do alcance da leitura das etiquetas juntas ao corpo são explorados. Em
[14], é realizada uma caracterização apenas experimental de duas FSS têxteis, uma do
tipo patch e outra do tipo abertura.
O objetivo principal deste trabalho é o estudo e o desenvolvimento de circuitos
planares, tais como antenas, superfícies seletivas de frequência (FSS) e filtros, com a
utilização de materiais têxteis. Especificamente, no desenvolvimento dos circuitos, são
utilizados como substratos dielétricos, os tecidos Lona, Jeans e Brim Santista, enquanto
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que, como material condutivo, o Pure Copper Polyester Taffeta Fabric, um tecido de
cobre puro, altamente condutivo, leve e flexível. Uma rigorosa caracterização quanto à
constante dielétrica e à tangente de perda dos tecidos foi realizada em laboratório,
utilizando um analisador de rede vetorial R&SZBV14. A técnica empregada na
caracterização dos tecidos foi o método da linha de transmissão, em que a amostra é
inserida em um guia de onda retangular, ou em um guia de onda circular. Esse método é
utilizado para caracterização de amostras sólidas que devem ser preparadas de acordo
com o guia a ser utilizado. Após a caracterização dos tecidos vários protótipos de
circuitos planares foram analisados utilizando os softwares comerciais Ansoft Designer
e Ansoft HFSS e o método numérico WCIP. Por fim, os protótipos analisados foram
fabricados e medidos, utilizando o analisador de rede vetorial R&SZBV14, da Rohde &
Schuwarz, e um analisador de rede modelo E5071C, da Agilent Technologies.
Este trabalho está dividido em sete capítulos, descritos sumariamente a seguir.
O Capítulo 2 apresenta uma visão geral com relação aos polímeros, póscerâmicos e tecidos. A caracterização dos tecidos utilizados neste trabalho também é
apresentada neste capítulo.
No Capítulo 3 é discutida a fundamentação teórica das antenas de microfita,
ressaltando suas estruturas, características gerais e principais métodos de alimentação,
além das configurações mais usuais de arranjos (linear e planar).
O Capítulo 4 apresenta a estrutura e as principais características das superfícies
seletivas de frequência, os tipos de elementos e as técnicas de medição empregadas e
algumas das suas mais variadas aplicações. A caracterização dos filtros planares de
microfita assim como a formulação teórica de suas matrizes de transmissão (ABCD) e
de espalhamento (S) também é discutida.
O Capítulo 5 apresenta uma introdução dos métodos de análise de circuitos
planares utilizados nos softwares (Ansys Designer e Ansys HFSS) implementados na
simulação dos circuitos planares deste trabalho. Em seguida, é apresentada a formulação
teórica do Método Iterativo das Ondas (Wave Concept Iterative Procedure - WCIP).
O Capítulo 6 apresenta os resultados da aplicação do método WCIP no estudo de
antenas, de superfícies seletivas de frequência (Frequency Selective Surface - FSS) e
dos filtros planares. Os resultados obtidos com o método WCIP são confrontados com
os resultados das simulações realizadas com os softwares Designer e HFSS, assim como
com os resultados de protótipos medidos.
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O Capítulo 7 apresenta as conclusões deste trabalho, identificando suas
principais contribuições. Sugestões para a continuidade do trabalho também são
apresentadas.
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Capítulo 2
Polímeros, Pós-Cerâmicos e Tecidos

2.1 Introdução
A constante procura nos últimos anos por dispositivos mais leves, cada vez mais
compactos, flexíveis e com custo reduzido, levou a uma nova linha de pesquisa de
grande interesse tanto do ponto de vista acadêmico quanto tecnológico, que é o estudo e
desenvolvimento de substratos têxteis e de novos materiais que possuam uma alta
permissividade elétrica relativa e baixas perdas na faixa de frequência de micro-ondas.
Uma vasta literatura relacionada ao estudo e desenvolvimento desses novos
materiais é encontrada, o que demonstra o grande interesse na busca de novos materiais
(cerâmicas, blendas, compósitos, polímeros, tecidos, etc.), que possuam características
específicas, como flexibilidade, alta permissividade e durabilidade.
Este capítulo apresenta um estudo com relação aos polímeros, pós-cerâmicos e
tecidos. A classificação quanto à estrutura química, característica tecnológica e
comportamento mecânico e as principais propriedades dos polímeros são relatadas,
mostrando que eles podem ser aplicados no desenvolvimento de circuitos planares de
micro-ondas. Uma introdução sobre pós-cerâmicos e seus principais métodos de
sínteses também são relatados nesse capítulo. As características dos tecidos também são
apresentadas, assim como os principais métodos de medição das propriedades físicas.
Por fim, é apresentada a caracterização dos tecidos utilizados neste trabalho.

2.2 Polímeros
A palavra polímero origina-se do grego poli (muitos) e mero (unidade de
repetição). Os materiais poliméricos são compostos orgânicos com composição química
baseada em carbono, hidrogênio e outros elementos não metálicos. Suas principais
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características são estruturas moleculares grandes, constituídas pela repetição de
unidades químicas pequenas e simples, denominadas como meros. A matéria-prima
para a produção de um polímero é o monômero, utilizado para definir a molécula que
consiste em um único mero [15].
A utilização dos polímeros tem ocorrido desde a Pré-história, quando se
empregavam polímeros naturais, como ceras de abelha e de vegetais, açúcares, etc. A
síntese de polímeros é um processo que necessita de um amplo conhecimento das
reações químicas, que só foi dominada a partir da segunda metade do século XIX. Os
processos de polimerização somente se tornaram economicamente viáveis a partir do
século XX. Mesmo sem o conhecimento mais aprofundado da Química, no século XIX,
o homem conseguiu modificar experimentalmente alguns polímeros naturais, deixandoos mais apropriados a certas aplicações. É o caso de Charles Goodyear que em 1839
verificou que o enxofre reagia com a borracha natural durante o aquecimento e o
resfriamento tornando-a mais resistente, processo conhecido atualmente como
vulcanização. A partir da década de 20 do século passado, a síntese de materiais
poliméricos ganhou um grande avanço, quando o químico alemão Hermann Staudinger
(ganhador do prêmio Nobel em Química de 1953) identificou o mecanismo da reação
química de polimerização, responsável por fazer com que pequenas moléculas se
agrupassem em macrocadeias poliméricas.

2.2.1 Classificações dos Polímeros
Por existir uma grande variedade de polímeros, houve a necessidade de agrupálos de acordo com suas características em comum, de modo a facilitar o estudo das
propriedades de cada grupo. Desta forma, os polímeros foram classificados de acordo
com vários critérios, dentre os quais se destacam: o tipo de estrutura química, as
características de fusibilidade e o comportamento mecânico.

2.2.1.1 Classificação Quanto ao Tipo de Estrutura Química
A composição de um polímero pode apresentar apenas um único tipo de mero
(cadeia homogênea) ou dois ou mais meros (cadeia heterogênea). Quando o polímero é
proveniente de uma única unidade repetitiva monomérica (cadeia homogênea), é
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denominado homopolímero. Por sua vez, quando possui duas ou mais unidades
repetitivas monoméricas diferentes (cadeia heterogênea), é designado copolímero.
Assim, tem-se que:
•

Homopolímeros - Polímeros constituídos por apenas um tipo de unidade
estrutural repetida. Como exemplos, podemos citar: polipropileno, polietileno,
poliestireno, poliacrilonitrila, poli(tereftalato de etileno). Tendo X como o mero
presente em um homopolímero, sua estrutura química seria (Figura 2.1):

X X X X X X X X X X X X
Figura 2.1 - Estrutura química de um homopolímero.

•

Copolímeros - Polímeros formados por dois ou mais tipos de unidade estrutural
(monômero), por exemplo: poli(estireno-co-butadieno), SBR, poli(acrilonitrilaco-butadieno), NBR, poli(estireno-co-acrilonitrila), SAN, e poli(acrilonitirila-cobutadieno-co-estireno), ABS. Sendo X, Y, Z meros presente em um copolímero,
sua estrutura química seria (Figura 2.2):

X X X X X X X X X X X X
Y

Y

Z

Y

Y

Z

Y

Z

Figura 2.2 - Estrutura química de um copolímero.

2.2.1.2 Classificação Quanto ao Comportamento Mecânico
De acordo com seu comportamento mecânico, os polímeros são divididos em
três grandes grupos: elastômeros ou borrachas, plásticos e fibras. Cada um desses três
grupos possui propriedades específicas que fazem com que cada grupo tenha uma
aplicação particular.
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•

Plásticos - São materiais poliméricos que, embora sólidos no seu estado final de
uso em temperatura ambiente, mas que, em algum estágio de sua fabricação, são
fluidos, podendo ser moldados por ação isolada ou conjunta de calor e pressão.
Como exemplos, temos: polietileno, polipropileno, poliestireno.

•

Elastômeros (ou borrachas) - São materiais poliméricos macromoleculares que,
após sofrerem deformação sob a ação de uma forca à temperatura ambiente,
retornam à forma original quando esta força é removida. Como exemplos,
podemos citar: polibutadieno, borracha nitrilica, poli(estireno-co-butadieno).

•

Fibras - São corpos nos quais a razão entre o comprimento e as dimensões
laterais assume um valor muito grande. Geralmente, as fibras são formadas por
macromoléculas lineares orientadas longitudinalmente. Podemos citar como
exemplo: poliésteres, poliamidas e poliacrilonitrila.

2.2.1.3 Classificação Quanto à Característica Tecnológica
As características de fusibilidade, ou seja, o comportamento dos polímeros
frente ao calor, o qual impõe diferentes processos tecnológicos, são a base da
classificação dos polímeros em termoplásticos e termofixos ou termorrígidos.
•

Polímeros termoplásticos - São caracterizados por possuírem ligações químicas
fracas entre as cadeias que podem ser lineares ou ramificadas, permitindo, dessa
forma, fusão por aquecimento e solidificação por resfriamento. As propriedades
mecânicas variam conforme os polímeros. Em temperatura ambiente podem ser
maleáveis, rígidos ou mesmo frágeis. . Dependendo do tipo do material, também
podem dissolver-se em vários solventes, esse comportamento frente à ação de
solventes pode ser explicado pelas ligações químicas fracas existentes entre as
cadeias, possibilitando que as moléculas do solvente rompam essas ligações.
Polietileno, poli(tereftalato de etileno), poliacrilonitrila e nylon são alguns
exemplos de polímeros termoplásticos.
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•

Polímeros termorrígidos - São polímeros que, por aquecimento ou outra forma
de tratamento, assumem uma estrutura tridimensional, reticulada, com ligações
cruzadas, tornando-se insolúveis e infusíveis. A última fase de produção deve
ser feita simultaneamente com a modelagem dos objetos desejados, pois, uma
vez prontos, os polímeros não poderão ser novamente amolecidos pelo calor.
São rígidos e frágeis, sendo muito estáveis às variações de temperatura. Resina
fenol-formol, resina melamina-formol, resina ureia-formol e resina epoxídica
são exemplos de polímeros termorrígidos.

2.2.2 Polimerização
Os polímeros são produzidos sinteticamente através da reação de polimerização,
Figura 2.3, que é o processo de transformação química de um ou mais monômeros em
polímeros.

Monômeros

Polímeros
Polimerização

Figura 2.3 - Fluxograma da Polimerização.

Os polímeros podem ser sintetizados por dois tipos principais de polimerizações:
polimerização por adição e polimerização por condensação.
•

Polimerização por adição - Também denominada polimerização em cadeia,
trata-se de reações em cadeia a partir da adição de uma molécula à outra através
da utilização de ligações insaturadas. Por exemplo, o polietileno é formado por
sucessivas adições de unidades monoméricas CH2=CH2 à cadeia polimérica em
crescimento. Esta reação de adição produz um polímero de alta massa molar e
envolvem reações com intermediários iônicos, radicais livres ou complexos de
coordenação.

•

Polimerização por condensação - Este processo envolve uma reação de
condensação na qual os dois grupos funcionais reagem um com o outro
eliminando uma pequena molécula neutra. Esta polimerização pode ser
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controlada para limitar o comprimento da cadeia, fornecendo assim um polímero
de baixa massa molar.

2.2.3 Propriedades dos Polímeros
As

propriedades

especiais,

tão

peculiares

aos

polímeros,

decorrem

principalmente de sua alta massa molecular. As propriedades dos polímeros dependem
principalmente de três fatores: (a) da natureza química dos monômeros; (b) do processo
de preparação empregado e (c) da técnica escolhida para essa preparação.
A avaliação das propriedades do polímero, no que diz respeito à caracterização
estrutural, é realizada por massa molar, análise elementar, análise espectrofotométrica
entre outras. As principais propriedades físicas dos polímeros são:
•

Alta flexibilidade – Bastante variável. Depende do tipo de polímero e os aditivos
usados na sua formulação;

•

Baixa condutividade elétrica – Por não conterem elétrons livres, como no caso
dos metais, os polímeros são indicados para aplicações onde se requer
isolamento elétrico.

•

Baixa condutividade térmica – É cerca de mil vezes menor que a dos metais.
Logo, são altamente recomendados em aplicações que requeiram isolamento
térmico, particularmente na forma de espumas;

•

Baixas temperaturas de processamento – A conformação de peças requer
aquecimento entre a temperatura ambiente e 250°C;

•

Facilidades no ajuste de propriedades por dopagem orgânicas e inorgânicas –
Isso melhorar as propriedades físicas e químicas e reduz o custo;

•

Maior leveza – Quando comparados aos metais ou cerâmicas, representando
grande motivação para uso na indústria;

•

Maior resistência à corrosão – As ligações químicas presentes nos polímeros
conferem maior resistência à corrosão por oxigênio ou produtos químicos
quando comparados aos metais;

•

Constante dielétrica – As propriedades dielétricas dos polímeros dependem da
polarização da estrutura. A constante dielétrica resultante é muito maior
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naqueles polímeros com dipolos naturais nos quais o centro das cargas positivas
não coincide com o das cargas negativas.

2.2.4 Polidimetilsiloxano (PDMS)
Silicone é o nome genérico dado aos polímeros totalmente sintéticos contendo
uma repetição na sua espinha dorsal de (Si-O) silício e oxigênio. Os grupos orgânicos
ligados ao átomo de silício através de ligações carbono-silício definem a classe dos
silicones [16]. O exemplo mais comum e mais amplamente utilizado é o
polidimetilsiloxano (PDMS) o qual, é conhecido pelas suas inúmeras características,
dentre elas: opticamente transparente, leve, baixa inflamabilidade, baixo risco
ambiental, hidrofóbico, baixa tangente de perda (tg

< 0,001), flexível e baixo custo

[17]. O polidimetilsiloxano é um elastômero que é feito por meio da combinação de
uma base de siloxano com um agente de cura, as duas partes devem ser misturadas para
que haja formação do PDMS.
A fórmula estrutural do polidimetilsiloxano é mostrada na Figura 2.4. A fórmula
química do PDMS é CH3[Si(CH3)2O]nSi(CH3)3, onde n > 4 é o número de repetição do
monômero [SiO(CH3)2] [16]-[17].

CH3
Si
CH3

CH3

CH3
O

Si
CH3

Si

O

n CH3

CH3
O

Si
CH3

Figura 2.4 - Estrutura do Polidimetilsiloxano (PDMS).

Dependendo do número de monômeros repetidos na cadeia, seis classes de
produtos comercialmente importantes podem ser produzidas que são: fluidos, emulsões,
lubrificantes, resinas e elastômeros ou borrachas.
Devido as suas várias propriedas citadas, o PDMS torna-se apropriado para
utilização em diversas áreas. Suas aplicações tradicionais ocorrem em diversas áreas,
tais como: saúde (lentes de contato, implantes de silicone, dispositivos médicos),
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cosméticos (xampus, condicionador e cremes de tratamento capilar) e de alimentos
(agente anti-espuma). Mais recentemente, foram observadas aplicações nas áreas de
eletrônica, telecomunicações e óptica (desenvolvimento de sensores, substratos
flexíveis, chips).

2.3 Pós-Cerâmicos
O termo cerâmico é mais familiar como um adjetivo para designar certos objetos
de cerâmicas tradicionais, cuja matéria prima era a argila. As cerâmicas têm feito parte
da civilização humana, desde seu princípio. Entretanto, com o passar dos anos, houve
um grande progresso na compreensão das características fundamentais dos materiais
cerâmicos e dos fenômenos decorrentes que são responsáveis por suas propriedades
únicas. Devido ao grande interesse no estudo das propriedades únicas das dos materiais
cerâmicos, uma nova geração desses materiais (pós-cerâmicos) foi desenvolvida e,
consequentemente, o termo cerâmico teve seu significado ampliado. Esses novos
materiais possuem aplicações importantes nas indústrias de componentes eletrônicos,
computadores, comunicação, aeroespacial, militar, medicina, dentre outras.
Dentre os diversos métodos de síntese de pós-cerâmicos existentes, destacam-se:
combustão, percussores poliméricos e sol-gel.

2.3.1 Síntese por Combustão
A síntese por combustão, ou SHS (Self-propagating High-temperature
Synthesis), é uma rota que envolve reações exotérmicas, e que ocorre devido ao
fornecimento de energia proveniente da decomposição de um combustível. Os primeiros
registros históricos de obtenção de produtos através de processos envolvendo altas
temperaturas datam de 1825 com o pesquisador Berzelius [18].
O método de síntese por reação de combustão consiste em uma mistura de sais
metálicos e um combustível orgânico que é aquecida por uma fonte externa (mufla ou
micro-ondas) até a temperatura de ignição do combustível que se decompõe
exotermicamente. Esta decomposição fornece energia para a reação entre os
precursores, resultando, como produto final da síntese, um pó seco, fino e cristalino.
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A técnica é uma maneira fácil, segura e rápida de produzir pós-cerâmicos e suas
principais vantagens são:
•

Rapidez, pois o processo de reação de combustão dependendo da quantidade de
reagentes pode durar entre 5 a 10 minutos para ser completada;

•

Necessita de menos energia que os processos de síntese de materiais cerâmicos
convencionais, pois a ignição do combustível ocorre a baixas temperaturas (em
torno de 450 °C) e a reação propriamente dita faz uso da energia química deste
combustível;

•

Simplicidade das instalações necessárias para se desenvolver o processo;

•

Custo relativamente baixo;

•

Normalmente leva à formação de produtos com estrutura e composição
desejadas, isso devido à elevada homogeneização favorecida pela solubilidade
dos sais em água.

As principais desvantagens deste processo são o alto grau de aglomeração do pó
resultante e o grande volume de gás liberado em um curto intervalo de tempo, que
dificulta a execução da reação em fornos fechados, onde o aquecimento inicial da
mistura seria mais homogêneo.
A base da técnica de síntese através da reação de combustão deriva dos
conceitos termodinâmicos usados na química dos propelentes e explosivos, envolvendo
a reação de uma mistura redox, contendo os íons metálicos de interesse como reagentes
oxidantes e a um combustível redutor.
Os nitratos metálicos são, dentre as fontes de íons, os sais mais utilizados por
serem solúveis na água, e baixas temperaturas são suficientes para fundi-los, garantido
uma excelente homogeneização da solução. Os nitratos metálicos reagem com o
combustível redutor, resultando na formação de um pó óxido fino, seco, e cristalino.
Enquanto as reações de redução são exotérmicas por natureza e conduzem a uma
explosão não controlada, a combustão da mistura de nitratos metálicos com a uréia
geralmente ocorre através de autopropagação e uma reação exotérmica não explosiva.
A escolha do combustível interfere na conversão do pó e na quantidade de gases
liberados. Entre os combustíveis mais utilizados está a ureia, devido à disponibilidade
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comercial, baixo custo, e ao fato de gerar altas temperaturas, necessárias para a
formação das fases desejadas nos produtos.
Além da ureia, vários outros combustíveis têm sido utilizados na síntese por
combustão de óxidos cerâmicos mistos e puros, tais como a triazina tetraformol (TFTA,
C4H16N6O2), hidrazida maléica (C4H4N2O2) e carbohidrazida (CO(N2H3)2). Todos estes
combustíveis contêm nitrogênio, mas diferem na capacidade de “redução de pó” e na
quantidade de gases por eles gerados, fatores que obviamente afetam o produto da
reação. A grande quantidade de gases liberados durante a reação pode resultar em uma
chama que atinge temperaturas superiores a 1000 ºC.
O calor liberado pela queima do combustível deve ser suficiente para a formação
dos produtos desejados. A temperatura da chama produzida pela combustão depende da
força redutora disponível e da quantidade de gases que se forma.
O produto final da reação de SHS é um pó nanométrico com baixa concentração
de impurezas, pois há uma auto-purificação devido à evaporação de material orgânico a
altas temperaturas.

2.3.2 Método Pechini
Inicialmente proposto pelo pesquisador Pechini em meados de 1967, também
conhecido como método dos Precursores Poliméricos, baseia-se na formação de uma
resina polimérica produzida pela poliesterificação entre um complexo metálico
quelatado, usando ácidos hidroxicarboxílicos (ácido acético ou ácido maleico) e um
álcool polihidróxi (etileno glicol, etil glicol, polietileno glicol400, polietileno glicol4000 ou Sorbitol). O método Pechini tem sido investigado constantemente no intuito de
melhorar as características dos pós, uma vez que permite a síntese de pós-cerâmicos
com controle preciso de estequiometria, boa sinterabilidade e controle do tamanho das
partículas e da morfologia dos pós. A morfologia dos precursores é responsável por
determinar a forma e o tamanho dos pós-cerâmicos produzidos pelo método de Pechini,
precursores com alta porosidade e fragilidade são preferidos para produção de óxidos
mistos finos e sem grandes aglomerados.
Este método oferece uma metodologia, na qual uma vasta gama de óxidos
metálicos pode ser sintetizada por meio da formação de uma resina que, por sua vez,
apresenta uma viscosidade tal que impede que ocorram precipitações no sistema [19].
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Durante o aquecimento em temperaturas moderadas ocorrem as reações de
esterificação e poliesterificação, havendo assim a formação da resina polimérica após a
remoção do excesso de água, o aquecimento acima de 300ºC dessa resina polimérica
causa a quebra do polímero e a expansão da resina, formando o que se denomina puff ou
resina expandida. Essa resina é formada de um material semi-carbonizado, preto,
mostrando um reticulado macroscópico e frágil, semelhante a uma espuma.
O polímero formado apresenta grande homogeneidade na dispersão dos íons
metálicos e um tratamento térmico adequado é realizado para a eliminação da parte
orgânica e obtenção da fase cerâmica desejada.

2.3.3 Método Sol-Gel
O processo sol-gel é uma rota físico-química de síntese de materiais que utiliza
precursores moleculares, ou seja, compostos metálicos diluídos em solventes orgânicos
formando grandes moléculas, onde num determinado momento ocorre uma transição do
sistema sol para um sistema gel. O termo sol é definido como uma dispersão de
partículas coloidais de dimensão entre 1 e 100 nm estável em um fluido, enquanto o
termo gel pode ser visto como sendo um sistema formado pela estrutura rígida de
partículas coloidais (gel coloidal) ou de cadeias poliméricas (gel polimérico) [20].
Este processo vem sendo utilizado nas últimas décadas como alternativa para
produção de óxidos inorgânicos, devido à simplicidade metodológica, alta pureza,
baixas temperaturas, versatilidade, aplicabilidade e homogeneidade química deste
processo, que atribui ao óxido final uma composição homogênea.
Tal processo de síntese é uma metodologia usada na preparação de diversos
materiais, como por exemplo, materiais porosos (xerogel), ultraporosos (aerogel) e até
densos (cerâmicas e vidros), pós-cerâmicos, filmes finos, compósitos. A formação
desses materiais depende das condições de secagem e posteriores tratamentos aos quais
o sol e o gel são submetidos.
O processo sol-gel pode ser classificado como protéico (PSGP) e tradicional
(PSGT). O processo sol-gel protéico (PSGP) foi descoberto em 1998 e patenteado por
pesquisadores do Laboratório de Produção e Caracterização de Materiais do
Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe (LPCM – DFI – UFS), o
qual consiste no processo de produção através da observação da cinética de
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envelhecimento da água de coco, e tem sido utilizado desde então na síntese de
materiais óxidos nanoestruturados. Neste processo modificado, a água de coco é
utilizada no lugar dos alcóxidos convencionais. As principais vantagens em se utilizar
água de coco como precursor molecular é sua baixa toxicidade comparada aos alcóxidos
convencionais, grande abundância e baixo custo da água de coco e simplicidade de
produção.
No processo sol-gel tradicional é utilizado o alcóxido metálico, representado por
M(OR), sendo M um íon metálico, O é o oxigênio e R representa um radical orgânico,
podendo ser um álcool. O alcóxido metálico é o precursor da família do metalorgânico
mais usado para formar uma rede inorgânica. Esta preferência se deve à facilidade em
reagir com água quando diluído em um solvente hidratado, que pode ser a própria água,
álcool ou ácido.

2.4 Tecidos
Tecidos são materiais planares fibrosos cujas propriedades são determinadas
principalmente pelas propriedades das fibras que os compõem e pela disposição dos
fios. Os tecidos são materiais porosos, em que a densidade das fibras, o volume e
tamanho dos poros determinam o comportamento geral, por exemplo, isolamento
térmico e absorção de líquidos e gases. Deste modo, os tecidos são materiais flexíveis e
comprimíveis onde a espessura e a densidade podem mudar com baixas pressões. Além
disso, a orientação das fibras e/ou dos fios apresenta uma anisotropia planar intrínseca
de propriedades gerais. As fibras estão em constante troca de moléculas de água com o
ambiente, o que afeta sua morfologia e propriedades. Todas essas características
influenciam de alguma forma no desempenho dos circuitos planares de micro-ondas e se
deve ter em mente que tais características são de alguma forma difíceis de controlar em
reais aplicações de tecidos. Tecidos comuns são utilizados como substratos dielétricos,
no entanto, pouca informação é encontrada em relação às propriedades eletromagnéticas
de tecidos comercializados normalmente.
As características dos materiais são cruciais para o comportamento dos
circuitos planares, por exemplo, a permissividade e a espessura do substrato dielétrico
essencialmente determinam características importantes (largura de banda e a eficiência)
para um bom desempenho dos circuitos planares.
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Normalmente as propriedades eletromagnéticas dos materiais são definidas a
partir da permissividade elétrica ( ε ) e da permeabilidade magnética ( µ ) [21]. A
permissividade elétrica indica como o material reage quando um campo elétrico é
aplicado sobre o material e permeabilidade magnética indica como o material comportase a uma excitação magnética. A permissividade elétrica, ε , é uma grandeza complexa
dada por:
=
ε ε=
ε 0 ( ε r' − jε r'' )
0ε r

(2.1)

onde, ε 0 é a permissividade do vácuo (8,854x10-12 F/m) e ε r é a permissividade relativa.
A parte real da permissividade relativa, ε r' , também chamada de constante dielétrica é
uma medida da quantidade de energia armazenada em um material a partir de um campo
elétrico externo. A parte imaginária da permissividade, ε r'' é chamada de fator de perda
e é uma medida da quantidade de dissipação ou perdas de um material a partir de um
campo elétrico externo. A parte imaginária da permissividade, ε r'' , é sempre maior do
que zero e, geralmente, é muito menor do que ε r' . A perda é geralmente indicada pela
tangente de perda (tgδ), que é definida como a razão entre a parte imaginária, ε r'' , e a
parte real , ε r' , da permissividade relativa, sendo expressa como:

tgδ =

ε r''
ε r'

(2.2)

Medições precisas destas propriedades podem fornecer aos cientistas e
engenheiros valiosas informações para incorporar adequadamente o material para a sua
aplicação em projetos mais eficazes ou para monitorar um processo de fabricação,
melhorando o controle de qualidade. Uma variedade de instrumentos, acessórios e
software é oferecida pela indústria para medir as propriedades elétricas e magnéticas
dos materiais, tais como: analisadores de rede, medidores de LCR, e analisadores de
impedância que variam de acordo com as amostras e frequência [21]. Para selecionar
um método de caracterização, deve-se considerar:
•

A faixa de frequência para qual deseja ser aplicado o material;
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•

As propriedades físicas do material de interesse;

•

A forma e natureza das amostras disponíveis, por exemplo, placa ou filmes
finos, líquidos ou sólidos, elastômeros ou granular.

2.4.1 Métodos de Caracterização
Atualmente existem vários métodos de medição das propriedades elétricas e
magnéticas de determinados materiais. Os principais métodos para a caracterização
eletromagnética de materiais dielétricos são:
•

Sonda coaxial (Coaxial probe);

•

Linha de Transmissão (Transmission line);

•

Espaço livre (Free space);

•

Cavidade ressonante (Resonant cavity);

•

Placas paralelas (Parallel plate).

Para cada método de caracterização uma amostra do dielétrico deve ser preparada de
acordo com as especificações dos equipamentos que serão utilizados para tal
caracterização.
No método da sonda coaxial a permissividade dielétrica é calculada a partir do
parâmetro S11. Esse método é mais específico para amostras líquidas e semissólidas, no
entanto, amostras têxteis podem ser enroladas em um rolo em torno do condutor [22]. O
método é menos preciso em comparação a outros métodos. Além do que existe um
tempo necessário para calibração, quando água destilada e metanol são utilizados, para
que após essa calibração possa se dar início às medições de permissividade dos
materiais. No método da linha de transmissão, a amostra é inserida em um guia de onda
retangular ou em um guia coaxial. Esse método é utilizado para caracterização de
amostras sólidas que devem ser preparadas de acordo com o guia a ser utilizado. O guia
é ligado ao analisador de rede vetorial por meios de cabos e a parte da permissividade é
calculada a partir dos parâmetros da matriz S.
Na literatura, existem várias abordagens para a obtenção da permissividade, de
acordo com os parâmetros de espalhamento, [s], sendo que o mais popular é o método
Nicholson-Ross-Weir [22]. Basicamente, o método do espaço livre utiliza duas antenas
do tipo corneta retangular e um analisador de rede vetorial. A amostra de material é
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colocada entre as duas antenas do tipo corneta e, após a medição do coeficiente de
transmissão, é possível determinar a permissividade elétrica do material considerado.
Esse método é aplicado para amostras sólidas. Normalmente esse método é utilizado
para medições em frequências altas. Uma calibração antes da medição é necessária para
que as cornetas estejam alinhadas para que o método seja preciso. Os métodos de
medições de ressonância são mais precisos na obtenção da permissividade elétrica e da
permeabilidade magnética dos materiais. Eles são amplamente utilizados devido à sua
simplicidade, processamento fácil dos dados, precisão e capacidades de obter medições
em elevadas temperaturas. Há muitos tipos de técnicas de ressonância disponíveis,
sendo o método de cavidade ressonante o mais popular. É particularmente adequado
para materiais de média e baixa perda [21]. No método das placas paralelas, a amostra
do material é colada entre duas placas paralelas criando dessa forma um capacitor. A
permissividade é calculada a partir da capacitância criada. Esse método é utilizado para
amostras sólidas e para baixas frequências [22]. Maiores detalhes sobre os métodos
podem ser encontrados em [21]-[28]. A Tabela 2.1 mostra resumidamente as
características de cada método.

Tabela 2.1 – Métodos de caracterização [22].
Função
Método
Placas
paralelas
Linha de
transmissão
(guia
coaxial)
Linha de
transmissão
(guia de
onda
retangular)
Sonda
coaxial
Espaço
livre
Cavidade
ressonante

Medição da
Medição da
Preparação
Faixa de
permissividade permeabilidade
Precisão
das
frequência
elétrica
magnética
amostras




Estreita

Ótima

Rápida





Larga

Boa

Lenta





Larga

Boa

Média



-

Boa

Rápida





Boa

Rápida





Ótima

Média

Muito
Larga
Muito
Larga
Estreita
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2.4.2 Caracterização dos Tecidos
Neste trabalho foram utilizados três tipos de tecidos para o desenvolvimento dos
circuitos planares (Lona, Jeans e Brim Santista), cada qual com suas características
particulares. O método utilizado para a caracterização dos tecidos foi o método da linha
de transmissão, no qual são utilizados um analisador de rede vetorial R&SZBV14, um
guia de onda retangular, um feeder WR90 (onde a amostra é inserida) e o software
MaterialSW, empregado na determinação da constante dielétrica e da tangente de perda.
As amostras foram confeccionadas no tamanho do feeder WR90 com dimensões de
22,86 mm por 10,16 mm. Antes da medição das propriedades dos tecidos, uma
calibração é realizada e em seguida uma medição de algum material conhecido é
realizada para efeito de validação da calibração. As Figuras 2.5 e 2.6 mostram,
respectivamente, o setup de medição e o feeder WR90 (com a amostra inserida).

Figura 2.5 – Setup de medição da constante dielétrica e da tangente de perda.

Figura 2.6 – Feeder WR90 (com amostras inseridas).
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As Figuras 2.7 e 2.8 mostram respectivamente os valores medidos para a
constante dielétrica e a tangente de perda dos tecidos utilizados neste trabalho.

(a)

(b)
Figura 2.7 – Valores medidos da constante dielétrica em função da frequência dos
tecidos: (a) Lona e brim santista e (b) Jeans.
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(a)

(b)
Figura 2.8 – Valores medidos da tangente de perda em função da frequência dos
tecidos: (a) Lona e brim santista e (b) Jeans.

A Tabela 2.2 mostra de forma resumida as características dos tecidos e uma
comparação com características de outros tecidos encontrados na literatura que foram
utilizados no desenvolvimento de circuitos planares.
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Tabela 2.2 – Comparação dos valores medidos com os valores disponíveis na literatura.
Tecido

r

tg

h (mm)

Referência

Lona

2,44

0,0568

0,8

Este trabalho

Jeans Amostra 1A

1,9

0,074

0,6

Este trabalho

Jeans Amostra 1B

2,14

0,082

1,2

Este trabalho

Brim Santista

1,92

0,074

1,1

Este trabalho

Jeans Amostra 2

2,09

0,0416

1,2

Este trabalho

Feltro

1,43

0,025

6

[8]

Feltro

1,38

0,02

1,1

[10]

Aramida

1,69

0,015

0,2

[29]

Espuma de Poliuretano

1,19

0,003

3,55

[29]

Algodão/Poliéster

1,6

0,02

2,8

[30]

2.5 Considerações Finais
Neste capítulo, foram apresentados os principais conceitos sobre polímeros, póscerâmicos e tecidos. Também foi apresentada uma introdução ao estudo do PDMS, que
é um tipo de polímero utilizado em diversas áreas e com características adequadas para
aplicações em circuitos planares de micro-ondas. Os principais métodos de síntese de
pós-cerâmicos foram apresentados e comentados. Em conjunto com o PDMS, os póscerâmicos podem formar novos materiais com características mistas (flexibilidade e alta
permissividade). As características dos tecidos também foram abordadas, assim como
os principais métodos de caracterização eletromagnética. Por fim, foi apresentada a
caracterização dos tecidos utilizados neste trabalho.
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Capítulo 3
Antenas de Microfita e Arranjos de Antenas

3.1 Introdução
As antenas são componentes fundamentais em qualquer sistema de comunicação
sem fio. Uma antena pode ser definida como um dispositivo capaz de transformar ondas
guiadas em ondas radiadas, ou vice-versa [31]. Indiscutivelmente, o crescimento das
comunicações sem fio tem sido o catalisador do desenvolvimento de novas técnicas de
projetos de antenas. Atualmente quase tudo que se refere à comunicação, transmissão de
dados (informação), tornou-se sem fio e móvel. Isso se deve aos constantes esforços de
pesquisadores para melhorar o desempenho e a funcionalidade dos dispositivos, ao
mesmo tempo que reduzem seus tamanhos. Todo equipamento de comunicação
necessita de uma antena. Dependendo da frequência de operação, são necessárias
antenas com formatos e tamanhos diferentes, dificultando seu desenvolvimento e
miniaturização dos equipamentos. Mesmo as antenas mais modernas são feitas de cobre
ou outros metais, com rígidas limitações com relação às aplicações e quanto elas podem
ser dobradas e, principalmente, quantas vezes elas podem ser flexionadas antes que a
fadiga do metal as inutilize completamente. Os pesquisadores acreditam que as antenas
com características maleáveis terão grande utilidade em aplicações, já que a rigidez das
antenas tradicionais representa um empecilho ao uso de aparelhos móveis, como
telefones celulares, TV, aparelhos de GPS e até mesmo em roupas de uso militar e
biomédica.
Nos últimos anos, a pesquisa e o desenvolvimento de antenas têxteis para
aplicações nas áreas de segurança, biomédica e telecomunicações desenvolveram-se
bastante, devido a sua flexibilidade e leveza. Com relação às antenas têxteis, estudos
realizados em [8], mostram uma antena PIFA têxtil projetada para aplicações em
comunicações sem fio com uma largura de banda de 1200 MHz. Uma antena monopolo
têxtil multibanda flexível projetado para as frequências de WLAN e de televisão digital
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é apresentada em [11], onde o desempenho da antena com curvatura foi investigado. O
desempenho de antenas têxteis e flexíveis fabricadas com a utilização de quatro técnicas
diferentes é relatado em [12], a influência do tecido e da técnica utilizada para
confecção das antenas é relatada. Em [13], o desenvolvimento de etiquetas RFID têxteis
que possam ser perfeitamente integradas na roupa é discutido, onde métodos de
bordados e os desempenhos do alcance da leitura das etiquetas juntas ao corpo são
explorados.
Este capítulo apresenta a fundamentação teórica das antenas de microfita,
ressaltando suas estruturas, características gerais e principais técnicas de alimentação,
além das configurações mais usuais de arranjos (linear e planar).

3.2 Antenas de Microfita
As antenas de microfita, também conhecidas como antenas tipo patch, são
amplamente utilizadas na faixa de frequências de micro-ondas devido a sua relativa
simplicidade e compatibilidade com a tecnologia de circuitos impressos, tornando-as
fáceis de fabricar, seja como elementos simples, seja em arranjos.
O conceito de antenas de microfita foi inicialmente proposto por Deschamps,
nos EUA, e por Gutton e Bassinot, na França. Um pouco depois, Lewin investigou a
radiação a partir de linhas impressas. No começo dos anos 70, Byron descreveu uma fita
radiante condutora separada de um plano de terra por um substrato dielétrico. Trabalhos
adicionais sobre elementos básicos de microfita foram publicados em 1975. O trabalho
de Munson no desenvolvimento de antenas de microfita para o uso em foguetes e
mísseis mostrou que este era um conceito prático que poderia se estender a outros
problemas relativos a sistemas de antenas.
O modelamento matemático de uma microfita básica foi inicialmente realizado
através da aplicação de analogias às linhas de transmissão para patches retangulares
simples. A primeira análise matemática de uma ampla variedade de patches de microfita
foi publicada em 1977 por Lo et al. [32]. No fim dos anos 70, as antenas de microfita
tornaram-se mais conhecidas e passaram a ser utilizadas em uma variedade de sistemas
de comunicação. Isso foi acompanhado pela crescente atenção pela busca de modelos
matemáticos que poderiam ser utilizados para projetos.
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3.2.1 Estrutura e Características
Uma antena de microfita, em sua forma mais simples, consiste de uma fina
camada metálica (patch), que atua como elemento radiador, separada de seu plano de
terra por um substrato dielétrico. Normalmente, a estrutura é projetada para que sua
radiação seja normal ao patch (radiação broadside) ou na direção axial ao patch
(radiação end-fire), dependendo da escolha do modo de excitação. A Figura 3.1 abaixo
ilustra a estrutura de uma antena de microfita patch retangular.

Figura 3.1 - Antena de microfita com patch retangular.

O comprimento L do patch retangular para o modo fundamental de excitação
TM10 é ligeiramente menor que

g/2

(dependendo das dimensões de W e L), sendo

comprimento de onda guiado no dielétrico, determinado por
dielétrica efetiva da linha de microfita de largura w), e
espaço livre. O valor de
r,

eff

0

0/√ eff

(

eff

g

o

é a constante

o comprimento de onda no

é ligeiramente menor que a constante dielétrica do substrato,

uma vez que o campo espalhado também se propaga no ar, não sendo confinado

apenas no dielétrico. Quando se aumenta a largura W do patch ou a espessura h do
substrato, e se diminui seu

r,

ocorre um maior acoplamento de energia por ondas de

superfície.
Outra configuração bastante utilizada e tão popular quanto o patch retangular é o
patch circular, mostrado na Figura 3.2. Os modos suportados pela antena patch circular
podem ser determinados tratando o patch, o plano de terra e o substrato como uma
cavidade circular. Da mesma forma que com o patch retangular, os modos
predominantes em um patch circular são os modos TMz, onde z é a orientação
perpendicular ao patch [31].
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Figura 3.2 - Antena de microfita com patch circular.

Com relação às dimensões, o patch circular possui apenas uma dimensão que
pode ser facilmente alterada, que no caso é o raio do pacth, R. Diferentemente do patch
retangular onde os modos de propagação podem ser alterados à medida que as
dimensões (largura e comprimento) são variadas, o patch circular não sofre nenhuma
alteração nos modos de propagação, uma vez que apenas a frequência de ressonância é
modificada. Equações aproximadas para o cálculo para a frequência de ressonância dos
patches retangulares e circulares podem ser encontradas em [31].
A forma do patch influência na distribuição de corrente e, consequentemente, na
distribuição do campo na superfície da antena. O patch condutor da antena de microfita
pode apresentar diversos formatos. No entanto, geralmente são utilizadas formas
geométricas regulares, tais como: quadrada, circular, elíptica, triangular, anel e os
fractais geométricos [31]. A Figura 3.3 apresenta algumas formas de representação para
os elementos do patch de microfita.

Figura 3.3 - Formatos de antenas de microfita.
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Os substratos normalmente utilizados são materiais dielétricos isotrópicos,
dielétricos anisotrópicos e ferrimagnéticos, mas, nos últimos anos, novos materiais estão
sendo estudados para aplicação em antenas como é o caso dos pós-cerâmicos,
polímeros, tecidos e metamateriais. As características elétricas e mecânicas do substrato
são determinantes no comportamento da antena. Sabe-se, por exemplo, que a espessura
do substrato influencia na propagação de ondas de superfície. Os substratos mais
espessos proporcionam a fabricação de antenas com uma largura de banda maior,
entretanto a eficiência é reduzida pela maior propagação de ondas de superfície [31].

3.2.2 Vantagens e Desvantagens
As antenas de microfita exibem diversas vantagens em relação às antenas
convencionais [48], pois apresentam características como:
•

Estrutura leve;

•

Dimensões reduzidas e baixo custo;

•

Facilidade de construção e instalação;

•

Possibilidade de polarização linear e circular, de acordo com a posição da
alimentação;

•

Podem ser integradas diretamente em equipamentos de comunicação, ficando
protegidas de agressões do meio e reduzindo as perdas na linha de alimentação.

Apesar das vantagens, as antenas de microfita apresentam algumas limitações
quando comparadas às antenas convencionais de micro-ondas [31], [33], dentre elas:
•

Largura de banda reduzida (nas formas mais simples) e baixa eficiência de
radiação se construídas em substratos com constantes dielétricas elevadas;

•

Baixo ganho;

•

Possibilidade de excitação por ondas de superfície e radiação em apenas um
hemisfério;

•

Radiação extra das linhas de alimentação e junções;

•

Rígidas, dificultando a sua adequação a superfícies curvas.

46

CAPÍTULO 3. ANTENAS DE MICROFITA E ARRANJOS DE ANTENAS

3.2.3 Métodos de Alimentação
Selecionar a técnica de alimentação a ser utilizada implica a observação de
fatores importantes, tais como: a eficiência na transferência de potência entre o patch e
a alimentação, ou seja, o casamento de impedâncias entre estas duas estruturas; e a
minimização da radiação espúria, bem como seus efeitos no diagrama de radiação. A
radiação indesejada ocasiona o aumento do nível de lóbulos laterais e da amplitude de
polarização cruzada do diagrama de radiação [33].
Existem várias maneiras que podem ser utilizadas para proporcionar a
alimentação necessária ao funcionamento do patch nas antenas de microfita. As quatro
maneiras mais populares são: por linha de microfita, por probe coaxial, acoplamento por
abertura e acoplamento por proximidade.

3.2.3.1 Alimentação por Linha de Microfita
A estrutura da linha de microfita se constitui numa fita condutora impressa sobre
o mesmo plano do substrato, apoiado sobre o plano de terra, como pode ser visto na
Figura 3.4. Isto permite que a estrutura da antena permaneça totalmente planar, o que a
torna adequada em aplicações de circuitos integrados de micro-ondas. Neste tipo de
alimentação, obtém-se um casamento de impedância mais facilmente, uma vez que a
impedância característica da linha pode ser controlada ao se ajustar a largura da fita
condutora sobre um substrato dielétrico de espessura definida. Quando este tipo de
alimentação é utilizado em substratos com espessuras maiores, ocorre um aumento na
largura de banda da antena, porém, aumentam-se as radiações indesejadas na
alimentação [33]-[34].

Figura 3.4 - Geometria da antena alimentada por linha de microfita.
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As dimensões da linha de microfita podem ser obtidas por meio de modelos
clássicos. Inicialmente é feito o cálculo da impedância característica, através da
Equação (3.1), e da permissividade relativa efetiva, através da Equação (3.2), para w/h <
1, onde w é a largura da linha, h é a espessura do substrato e Z0 é a impedância
característica em função de w/h [31]:

60

Z0 +
=

(ε )

1/2

eff

w
 8h
ln 
0, 25  ,
h
w

(3.1)

em que

ε r + 1 ε r − 1 

ε eff =

12h 
 1 +

w 
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+

2

−1/2
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+ 0, 0411 − 
 h

2
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(3.3)

Para w/h ≥ 1, tem-se:
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(ε eff )

1/2

1
w
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 h + 1,393 + 0, 667 ln  h + 1, 4444  




em que

ε r +1 ε r −1 

ε eff =

2

+

12h 
1 +

2 
w 

−1/2

(3.4)

Definindo o projeto, para A < 1,52, tem-se:

w
8exp( A)
=
h exp(2 A) − 2

(3.5)

Já para A ≥ 1,52, tem-se:

ε r −1 
w 2 
0, 61  
=
 B − 1 − ln ( 2 B − 1) +
,
ln ( B − 1) + 0,39 −
h π 
ε r  
2ε r 

(3.6)

sendo A e B dados por:

48

CAPÍTULO 3. ANTENAS DE MICROFITA E ARRANJOS DE ANTENAS

Z  ε +1
ε −1 
0,11 
A= 0  r  + r  0, 23 +

60  2 
εr +1
εr 
1/2

B=

377π
2Z 0 (ε r )

1/2

(3.7)

(3.8)

3.2.3.2 Alimentação por Cabo Coaxial
A alimentação através de probe coaxial, como vista na Figura 3.5 é realizada
acoplando o condutor interno de um cabo coaxial diretamente ao patch e o condutor
externo é conectado ao plano de terra. Essa operação requer uma manipulação
cuidadosa, uma vez que o controle mecânico da conexão é difícil, especialmente em
frequências muito altas.
O casamento de impedâncias pode ser obtido facilmente, ocorrendo de acordo
com a localização do cabo. Entretanto, este tipo de alimentação, apresenta difícil
modelagem e fabricação em substratos espessos, devido à perfuração do substrato, além
de fornecer resultados de banda estreita [33].

Figura 3.5 - Geometria da antena alimentada por cabo coaxial.
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3.2.3.3 Alimentação por Acoplamento Direto
Na técnica de alimentação por acoplamento direto, posiciona-se a linha de
alimentação entre o patch e o plano de terra, separados através de duas camadas
dielétricas como é ilustrado na Figura 3.6. A utilização dessa dupla camada dielétrica
resulta num aumento da espessura total do substrato, possibilitando o alcance de
maiores larguras de banda, além de proporcionar pouca radiação espúria [34].

Figura 3.6 - Geometria da antena alimentada por acoplamento direto.

3.2.3.4 Alimentação por Acoplamento por Abertura
A técnica de acoplamento por abertura é a mais complexa no que diz respeito à
construção, porém, causa pouca radiação espúria devido à utilização de duas camadas
dielétricas. Consiste basicamente em dois substratos dielétricos separados por um plano
de terra. No lado inferior do substrato há uma linha de microfita cuja energia é acoplada
ao patch por meio de uma abertura existente no plano de terra que separa os dois
substratos. A abertura normalmente é centrada por baixo do patch. A forma, o tamanho
e o local da abertura irão influenciar o quanto será acoplado da linha de alimentação ao
patch [33]. A Figura 3.7 apresenta um exemplo de antena alimentada através de
acoplamento por abertura.
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Figura 3.7 - Geometria da antena alimentada através de acoplamento por abertura.

3.3 Arranjo de Antenas
De modo geral, estruturas formadas por apenas um elemento radiante
apresentam um diagrama de radiação relativamente largo e, consequentemente, uma
baixa diretividade. Essas características são desfavoráveis para algumas aplicações, por
exemplo, radiodifusão e rádio-enlaces que necessitam de valores maiores de
diretividade para o fornecimento dos serviços adequadamente.
Algumas técnicas são utilizadas a fim de melhorar o desempenho, entre elas
podemos citar a utilização de refletores ou a utilização de duas ou mais antenas em
conjunto. Essa utilização de duas ou mais antenas em conjunto localizadas em uma
mesma região do espaço e excitadas, direta ou indiretamente, por um gerador comum,
dar-se o nome de arranjo de antenas. Tais arranjos podem possuir elementos
distribuídos ao longo de um eixo ou de uma superfície formando assim arranjos lineares
e arranjos planares respectivamente.
Não necessariamente, os elementos radiantes de um arranjo precisam ser
idênticos, sendo que na grande maioria dos casos, são utilizados elementos iguais para
facilitar e tornar mais prático os projetos dos arranjos. A finalidade de um arranjo é de
intensificar a potência radiada dentro de uma área geográfica menor, aumentando dessa
forma a diretividade. Desconsiderando o acoplamento entre os elementos, o campo total
do arranjo é representado pela soma vetorial dos campos radiados dos elementos
individuais. Portanto, para que o arranjo tenha uma alta diretividade, deverá existir uma
perturbação construtiva na direção desejada e uma perturbação destrutiva nas outras
direções. Essas perturbações podem ser alcançadas controlando a disposição
geométrica, o espaçamento, a alimentação e o tipo dos elementos radiantes que podem
ser os mais variáveis possíveis [31].
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3.3.1 Arranjo Linear com Dois Elementos
A configuração mais usual de arranjo de antenas é a disposição linear dos
elementos radiantes. Considerado que a antena sob análise seja um arranjo de dois
dipolos horizontais infinitesimais posicionados ao longo do eixo-z, conforme mostra a
Figura 3.8 (a) [31].

(a)

(b)

Figura 3.8 - Geometria de um arranjo de 2 elementos, posicionados ao longo do eixo-z: (a)
Campo próximo e (b) Campo distante.

Neste caso, o campo total radiado pelos dois elementos infinitesimais, admitindo
a ausência de acoplamento mútuo entre eles, pode ser determinado pela soma dos dois e,
no plano y-z, é dado por [31]:

Etotal = E1 + E2 = âθ jη

onde

kI 0l  e

4π 

− j  kr1 −( β 2 ) 

r1

cos θ1 +

e

− j  kr2 −( β 2 ) 

r2


cos θ 2 


(3.9)

é a diferença na excitação de fase entre os elementos. A magnitude da excitação

dos elementos radiantes é idêntica. Assumindo que foram feitas as seguintes
observações a respeito do campo distante como mostra a Figura 3.8 (b):

θ1 ≅ θ 2 ≅ θ
d
r1 ≅ r − cos θ
2

(3.10)
(3.11)
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r2 ≅ r −

d
cos θ
2

(3.12)

r1 ≅ r2 ≅ r

(3.13)

Após estas considerações, a Equação (3.9) é escrita da seguinte forma:

Etotal +âθ jη

kI 0le− jkr
1
cos θ .2cos  ( kd cos θ
4π r
2



β )


(3.14)

Pode-se observar na Equação 3.14 que o campo total do arranjo é igual ao
campo de um elemento simples, posicionado na origem,

E = âθ jη

kI 0le− jkr
cos θ
4π r

(3.15)

multiplicado pelo termo, que neste caso, para um arranjo de dois elementos de
amplitude constante, é dado por:
1

AF +2cos 
=



kd cos θ β ) 
(
2


(3.16)

Este termo é chamado de fator de arranjo e é uma função da geometria do
arranjo e da fase da corrente de excitação dos elementos
=
E(total ) [ E( elemento ) × [ AF ]]

[31]. Portanto, temos que:

(3.17)

Normalmente, o fator de arranjo é uma função do número de elementos, da
forma geométrica, das magnitudes relativas, das fases relativas e dos espaçamentos
relativos aos elementos. Consequentemente, cada arranjo possui o seu. O fator de
arranjo terá uma forma mais simples se os elementos tiverem amplitudes, fases e
espaçamentos idênticos.
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Apesar de ter sido visto apenas o caso de um arranjo de dois elementos, com
magnitudes idênticas, as observações feitas também são válidas para arranjos com
qualquer número de elementos, idênticos que não tenham necessariamente magnitude,
fase e/ou espaçamento idênticos entre eles [31].

3.3.2 Arranjo linear com N elementos
Considerando agora o caso em que N elementos são dispostos, igualmente
espaçados, ao longo do eixo-z, conforme mostra a Figura 3.9 e assumindo-se que todos
os elementos têm mesma amplitude, mas cada elemento sucessivo possui um aumento
da fase , o que conduz a uma diferente excitação de corrente, relativa ao elemento
precedente, esse tipo de arranjo é conhecido como arranjo linear uniforme.

z

Figura 3.9 - Observações do campo distante para um arranjo de N elementos posicionados ao
longo do eixo-z.

O fator de arranjo pode ser obtido considerando que os elementos sejam fontes
pontuais. Se os elementos não forem fontes isotrópicas, o campo total pode ser formado
pela multiplicação do fator de arranjo, das fontes pontuais, pelo campo de um elemento
simples. Assim, o fator de arranjo é dado por:
N
+ j n −1 kd cosθ + β )
AF = ∑ e ( )(

(3.18)

n =1
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A Equação (3.18) pode ser reescrita da seguinte forma:
N
+ j n −1 ψ
AF = ∑ e ( )

(3.19)

n =1

em que,
=
ψ kd cos θ + β

(3.20)

Como o fator de arranjo total para um arranjo uniforme é uma soma de
exponenciais, ele pode ser representado pelo vetor soma de N fatores, cada um com
amplitude unitária e aumento de fase

com relação ao anterior.

3.3.3 Arranjo Planar
Além dos arranjos lineares, em que os elementos radiantes são colocados em
linha, esses elementos também podem ser colocados individualmente ao longo de uma
malha retangular formando dessa forma os chamados arranjos planar como mostra a
Figura 3.10.

.
Figura 3.10 - Arranjo planar.

Arranjos planares proporcionam variáveis adicionais que podem ser utilizadas
para moldar e controlar o diagrama do arranjo de acordo com a aplicação [31].
Inicialmente para obtermos o fator de arranjo em um arranjo planar, devemos observar a
Figura 3.11.
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Figura 3.11 - Arranjo linear de N elementos posicionados ao longo do eixo-x.

Se M elementos são colocados ao longo do eixo-x, como ilustrado na Figura
3.11, o fator de arranjo é dado por [31]:
N

AF = ∑ I m1e j ( m−1)( kd senθ cosφ + β )
x

x

(3.21)

n =1

onde Im1 é o coeficiente de excitação de cada elemento, dx e

x

correspondem ao

espaçamento e a defasagem progressiva entre os elementos ao longo do eixo-x
respectivamente. Se N desses arranjos forem colocados próximos um dos outros no
eixo-y, separados por uma distância dy e uma defasagem progressiva

y,

um arranjo

planar será formado conforme mostrado na Figura 3.10. O fator de arranjo de um
arranjo planar pode ser escrito como [31]:
N

M



AF = ∑ I1n ×  ∑ I m1e j ( m−1)( kd senθ cosφ + β )  e
n =1

x

 m =1

x



(

j ( n −1) kd y senθ senφ + β y

)

(3.22)

ou

AF = S xm S yn

(3.23)

em que,
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M

S xm = ∑ I m1e j ( m−1)( kd senθ cosφ + β )
x

x

(3.24)

m =1
N

j n −1 kd senθ senφ + β )
S yn = ∑ I1n e ( )(
y

y

(3.25)

n =1

Se os coeficientes de amplitude de excitação dos elementos do arranjo na
direção y forem proporcionais aos do arranjo na direção x, a amplitude do elemento de
ordem (m, n) pode ser escrita como:

I m n = I m1 I1n

(3.26)

Sendo uniforme a amplitude de excitação de todo arranjo, a Equação (3.22) pode
ser reescrita como [31]:

AF = I 0

M

∑
m =1

e

j ( m −1)( kd x senθ cos φ + β x )

N

∑e

(

j ( n −1) kd y senθ senφ + β y

)

(3.27)

n =1

A forma normaliza da Equação (3.27) pode ser escrita como [31]:
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AFn (θ , φ ) = 


 M sen  ψ x    N sen  ψ y  



 2   
 2  

(3.28)

onde,

=
ψ x +kd x senθ cos φ β x

(3.29)

=
ψ y +kd y senθ senφ

(3.30)

βy
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3.4 Considerações Finais
Neste capítulo, foram apresentados os principais conceitos relacionados às
antenas planares de microfita, ressaltando suas estruturas e características gerais, as
vantagens e desvantagens assim como seus principais métodos de alimentação. Os tipos
de arranjos lineares e planares também foram apresentados.
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Capítulo 4
Filtros Espaciais e Planares

4.1 Introdução
Filtrar um sinal consiste em separar a componente útil deste sinal das
componentes indesejadas. Existem vários tipos de filtros. Neste trabalho serão
abordados dois tipos: os filtros espaciais, também conhecidos como superfícies seletivas
de frequência (Frequency Selective Surface - FSS) e os filtros planares de microfita.
O desempenho das FSS vem sendo investigado por muitos autores, nas últimas
décadas [35]-[39]. A maioria dos estudos sobre FSS estão relacionados a técnicas de
análises e a estruturas que proporcionem múltiplas bandas de frequências, aumento na
largura de banda, redução das estruturas para aplicações na faixa de micro-ondas e
óptica nas áreas comerciais e militares.
Recentemente, várias geometrias foram analisadas de acordo com as
necessidades de aplicação de FSS [38], [39]. Diferentes materiais de substrato têm sido
alvo de extensivos estudos para o desenvolvimento de filtros, antenas e inclusive FSS,
como é o caso dos dielétricos isotrópicos, dos dielétricos anisotrópicos, e dos
metamateriais. Ultimamente, um interesse crescente tem sido observado na utilização de
materiais flexíveis, para o desenvolvimento de circuitos de micro-ondas. Em [14], é
realizada uma caracterização apenas experimental de duas FSS, uma do tipo patch e
outra do tipo abertura sobre um substrato têxtil.
Um filtro de micro-ondas pode ser definido como um circuito de duas portas
utilizado para controlar a resposta em frequência em um sistema de RF ou micro-ondas,
fornecendo transmissão em frequências na banda passante do filtro e de atenuação na
sua faixa de rejeição [40]. De acordo com a resposta em frequência do filtro, ele pode
ser caracterizado como: passa-baixa, passa-alta, passa-faixa e rejeita-faixa.
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Em [41] é apresentado um filtro passa-faixa por acoplamento, desenvolvido
sobre um substrato flexível de polímero de cristal liquido (liquid crystal polymer LCP), onde foi utilizada a curva fractal de Koch para suprimir, de acordo com as
interações do fractal, a segunda harmônica. Dois filtros compactos, de baixo custo e
com multicamadas, para operação na banda-X, utilizando o substrato flexível LCP
foram apresentados em [6]. Bons resultados foram apresentados para a largura de banda,
com uma redução da área do filtro. Um substrato de polímero flexível PerMX foi
utilizado em [7] para o desenvolvimento de um filtro banda larga passa-faixa para ondas
milimétricas paralelamente acoplado de meio comprimento de onda. O substrato PerMX
é muito atraente para ondas milimétricas, pois possui boas propriedades elétricas. Bons
resultados foram apresentados, mantendo suas características uniformes mesmo em
diferentes curvaturas.
Neste capítulo, serão apresentadas a estrutura e as principais características das
superfícies seletivas de frequência, os tipos de elementos e as técnicas de medição
empregadas e algumas das suas mais variadas aplicações. A caracterização dos filtros
planares de microfita assim como a formulação teórica de suas matrizes de transmissão
(ABCD) e de espalhamento (S) também será apresentada.

4.2 Estrutura e Principais Características das FSS
Normalmente, as FSS são arranjos periódicos tipicamente bidimensionais que
funcionam como filtros espaciais. A Figura 4.1 mostra um exemplo de uma estrutura
planar periódica bidimensional onde Px e Py são as periodicidades ao longo dos eixos x
e y, respectivamente e h é a altura do substrato.

Figura 4.1 - Estrutura planar periódica bidimensional.
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Em uma FSS com elementos do tipo abertura, na medida em que os elementos
entram em ressonância, a estrutura vai se tornando “transparente” para a onda incidente,
até que na frequência de ressonância da estrutura, a onda é transmitida totalmente,
funcionando dessa forma como um filtro passa-faixa como mostra a Figura 4.2(a). Já
em uma FSS com elementos do tipo patch condutor, os elementos entram em
ressonância e, dessa forma, eles radiam a potência incidente na direção de reflexão, até
que na frequência de ressonância da estrutura, a onda é refletida totalmente,
comportando-se dessa forma como um filtro rejeita-faixa como mostra a Figura 4.2(b).

(a)

(b)
Figura 4.2 – FSS com elementos do tipo: (a) abertura e (b) patch.

Normalmente os elementos são impressos sobre substratos dielétricos como a
fibra de vidro (FR4) e o duroid, no entanto, nos últimos anos novos materiais estão cada
vez mais ganhando uma atenção especial dos pesquisadores como é o caso dos
polímeros, e os tecidos, os quais vêm sendo fabricados e estudados para aplicações em
dispositivos eletromagnéticos como, por exemplo, as antenas, filtros e até mesmo FSS
[1], [14].
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Uma FSS também pode ser classificada de acordo com a sua estrutura em
anteparo-fino ou espesso, dependendo da espessura do elemento. Uma FSS de anteparofino geralmente se refere à um anteparo de elementos do tipo patch ou abertura de
circuito impresso com espessura inferior a 0,001 0, onde

0

é o comprimento de onda na

frequência de ressonância do anteparo. Uma FSS de anteparo-fino apresenta baixo
volume, é leve e pode ser fabricada de forma barata com a tecnologia de circuito
impresso convencional [35].
Já uma FSS de anteparo-espesso, é uma estrutura pesada e sua fabricação além
de cara, requer manuseio preciso de um bloco de metal grosso. Pilhas de guia de onda
podem ser uma forma popular FSS de anteparo-espesso.

4.3 Formas dos elementos de uma FSS
A forma do patch influencia na distribuição de corrente, consequentemente, na
distribuição do campo na superfície da FSS. Dentre as formas mais encontradas na
literatura podemos citar: Patch Retangular, Patch Circular, Patch Hexagonal, Cruz de
Jerusalém, Dipolo Fino, Dipolo Cruzado, Tripolo, Espira Quadrada, Espira Quadrada
Dupla, Espira Quadrada com Grade e Anéis Circulares Concêntricos e Combinações.
Além desses elementos, podemos ainda citar os elementos fractais e os elementos
convolucionais, os quais são estruturas mais complexas. Essas formas de elementos
citadas são separadas em grupos conforme descrito em [36]. A Tabela 4.1 mostra esses
grupos e alguns dos elementos os quais fazem parte deles.

Tabela 4.1 – Grupos de FSS.
Grupos

FSS

Grupo 1: N-pólos
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Grupo 2:Espiras

Grupo 3: Patchs

Grupo 4: Combinações

Elemento Fractal

Elemento
Convolucional

4.4 Setups de Medição
Várias técnicas de medições têm sido usadas para medir as propriedades de
transmissão e reflexão de uma FSS, entre elas [35]:
 Utilização de duas cornetas de ganhos padrões como antena transmissora e
receptora. É possível medir as características de transmissão TE e TM da FSS
em teste posicionado entre as duas antenas cornetas, através da alteração da
polarização das antenas de vertical para horizontal. Entretanto este setup pode
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apresentar erros devido às difrações ocasionadas pela espessura das bordas do
painel de teste.
 A técnica de simulação do guia de ondas, usada regularmente em testes de
casamento de impedância em arranjos de antenas, fornece uma alternativa para
medições do desempenho de transmissão/reflexão. Entretanto, é uma técnica que
produz erros, e é limitada para polarização TE.
 Utilização de cornetas associadas a lentes. Este procedimento proporciona uma
maior precisão devido às lentes transformarem a onda esférica das cornetas em
um feixe colimado de ondas planas, e através deste setup, pode-se medir os
coeficientes de transmissão e reflexão em ambas as polarizações.
 Outro setup é a utilização de uma câmara anecóica. Neste setup as antenas são
separadas por uma distância relativamente grande, garantindo dessa forma a
existência de ondas planas, além do que, os absorvedores da câmara anecóica
eliminam as reflexões no solo e nas paredes da câmara. Já os absorvedores
colocados ao redor da estrutura eliminam as difrações nas bordas da mesma.

4.5 Aplicações de FSS
As FSS possuem inúmeras aplicações desde a engenharia até no nosso dia a dia.
Um bom exemplo e talvez a aplicação mais conhecida de FSS seja o anteparo da porta
do forno de micro-ondas, consistindo de um arranjo periódico de orifícios metálicos,
projetado para refletir energia na frequência de 2,45 GHz, e permitir a passagem da luz
[42]. As FSS podem ser utilizadas para várias aplicações, tais como:
•

Revestimento de superfícies internas e externas de aeronaves, veículos e
embarcações militares, proporcionando a “invisibilidade” ao radar;

•

Aumento da Seção Transversal de Radar;

•

Segurança para redes sem fio locais (WLAN);

•

Estruturas EBG;

•

Melhora das características de radiação de arranjos de antenas;

•

Subrefletores dicróicos para antenas parabólicas;
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Nos últimos anos, com o uso difundido dos telefones celulares, o ruído gerado pelo
uso destes aparelhos em prédios públicos, bibliotecas, salas de concertos, etc. se tornou
uma questão social em alguns países. Para resolver este problema, FSS são utilizadas
como bloqueadores entre a ERB e o telefone celular nestes ambientes. As FSS são
colocadas sobre as paredes, janelas ou outras estruturas, funcionando como filtros
rejeita-faixa, impedindo a passagem do sinal para dentro desses ambientes [43].

4.6 Filtros Planares de Microfita
A tecnologia de desenvolvimento de filtros de microfita, também denominados
de filtros impressos ou planares, é uma das mais utilizadas na concepção de filtros de
micro-ondas. A linha de microfita consiste de um condutor na parte superior de um
substrato dielétrico e um plano de terra situado na face inferior do substrato. A
tecnologia de filtros planares é muito utilizada pela grande capacidade de integração,
também com dispositivos ativos. Além disso, apresenta baixo custo e grande facilidade
de construção [44].

4.6.1 Caracterização de Filtro
Normalmente a maioria dos circuitos de micro-ondas é representada por um
esquema de duas portas, ou quadripolos, como mostrado na Figura 4.6.

Figura 4.6 – Circuito de duas portas e suas variáveis.

Na Figura 4.6, tem-se que V1, V2 e I1, I2 são as variáveis de tensões e correntes
nas portas 1 e 2, respectivamente. Já Z01 e Z02 são as impedâncias dos terminais e ES é
uma fonte de tensão. Uma rede de duas portas ou quadripolo fica perfeitamente definida
pela relação dessas tensões e correntes em seus terminais. Essas relações dão origem as
matrizes impedância (Z), admitância (Y), transmissão (ABCD) e híbrida (H). Outra
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matriz que relaciona potências transmitidas e refletidas e que também caracteriza o
quadripolo é a matriz espalhamento (S).
A escolha da matriz que será utilizada depende do tipo de problema a ser
resolvido, bem como, do tipo de aplicação desejada. Para análise dos filtros utilizam-se
dois tipos de matrizes: a matriz de transmissão (ABCD) e a matriz de espalhamento (S).

4.6.2 Matriz de Transmissão (ABCD)
Normalmente a maioria dos circuitos de micro-ondas é representada por um
esquema de duas portas ou por uma conexão em cascata de dois ou mais circuitos de
duas portas [40]. É importante, então, definir uma matriz de transmissão 2x2 para cada
circuito de duas portas. A matriz de transmissão da conexão em cascata será igual ao
produto das matrizes de cada circuito, na ordem em que estiverem. Essa matriz de
transmissão é denominada matriz (ABCD). Ela relaciona tensões e correntes terminais
na entrada da rede com a tensão e correntes terminais na saída do circuito. Para o
circuito de duas portas da Figura 4.7, a matriz (ABCD) é definida em termos das tensões
e correntes e pode ser expressa por:

Figura 4.7 – Circuito de duas portas.

=
V1 AV2 + BI 2

(4.1)

=
I 2 CV2 + DI 2

(4.2)

V1   A B  V2 
 I  = C D   I 
 2
 1 

(4.3)

Ou sob a forma matricial:
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4.6.3 Matriz de espalhamento (S)
Parâmetros de espalhamento ou Matriz de Espalhamento (S) é definida como um
conjunto de parâmetros que servem para determinar com maior fidelidade o
comportamento de circuitos em altas frequências. A Matriz de Espalhamento (S)
relaciona os valores de onda normalizada (incidente e refletida) nas portas.
A Figura 4.8 apresenta um circuito de duas portas onde se podem observar as
ondas incidentes e refletidas tanto na porta de entrada como na de saída.

Figura 4.8 – Ondas incidentes e refletidas em um circuito de duas portas.

onde, a1 e a2 são as ondas incidentes e b1 e b2 são as ondas refletidas. O espalhamento
ou parâmetros S de um circuito é definido em termos das variáveis de onda como:

S11 =

b1
a1

a2 = 0

(4.4)

S12 =

b1
a2

a1= 0

(4.5)

S 21 =

b2
a1

a 2=0

(4.6)

S 22 =

b2
a2

a1= 0

(4.7)

onde an = 0 implica em casamento de impedância perfeito na porta n. Estas definições
podem ser escritas como:

 b1   S11
b  =  S
 2   21

S12   a1 
S 22   a2 

(4.8)

67

CAPÍTULO 4. FILTROS ESPACIAIS E PLANARES

Em (4.8), a matriz dos parâmetros S é denominada matriz de espalhamento, ou
matriz S, sendo representada simplesmente por [S] [45]. Os parâmetros S11 e S22 são os
coeficientes de reflexão, enquanto os parâmetros S12 e S21 são os coeficientes de
transmissão. Normalmente, suas amplitudes são representadas em decibéis (dB), sendo
obtidas de:

20 log Smn dB

m, n = 1, 2

(4.9)

onde, o operador logaritmo é de base 10. Para a caracterização de um filtro, são
definidos dois parâmetros principais:

LI = −20 log Smn dB
LR = 20 log S nn dB

m, n = 1, 2 (m ≠ n)
n = 1, 2

(4.10)
(4.11)

em que, LI representa a perda de inserção entre as portas n e m e LR representa a perda
de retorno na porta n.

4.7 Considerações Finais
Neste capítulo, foi apresentada a fundamentação teórica necessária ao estudo das
FSS, abordando aspectos importantes como tipos e formas dos elementos, técnicas de
análise, assim como técnicas utilizadas para realizar medições. Também foi apresentada
a fundamentação teórica dos filtros planares de microfita, apresentando suas matrizes de
transmissão e espalhamento. Algumas aplicações de FSS e filtros planares também
foram apresentadas.
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Capítulo 5
Técnicas de Análise de Circuitos Planares

5.1 Introdução
Os métodos computacionais tem recebido grande atenção principalmente devido
a redução dos custos de equipamentos de maior poder computacional assim como o
desenvolvimento de softwares comerciais mais eficientes. Esses softwares são baseados
em métodos de análises os quais são divididos em dois grupos: métodos aproximados e
métodos de onda completa. O primeiro grupo, métodos aproximados, é composto de
métodos baseados na distribuição de corrente magnética equivalente ao redor da borda
do campo como, por exemplo, o modelo da linha de transmissão, o modelo da cavidade
ressonante e o modelo do circuito de multiporta (MNM - Multiport Network Model). Já
o segundo grupo, métodos de onda completa, é composto pelos métodos baseados na
distribuição de corrente elétrica no patch condutor e no plano de terra. São
caracterizados por apresentarem uma rigorosa formulação matemática e por
necessitarem de um maior custo computacional e esforço analítico, quando comparados
aos métodos aproximados. Entretanto, esses métodos fornecem resultados mais precisos
[44]. São exemplos destes métodos: o Método dos Momentos (MoM – Method of
Moments), o Método dos Elementos Finitos (FEM – Finit Element Method), o Método
das Diferenças Finitas no Domínio do Tempo (FDTD – Finite-Difference Time
Domain) e o Método Iterativo das Ondas (WCIP – Wave Concept Iterative Procedure).
Diversos são os softwares comerciais que podem ser utilizados na análise dos
circuitos planares. Esses softwares implementam alguns dos métodos de análise
anteriormente citados. Como exemplos podem ser citados o Ansys HFSS (que
implementa o método dos elementos finitos), o Ansys Design e o CST (que implementa
o método das diferenças finitas no domínio do tempo).
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A seguir, o método dos momentos e o método dos elementos finitos utilizados
respectivamente pelos softwares comerciais utilizados neste trabalho, Ansys HFSS e
Ansys Designer, serão apresentados de forma resumida e generalizada. Para o método
WCIP será dada uma atenção maior e a formulação teórica será apresentada.

5.2 Método dos Elementos Finitos (FEM)
O método dos elementos finitos (FEM) é uma técnica numérica que resulta em
soluções aproximadas para equações diferenciais no modelamento de problemas
específicos. Foi proposto inicialmente por Courant em 1943 para análise estrutural.
Hoje, o método dos elementos finitos é aplicado em diversas áreas das engenharias
(mecânica, materiais, elétrica e telecomunicações). A primeira aplicação em microondas e eletromagnetismo do método dos elementos finitos foi em 1969, quando
Silvester empregou para analisar a propagação de ondas em um guia de onda. Desde o
seu desenvolvimento o método tornou-se uma técnica numérica computacional muito
poderosa em eletromagnetismo. Hoje, o método é usado como uma ferramenta
importante para a análise e desenvolvimento de circuitos planares de micro-ondas.
O principio básico deste método consiste em discretizar o domínio da estrutura
planar, ou volumétrica, a ser analisada, em pequenos subdomínios, com forma e
comprimentos arbitrários [44]. Em duas dimensões, diversos formatos de células podem
ser empregados, embora a utilização de elementos triangulares mostre-se bastante
eficiente na discretização de estruturas complexas, principalmente através de elementos
de tamanho variável. A Figura 5.1 mostra a utilização de 8 elementos triangulares com 9
vértices empregados na discretização de um objeto circular.

Figura 5.1 – Discretização de uma forma circular.
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Como pode ser visto, existe uma diferença entre o formato original do objeto e a
sua versão discretizada, algo que pode ser minimizado aumentando a quantidade de
elementos. Como consequência também haverá um acréscimo no custo computacional.
A Figura 5.2, exemplifica uma malha discretizada sobre um patch circular e um patch
quadrado analisados pelo método dos elementos finitos.
.

(a)

(b)

Figura 5.2 - Aplicação do método dos elementos finitos: (a) Patch circular e (b) Patch
quadrado.

O método envolve integração de funções de base sobre o domínio de definição
que é dividido em várias subseções. A dificuldade de resolver equações de onda com
condições de limite não-homogêneas

pode

ser

contornada

decompondo

estas

equações em dois problemas de valor de limite, um através da equação de Laplace com
um limite não-homogêneo e o outro através de uma equação de onda não-homogênea
com uma condição de limite homogênea [44], [46], [47].
Existem hoje no mercado várias empresas que desenvolvem aplicações para
simulação eletromagnética baseadas em elementos finitos. Um dos softwares que vem
ganhando grande popularidade é o HFSS da Ansys devido a sua precisão e versatilidade.

5.3 Método dos Momentos (MoM)
O método dos momentos (MoM) é um método computacional versátil. Seu uso
em eletromagnetismo foi iniciado por Harrington [48] em 1968. O método dos
momentos se distingue dos outros métodos apresentados por não necessitar da
discretização espacial para obter os seus resultados. Consequentemente, também não
71

CAPÍTULO 5. TÉCNICAS DE ANÁLISE DE CIRCUITOS PLANARES

requer regiões de absorção especiais conhecidas como ABC (Absorbing Boundary
Condition) para simular regiões abertas. Esse fato reduz as demandas de memória e
processamento, embora necessite de um considerável tempo durante pré-processamento
devido à utilização da função didática de Green.
O método dos momentos é inicialmente um método para solucionar equações
diferenciais e integrais, dessa forma, aplicável às equações de Maxwell.
Uma das formas de solução das equações de Maxwell pode ser através de
equações integrais, que podem ser obtidas através do uso de aproximações das funções
de Green. Função de Green corresponde à resposta de um sistema, eletromagnético, por
exemplo, a uma fonte de excitação pontual. Quando a função de Green é conhecida, a
resposta de uma fonte de excitação arbitrária pode ser obtida através de superposição. A
eficiência do método dos momentos aplicada a regiões abertas para obtenção de
espalhamento, radiação e linhas planares se deve ao uso da função de Green.
Embora não seja necessário discretizar o espaço na aplicação do método dos
momentos, isso é possível através da utilização de funções de base de subdomínio. Esse
procedimento pode resultar em alguns benefícios, sendo o principal deles a capacidade
de modelar estruturas de formato complexo, simplificando as integrais de superfície e
tornando mais fácil o desenvolvimento de softwares de uso geral. É baseado nesse
procedimento que muitas empresas de softwares voltados para a simulação
eletromagnética vêm trabalhando. Um dos softwares que recebe destaque nessa área é o
Designer da Ansys.

5.4 Método Iterativo das Ondas (WCIP)
O Wave Concept Iterative Procedure (WCIP) é um método iterativo baseado na
análise do espalhamento de ondas na interface entre dois meios dielétricos. O WCIP é
um método de onda completa o qual é utilizado para a resolução de problemas
eletromagnéticos e análise de estruturas planares (filtros, antenas e FSS) independente
das características geométricas, aplicando-se o conceito da incidência de uma onda
transversal sobre uma determinada superfície e no espalhamento dessa onda
eletromagnética [38], [49].
A relação entre essas ondas é desenvolvida no domínio espacial e no domínio
espectral. No domínio espacial são levadas em consideração as características da
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superfície (região metálica, região dielétrica, fonte ou carga) e no domínio espectral
onde são levadas em consideração as características do meio (permissividade elétrica e
permeabilidade magnética), as condições de contorno (paredes elétricas, paredes
magnéticas ou superfícies periódicas) e as características do modo de propagação
(transversal elétrico, TE, e transversal magnético, TM) [38].
O método iterativo WCIP apresenta algumas vantagens em relação a outros
métodos de análise. Estas vantagens estão diretamente ligadas à caracterização da
estrutura por proporcionar certa facilidade de implementação e ao custo computacional
reduzido, já que este método não utiliza funções de teste, as quais foram substituídas
por uma descrição em pixels da interface, por exemplo, ar-dielétrico do circuito em
estudo. E, também, devido à utilização da Transformada Rápida de Fourier (Fast
Fourier Transform - FFT), o que assegura a transformação entre os domínios espacial e
espectral [38], [49].
O princípio do método WCIP é relativamente simples, baseia-se no processo de
reflexão de ondas. Considere a região definida por dois meios, com permissividades
elétricas

1

(meio 1) e

esta interface

2

(meio 2), separados por uma interface

. Considere ainda que

apresente sub-regiões com domínios dos tipos metálico, dielétrico, de

fonte e de carga, que são delimitados por uma região cúbica onde suas paredes são
definidas pela natureza das condições de contorno que podem ser de natureza elétrica,
magnética ou periódica como mostra a Figura 5.3.

Figura 5.3 – Discretização da geometria de uma linha de microfita para aplicação do
método WCIP.

Uma onda eletromagnética pode ser descrita através das suas componentes de




campo elétrico, E , e magnético, H . As ondas incidentes e refletidas se relacionam com
as amplitudes de campo transversais através das Equações (5.1) e (5.2) [49], [50].
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A=
i


1 
Eti + Z 0i H ti × n 

2 Z 0i 

(5.1)


B=
i


1 
Eti − Z 0i H ti × n 

2 Z 0i 

(5.2)

(

(

)

)



onde, i representa o meio (meio 1 e meio 2), Ai e B i representa respectivamente a onda

incidente do meio i e a onda refletida do meio i, E t ,i representa a componente do vetor

campo elétrico tangencial à interface no lado do meio i, H t ,i representa a componente
do vetor campo magnético tangencial à interface

no lado do meio i e n representa o

vetor unitário na direção de propagação normal à interface

. Em (5.1) e (5.2), Z 0i

representa a impedância do meio,
As relações em (5.1) e em (5.2), podem ser reescritas de modo a expressar os


vetores representativos das ondas incidentes, Ai , e refletidas, B i , em termos do campo


elétrico, E , e da densidade de corrente superficial, J , como mostrado nas em (5.3) e
(5.4)


Ai
=



1
 Ei + Z 0i J i 
2 Z 0i

(5.3)


=
Bi



1
 Ei − Z 0i J i 
2 Z 0i

(5.4)

Analogamente, de (5.3) e (5.4), obtêm-se as expressões (5.5) e (5.6) para os


vetores E e J , respectivamente, do meio 1 e 2 em função dos vetores das ondas
incidentes e refletidas na interface

.


=
Ei

 
Z 0i  Ai + Bi 

(5.5)


Ji
=

 
1
 Ai − Bi 

Z 0i 

(5.6)
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A partir da obtenção dos valores de E i e J i , determinados sobre a interface
do circuito em questão, parâmetros tais como impedância e frequências de ressonância,
podem ser calculados e, dessa forma, o circuito é caracterizado. No WCIP, a
caracterização de um circuito é realizada nos domínios espacial, espectral e modal [38],
como mostrado na Figura 5.4

Figura 5.4 – Relação entre os domínios espacial, espectral e modal [38].

5.5 Considerações Finais
Neste capítulo, foram apresentados os métodos de análise de estruturas planares
de microfita utilizados pelos softwares empregados neste trabalho. As técnicas de
análise foram descritas e suas principais características foram discutidas. Um destaque
maior foi dado ao método WCIP, que se trata de um método de onda completa, com alta
eficiência computacional e um alto grau de precisão.

75

Capítulo 6
Resultados
6.1 Introdução
Este capítulo apresenta os resultados obtidos neste trabalho. Foram realizadas
inúmeras simulações referentes às estruturas propostas utilizando os softwares
comerciais Ansoft Designer, Ansoft HFSS ambos da empresa Ansys. Com o intuito de
validar os resultados obtidos, foram construídos e medidos vários protótipos. Além
disso, foram efetuadas comparações com os resultados obtidos através do Método das
Ondas (WCIP), baseado em uma formulação de onda completa [38].

6.2 Antenas
Durante o desenvolvimento deste trabalho foram analisadas cinco antenas sobre
substratos têxteis. Duas antenas foram analisadas sobre o substrato têxtil jeans e três
foram analisadas sobre o substrato têxtil Brim santista.
As duas antenas analisadas sobre o substrato jeans consistem de dois arranjos
lineares de patches circulares 2x1, um com plano de terra cheio e outro com plano de
terra truncado como pode ser observado nas Figuras 6.1 e 6.2, respectivamente.

(a)
(b)
Figura 6.1 – Arranjo linear de patches circulares com plano de terra cheio desenvolvido
sobre substrato jeans. Fotos da: (a) vista superior e (b) vista inferior.
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(a)
(b)
Figura 6.2 – Arranjo linear de monopolos circulares com plano de terra truncado
desenvolvido sobre substrato jeans. Fotos da: (a) vista superior e (b) vista inferior.

O material têxtil (jeans) utilizado possui os seguintes parâmetros de acordo com
a caracterização realizada neste trabalho e mostrada no Capítulo 2: espessura h = 1,2
mm, constante dielétrica εr = 2,14 e tangente de perda tg = 0,082. Os arranjos e os
planos de terra foram fabricados com Pure Copper Polyester Taffeta Fabric, tecido de
cobre puro, altamente condutivo, leve e flexível comercialmente vendido e que possui
uma espessura de 0,08 mm e uma resistência superficial de 0,05 Ohm/sq.
A Figura 6.3 mostra o arranjo linear de patches circulares com plano de terra
cheio com as seguintes dimensões: D1 = 38,43 mm, L1 = 7,2 mm, L2 = 2,1692 mm, L3 =
12 mm, L4 = 30 mm, L5 = 80 mm, W1 = 4 mm, W2 = 1,2 mm, W3 = 110 mm e h1 = 0,84
mm.

Figura 6.3 - Dimensões do arranjo linear de patches circulares com plano de terra cheio
desenvolvido sobre substrato jeans.

77

CAPÍTULO 6. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

A Figura 6.4 mostra o arranjo linear de dois monopolos de patches circulares
com plano de terra truncado, o qual possui os mesmos valores para o circuito de
casamento, alterando-se apenas o diâmetro do patch circular D2 = 10,442 mm e as
dimensões do plano de terra W4 = 80 mm e L6 = 40 mm. Um maior detalhamento do
projeto do circuito de casamento pode ser visto em [51].

Figura 6.4 - Dimensões do arranjo linear de monopolos circulares com plano de terra
truncado desenvolvido sobre substrato jeans.

A Figura 6.5 mostra a comparação dos valores simulados pelo Ansoft HFSS da
perda de retorno para ambas às antenas. Podemos observar que o truncamento do plano
de terra além de proporcionar uma redução significativa de aproximadamente 72% do
elemento radiante também proporcionou um aumento na largura de banda e uma
melhora na perda de retorno.

Figura 6.5 - Comparação dos valores simulados para perda de retorno dos arranjos
lineares de patches circulares com plano de terra cheio e truncado, desenvolvidos sobre
substrato jeans.
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A fim de validar as propostas dos arranjos têxteis, dois protótipos foram
fabricados como foram mostrados nas Figuras 6.1 e 6.2. As medições da perda de
retorno dos protótipos foram realizadas em um analisador de rede modelo E5071C da
Agilent Technologies. Os resultados medidos mostram uma boa concordância com os
valores simulados para as antenas com plano de terra cheio e com plano de terra
truncado, como pode ser visto nas Figuras 6.6 e 6.7 respectivamente.

Figura 6.6 - Comparação dos valores simulados e medidos para perda de retorno do
arranjo linear de patches circulares com plano de terra cheio desenvolvido sobre o
substrato jeans.

Figura 6.7 - Comparação dos valores simulados e medidos para perda de retorno do
arranjo linear de monopolos circulares com plano de terra truncado desenvolvido sobre
o substrato jeans.
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A Tabela 6.1 apresenta os resultados de alguns parâmetros obtidos a partir das
simulações e medições para o arranjo monopolo circular com plano de terra cheio.
Levando em consideração como referência -10 dB, observa-se uma boa concordância
entre os valores simulados e os resultados experimentais obtidos.
A análise realizada no HFSS mostra que a antena apresenta uma ressonância na
frequência de 3,308 GHz e uma perda de retorno de -12,24 dB, já a análise utilizando o
método WCIP apresentou um frequência de ressonância em 3,35 GHz e uma perda de
retorno de -20,5 dB. Os resultados medidos mostram que a antena possui uma
frequência de ressonância em 3,35 GHz, com uma perda de retorno de -13,98 dB. Esses
resultados mostram que o método WCIP foi o que se aproximou mais do resultado
medido, apresentando a mesma frequência de ressonância e uma diferença de 70 MHz
na largura de banda. O HFFS apresentou uma diferença de 1,2% na frequência de
ressonância e uma diferença de 220 MHz na largura de banda quando comparado com o
valor medido.

Tabela 6.1 - Comparação dos valores simulados e medidos do arranjo linear de patches
circulares com plano de terra cheio desenvolvido sobre substrato jeans.
HFSS
WCIP
Medido

fr (GHz)
3,308
3,35
3,35

f1(GHz)
3,03
3,17
3,18

f2 (GHz)
3,56
3,55
3,49

BW (GHz)
0,53
0,38
0,31

BW (%)
16,02
11,34
9,25

S11 (dB)
-13,98
-20,5
-12,24

A Tabela 6.2 apresenta os resultados de alguns parâmetros obtidos a partir das
simulações e medições para o arranjo de monopolos circulares com plano de terra
truncado, para a referência de -10 dB, na perda de retorno.

Tabela 6.2 - Comparação dos valores simulados e medidos do arranjo linear de
monopolos circulares com plano de terra truncado desenvolvido sobre substrato jeans.
HFSS
Medido

fr (GHz)
3,49
3,52

f1(GHz)
3,11
2,94

f2 (GHz)
3,84
4,23

BW (GHz)
0,73
1,29

BW (%)
20,91
36,64

S11 (dB)
-26,38
-29,86

A análise realizada no HFSS mostra que a antena apresenta uma ressonância na
frequência de 3,49 GHz e uma perda de retorno de -26,38 dB. Os resultados medidos
mostram que a antena possui uma frequência de ressonância em 3,52 GHz, com uma
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perda de retorno de -29,86 dB. Esses resultados mostram uma diferença de 0,85% na
frequência de ressonância. Os resultados medidos também mostraram um aumento de
15,73 % na largura de banda, se comparado com os valores fornecidos pelo HFSS.
A Figura 6.8 apresenta os diagramas de radiação 2D para os arranjos lineares
com plano de terra cheio e com plano de terra truncado levando em consideração as
frequências de ressonância mostradas nas Tabelas 6.1 e 6.2.

(a)

(b)

Figura 6.8 - Diagramas de radiação 2D simulados,

Phi = 0° e

Phi = 90° das

estruturas desenvolvidas sobre substrato jeans: (a) Arranjo linear de patches circulares
com plano terra cheio e (b) Arranjo linear de monopolos circulares com plano de terra
truncado.

Os diagramas de radiação 3D assim como os ganhos dos arranjos lineares em
função da frequência são mostrados nas Figuras 6.9 e 6.10 respectivamente. Podemos
observar que além de aumentar a largura de banda, melhorar a perda de retorno,
proporcionar uma redução de 72% no arranjo, o truncamento do plano de terra
proporcionou uma aumento no ganho de 2,44 dB.
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(a)

(b)

Figura 6.9 - Diagramas de radiação 3D simulados das estruturas desenvolvidas sobre
substrato jeans: (a) Arranjo linear de patches circulares com plano de terra cheio e (b)
Arranjo linear de monopolos circulares com plano de terra truncado.

Figura 6.10 - Comparação do ganho simulado dos arranjos lineares de patches
circulares com plano de terra cheio e truncado, desenvolvidos sobre substrato jeans.

As três antenas analisadas foram fabricadas sobre o substrato de brim santista,
sendo constituídas de um monopolo circular, um arranjo linear de patches circulares
2x1, e um arranjo planar de patches circulares 2x2, todas com plano de terra cheio como
mostrado nas Figuras 6.11, 6.12 e 6.13, respectivamente.
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(a)
(b)
Figura 6.11 - Antena monopolo circular desenvolvida sobre substrato brim santista.
Fotos da: (a) vista superior e (b) vista inferior.

(a)
(b)
Figura 6.12 - Arranjo linear de patches circulares com 2x1 elementos, desenvolvido
sobre substrato brim santista. Fotos da: (a) vista superior e (b) vista inferior.

(a)
(b)
Figura 6.13 - Arranjo planar de patches circulares com 2x2 elementos, desenvolvido
sobre substrato brim santista. Fotos da: (a) vista superior e (b) vista inferior.

O material têxtil utilizado no desenvolvimento dessas antenas possui, de acordo
com a caracterização efetuada neste trabalho e apresentada no Capítulo 2, os seguintes
parâmetros: espessura h = 1,1 mm, constante dielétrica εr = 1,92 e tangente de perda tg
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= 0,074. A antena monopolo circular, os arranjos e os planos de terra foram fabricados
com o mesmo material que os arranjos construídos sobre o substrato têxtil jeans. A
Figura 6.14 mostra a antena monopolo circular com as seguintes dimensões: D3 = 36,80
mm, L7 = 6,5 mm, L8 = 8,55 mm, W5 = 70 mm, W6 = 2,88 mm.

Figura 6.14 - Dimensões do monopolo circular desenvolvida sobre substrato brim
santista.

A Figura 6.15 mostra o arranjo linear de patches circulares com as seguintes
dimensões: D1 = 36,4 mm, W1 = 2,88 mm, W2= 1,1 mm, W3= 120 mm, L1 = 5,184 mm,
L2 = 1,6329 mm, L3 = 8,57 mm, L4 = 42,85 mm, L5 = 70 mm, h1 = 0,77 mm.

Figura 6.15 - Dimensões do arranjo linear de patches circulares desenvolvido sobre
substrato brim santista.
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Já Figura 6.16 mostra o arranjo planar de patches circulares com as seguintes
dimensões: D1 = 38,4 mm, W1 = 2,88 mm, W2= 1,1 mm, W3= 120 mm, L1 = 5,184 mm,
L2 = 1,6329 mm, L3 = 8,57 mm, L4 = 42,85 mm, L5 = 70 mm, L6 = 8,755 mm, h1 = 0,77
mm.

.
Figura 6.16 - Dimensões do arranjo planar de patches circulares desenvolvido sobre
substrato brim santista.

A Figura 6.17 mostra a comparação dos valores simulados da perda de retorno
para das três estruturas estudadas.
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Figura 6.17 - Comparação dos valores simulados para perda de retorno da antena
monopolo circular e dos arranjos linear e planar desenvolvida sobre substrato brim
santista.
Podemos observar que os arranjos proporcionaram um amento na largura de
banda em relação à antena monopolo circular. O arranjo planar foi o que proporcionou
um melhor resultado em relação a perda de retorno e largura de banda, além de manter a
frequência central.
Para validar os resultados simulados das estruturas desenvolvidas sobre o brim
santista, três protótipos foram fabricados como foram mostrados nas Figuras 6.11, 6.12
e 6.13. As medições da perda de retorno dos protótipos foram realizadas em um
analisador de rede modelo E5071C da Agilent Technologies. Os resultados medidos
mostram uma boa concordância com os valores simulados.
A Figura 6.18 mostra a comparação dos valores simulados e medidos para perda
de retorno da antena monopolo circular, pode-se observar uma ótima concordância do
comportamento do valor medido com o simulado, apresentado uma pequena diferença
de 80 MHz da frequência de ressonância.
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Figura 6.18 - Comparação dos valores simulados e medidos para perda de retorno da
antena monopolo circular desenvolvida sobre substrato brim santista.

Os resultados de alguns parâmetros obtidos a partir das simulações e medições
para a antena monopolo circular são apresentados na Tabela 6.3. Levando em
consideração como referência -10 dB, observa-se que a análise realizada no HFSS
mostra uma largura de banda 250 MHz, enquanto que a largura de banda do protótipo
medido apresentou uma largura de banda e 200 MHz, uma pequena diferença de 50
MHz.
Ainda na Tabela 6.3 podemos ver que a antena analisada no HFSS apresentou
uma frequência de ressonância em 3,51 GHz. Já a frequência de ressonância
apresentada pelo protótipo medido foi em 3,43 GHz, uma diferença de 2,33%.

Tabela 6.3 - Comparação dos valores simulados e medidos da antena monopolo circular
desenvolvida sobre substrato brim santista.
HFSS
Medido

fr (GHz)
3,51
3,43

f1(GHz)
3,37
3,33

f2 (GHz)
3,62
3,53

BW (GHz)
0,25
0,2

BW (%)
7,12
5,88

S11 (dB)
-24,48
-20,22

O resultado da comparação dos valores simulados e medidos do arranjo linear de
patches circulares apresentou um resultado bastante satisfatorio como pode ser visto na
Figura 6.19. O análise realizada do arranjo linear pelo HFSS mostrou uma frequência de
ressonância em 3,51 GHz com uma perda de retorno de -17,43 dB, já a análise realizada
pelo método WCIP apresentou uma fraquência de ressonancia em 3,49 GHz e uma
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perda de retorno de -19,89 dB. O protótipo medido apresentou uma frequência de
ressonância em 3,47 GHz com uma perda de retorno de -15,60 dB. Esses dados mostram
diferenças de 0,57% e de 1,15% nos resultados para a frequência de ressonância para o
método WCIP e HFSS, respectivamente.

Figura 6.19 - Comparação dos valores simulados e medidos para perda de retorno do
arranjo linear de patches circulares desenvolvido sobre substrato brim santista.
Na Tabela 6.4 podemos observar todos os dados comparativos da análise do
HFSS, WCIP e da medição, referentes ao arranjo linear. Levando em consideração
como referência -10 dB, o arranjo linear apresentou uma largura de banda de 330 MHz e
de 360 MHz de acordo com o HFSS e o WCIP respectivamente. O protótipo medido
apresentou uma largura de banda de 280 MHz, uma diferença de 50 MHz e de 80 MHz a
menos do valor medido em relação às simulações do HFSS e método WCIP
respectivamente.
Tabela 6.4 - Comparação dos valores simulados e medidos do arranjo linear de patches
circulares desenvolvido sobre substrato brim santista.
HFSS
WCIP
Medido

fr (GHz)
3,51
3,49
3,47

f1(GHz)
3,33
3,31
3,33

f2 (GHz)
3,66
3,67
3,61

BW (GHz)
0,33
0,36
0,28

BW (%)
9,4
10,3
8

S11 (dB)
-17,43
-19,89
-15,60
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A Figura 6.20 mostra a compração dos valores simulados e medidos da perda de
retorno para o arranjo planar de patches circulares. Este arranjo foi o que apresentou o
melhor ressultado se comparado com as outras estruturas estudas sobre o brim santista.
Podemos observar na Figura 6.20 uma excelente concordância dos valores simulados
com os medidos.

Figura 6.20 - Comparação dos valores simulados e medidos para perda de retorno do
arranjo planar de patches circulares desenvolvida sobre substrato brim santista.

A análise realizada pelo HFSS mostrou uma frequência de ressonância em 3,51
GHz com uma perda de retorno de -39,87 dB, já a medição mostrou uma frequência de
ressonância em 3,5 GHz com uma perda de retorno de -21,24 dB. Esses resultados
indicam uma diferença de 0,28 % na frequência de ressonância entre os valores medidos
e simulados. A Tabela 6.5 apresenta alguns dados comparativos entre os valores
simulados e medidos para o arranjo planar. Para os resultados simulados no HFSS, este
arranjo planar apresentou uma largura de banda de 570 MHz, já na medição o arranjo
apresentou uma largura de banda de 530 MHz, apenas 40 MHz de diferença. Mesmo
assim o arranjo planar foi o que apresentou o melhor resultado em largura de banda, 330
MHz e 250 MHz a mais do que a largura de banda do monopolo circular e do arranjo
linear respectivamente.
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Tabela 6.5 - Comparação dos valores simulados e medidos do arranjo planar de patches
circulares desenvolvido sobre substrato brim santista.
HFSS
Medido

fr (GHz)
3,51
3,5

f1(GHz)
3,09
3,08

f2 (GHz)
3,66
3,61

O diagrama de radiação 2D para

= 0º e

BW (GHz)
0,57
0,53

BW (%)
16,23
15,14

S11 (dB)
-39,87
-21,24

= 90º da anetna monopolo circular,

do arranjo linear de patches circulares e do arranjo planar de patches circulares estão
representados na Figura 6.21. Podemos observar que o diagrama de radiação do arranjo
planar apresentou uma maior diretividade em relação as a outras estruturas.

(a)

(b)

(c)
Figura 6.21 - Diagramas de radiação 2D simulados,

Phi = 0° e

Phi = 90°

das estruturas desenvolvidas sobre substrato brim santista: (a) monopolo circular, (b)
arranjo linear de patches circulares e (c) arranjo planar de patches circulares.
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Os diagramas de radiação 3D assim como os ganhos em função da frequência
são mostrados nas Figuras 6.22 e 6.23 respectivamente. Podemos observar que além de
aumentar a largura de banda, melhorar a perda de retorno, o arranjo planar proporcionou
um aumento no ganho de 3,85 dB e de 1,09 dB em relação a antena monopolo circular e
ao arranjo linear respectivamente.

(a)

(b)

(c)
Figura 6.22 - Diagramas de radiação 3D simulados das estruturas desenvolvidas sobre o
substrato brim santista: (a) monopolo circular, (b) arranjo linear e (c) arranjo planar.
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Figura 6.23 - Comparação do ganho simulado das estruturas desenvolvidas sobre o brim
santista.

6.3 Superfícies Seletivas de Frequência (FSS)
Os materiais têxteis utilizados para a análise e desenvolvimento das FSS foram a
“lona” e o “jeans”, os quais possuem, de acordo com a caracterização efetuada neste
trabalho e mostrada no Capítulo 2, os seguintes parâmetros: a “lona” possui espessura h
= 0,8 mm, constante dielétrica εr = 2,44 e tangente de perda tg = 0,0568 e o “jeans”
possui espessura h = 0,6 mm, constante dielétrica εr = 1,9 e tangente de perda tg =
0,08.
Três geometrias foram desenvolvidas sobre os substratos têxteis, duas
geometrias foram analisadas sobre o substrato têxtil “lona”, a primeira é composta por
uma matriz periódica de elementos em forma de dipolo cruzado com largura WD = 5
mm e comprimento LD = 15 mm, a matriz é composta por células com periodicidade PxD
= PyD = 16 mm, ao longo dos eixos x e y, respectivamente, já a segunda geometria
proposta é composta por uma matriz periódica de elementos em forma de espira
quadrada com as seguintes dimensões: LS = 29 mm e lS = 10 mm, a periodicidade das
células ao longo dos eixos x e y são respectivamente PxS = PyS = 30 mm. A terceira e
última geometria proposta foi analisada sobre o substrato têxtil “jeans”, composta por
uma matriz periódica de elementos em forma de triângulo isósceles com as seguintes
dimensões: WT = 50 mm e LT = 55,9 mm, a matriz é composta por células com
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periodicidade PxT = PyT = 55 mm, ao longo dos eixos x e y, respectivamente. Todas as
dimensões das estruturas citas podem ser observadas na Figura 6.24.

(a)

(b)

(c)

Figura 6.24 - Dimensões das geometrias: (a) Dipolo cruzado, (b) Espira quadrada e
(c) Patch triangular.

Inicialmente uma análise paramétrica foi

realizada para verificar o

comportamento do coeficiente de transmissão em função da frequência das FSS
propostas com relação à variação da periodicidade (Px e Py).
A Figura 6.25 mostra comportamento da FSS com elementos dipolo cruzado em
função da variação da periodicidade.

Figura 6.25 - Coeficiente de transmissão da FSS dipolo cruzado em função da variação
da periodicidade (PxD e PyD).
Foram obtidos resultados com características de banda larga, considerando dois
valores de referências para o coeficiente de transmissão: -10 dB e -20 dB. Além disso,
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foi demonstrado que, quando a periodicidade aumenta, aumenta a frequência de
ressonância da FSS, enquanto que a largura de banda diminui. Contudo, para valores
mais elevados da periodicidade (a partir de 17 mm a 19 mm), pequenas variações foram
obtidas tanto para frequência de ressonância quanto para largura de banda, ou seja, a
estrutura possui uma boa estabilidade mecânica em torno destes valores. Esta é uma
característica muito importante nos processos de fabricação de circuitos de micro-ondas.
De acordo com a Figura 6.26, para a FSS têxtil com elementos de espira
quadrada, resultados em banda ultra larga foram obtidos, considerando como referência
o coeficiente de transmissão -10 dB. Além disso, quando a periodicidade da FSS
aumenta, aumenta a frequência de ressonância da FSS, enquanto que a largura de banda
diminui. No entanto, para maiores valores da periodicidade (a partir de 31 mm para 33
mm), apenas pequenas variações foram obtidos tanto para frequência de ressonância e
largura de banda. Estes resultados enfatizam a boa estabilidade mecânica em torno
desses valores para essa matriz periódica com elementos em forma de espira quadrada.

Figura 6.26 - Coeficiente de transmissão da FSS espira quadrada em função da variação
da periodicidade (PxS e PyS).
Os resultados obtidos para a FSS com elementos de patch triangular podem ser
observados na Figura 6.27. Resultados em banda estreita foram obtidos, considerando
como referência o coeficiente de transmissão -10 dB. Além disso, uma eventual segunda
ressonância é observada, indicando a possibilidade de um desempenho em banda dupla
dessa FSS. Além disso, foi demonstrado que, quando a periodicidade aumenta, a
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frequência de ressonância e a largura de banda diminuem, apresentando comportamento
diferente em relação as duas estruturas anteriores. Além disso, conforme observado nas
FSS anteriores, para valores mais elevados da periodicidade (a partir de 56 mm a 58
mm), pequenas variações foram obtidas tanto para frequência de ressonância quanto
para largura de banda, demonstrado uma boa estabilidade mecânica da FSS em torno
desses valores.

Figura 6.27 - Coeficiente de transmissão da FSS triangular em função da variação da
periodicidade (PxT e PyT).
Os valores da frequência de ressonância, largura de banda e coeficiente de
transmissão para o melhor caso e pior caso da parametrização da periodicidade, podem
ser visto na Tabela 6.6 para as três estruturas.

Tabela 6.6 - Valores das frequências de ressonância, larguras de banda e dos
coeficientes de transmissão para as FSS em função da variação da periodicidade (Px e
Py)
Px=Py (mm)

fr (GHz)

16
19

9,36
9,68

30
33

6,46
6,85

f1(GHz) f2 (GHz) BW (GHz)
Dipolo Cruzado
7,71
10,8
3,09
8,82
10,45
1,63
Espira Quadrada
3,21
8,54
5,33
4,6
8,2
3,6

BW (%)

S21 (dB)

33,33
16,91

-31,14
-27,6

90,7
56,25

-42,25
-45
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3,73
3,6

55
58

3,25
3,22

Triangular
4,11
3.9

0,86
0,68

23,3
19,1

-33,3
-36

A fim de validar as propostas das FSS têxteis, os três protótipos com melhor
resultado da análises paramétrica foram construídos, medidos e simulados utilizando o
código implementado WCIP e o software comercial Ansoft DesignerTM para efeito de
comparação. As medições foram realizadas utilizando um analisador de rede vetorial
R&SZBV14. Os protótipos construídos podem ser vistos na Figura 6.28.

(a)

(b)

(c)

Figura 6.28 - Foto dos protótipos construídos: (a) FSS dipolo cruzado, (b) FSS espira
quadrada e (c) FSS patch triangular

A Figura 6.29 mostra o comportamento do coeficiente de transmissão em função da
frequência para a FSS com elementos de dipolo cruzado sobre um substrato têxtil de
lona com as seguintes dimensões: WD = 5 mm, LD = 15 mm e PxD = PyD = 16 mm,
conforme mostrado na Figura 6.28 (a).
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Figura 6.29 - Comparação dos valores simulados e medidos da FSS têxtil dipolo
cruzado.

Para fins de comparação, os resultados simulados (obtidos utilizando WCIP e
Ansoft DesignerTM) e medidos são apresentados na Tabela 6.7. Uma boa concordância é
observada para os parâmetros da FSS. O valor medido apresentou uma largura de banda
11,5% (considerando-se um nível de referência -10 dB) maior que os valores simulados
e um pequeno deslocamento na frequência de ressonância foi observado.

Tabela 6.7 - Valores medidos e simulados da frequência de ressonância e da largura de
banda da FSS têxtil dipolo cruzado.
PxD=PyD= 16 mm
Ansoft Designer TM
WCIP
Medido

fr (GHz)
9,36
9,6
9,38

BW (GHz)
3,09
3,2
3,98

BW (%)
33,33
34,4
45,65

S21 (dB)
-30,28
-42,28
-35

A Figura 6.30 mostra o comportamento do coeficiente de transmissão em função
frequência da FSS com elementos em espira quadrada sobre o substrato têxtil de lona
com as seguintes dimensões: LS = 29 mm, lS = 10 mm e PxS = PyS = 30 mm , conforme
mostrado na Figura 6.28 (b).
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Figura 6.30 - Comparação dos valores simulados e medidos da FSS têxtil espira
quadrada.
Os resultados simulados (obtido usando WCIP e Ansoft DesignerTM) são
comparados com os resultados medidos na Tabela 6.8. Uma boa concordância é
observada. Quando comparadas a largura de banda medida com a simulada pelo WCIP
e Ansoft DesignerTM observamos uma redução de 19,11% e 15,82% respectivamente
(considerando-se um nível de referência -10 dB).

Tabela 6.8 - Valores medidos e simulados da frequência de ressonância e da largura de
banda da FSS têxtil espira quadrada.
PxS=PyS = 30 mm
Ansoft Designer TM
WCIP
Medido

fr (GHz)
6,46
6,7
6,59

BW (GHz)
5,33
5,5
4,55

BW (%)
90,72
94,01
74,9

S21 (dB)
-42,25
-43,16
-29,61

A Figura 6.31 mostra o comportamento do coeficiente de transmissão em função
da frequência para a FSS com elementos patch triangular sobre um substrato jeans, com
as seguintes dimensões: WT = 50 mm, LT = 55,9 mm e PxT = PyT = 55 mm, conforme
mostrado na Figura 6.28 (c):
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Figura 6.31 - Comparação dos valores simulados e medidos da FSS têxtil patch
triangular.
Os resultados simulados (obtidos utilizando WCIP e Ansoft DesignerTM) e os
resultados medidos são apresentados na Tabela 6.9, para fins de comparação. Uma boa
concordância é observada para os parâmetros da FSS (considerando-se um nível de
referência -10 dB), principalmente para a frequência de ressonância. A largura de banda
medida apresentou um aumento de 1,6% e 4,2% para a FSS com elementos patch
triangular quando comparadas com os valores simulados pelo Ansoft DesignerTM e
WCIP respectivamente.

Tabela 6.9 - Valores medidos e simulados da frequência de ressonância e da largura de
banda da FSS têxtil triangular.
PxT=PyT = 55 mm
Ansoft Designer TM
WCIP
Medido

fr (GHz)
3,73
3,6
3,73

BW (GHz)
0,91
0,8
0,98

BW (%)
24,82
22,22
26,48

S21 (dB)
-33,29
-31
-16,4

6.4 Filtro Planar
Os tecidos utilizados para a análise e desenvolvimento dos filtros foram o “Brim
Santista” e o “Jeans”, os quais possuem os seguintes parâmetros de acordo com a
caracterização realizada no Capítulo 2: o “Brim Santista” possui espessura h = 1,1 mm,
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permissividade relativa

r

= 1,92 e tangente de perda tg = 0,074 e o “jeans” possui

espessura h = 1,2 mm, constante dielétrica εr = 2,09 e tangente de perda tg = 0,0416.
Os filtros foram fabricados com Pure Copper Polyester Taffeta Fabric, tecido de cobre
puro, altamente condutivo, leve e flexível comercialmente vendido e que possui uma
espessura de 0,08 mm e uma resistência superficial de 0,05 Ohm/sq. As medições foram
realizadas utilizando um analisador de rede vetorial R&SZBV14.
A Figura 6.32 mostra o primeiro filtro analisado neste trabalho, desenvolvido
sobre o tecido Brim Santista e que teve como referência o trabalho apresentado [52],
onde o mesmo filtro foi desenvolvido sobre substrato rígido (FR4).

Figura 6.32 - Filtro com ressoadores acoplados paralelamente interconectados.

Trata-se de um filtro de microfita acoplado paralelamente que utiliza ressoadores
de meio comprimento de onda. Os quais são posicionados de modo que os ressoadores
adjacentes são paralelos um às outros ao longo da metade do seu comprimento, com
uma pequena alteração em relação aos tradicionais filtros acoplados paralelamente [45],
[53], os ressoadores são interligados por uma linha. A Figura 6.33 mostra o filtro com
as seguintes dimensões: W1 = 3,78 mm, W2= 1,1 mm, L1 = 30 mm, L2 = 1,1 mm.

Figura 6.33 - Dimensões do filtro com ressoadores acoplados paralelamente
interconectados.

100

CAPÍTULO 6. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

A Figura 6.34 mostra a comparação dos valores medidos e simulados da perda
de inserção e da perda de retorno do filtro com ressoadores acoplados paralelamente
interconectados. Uma ótima concordância é observada entre os valores medidos e
simulados.

Figura 6.34 - Resposta em frequência para o filtro com ressoadores acoplados
paralelamente interconectados.

A Tabela 6.10 mostra para efeito de comparação os resultados simulados e
medidos para a perda de inserção do filtro, levando como referência -20 dB. O filtro
medido apresentou sua frequência central em 3,66 GHz enquanto que o simulado
apresentou sua frequência central em 3,57 GHz, uma diferença de 2,45%. A largura de
banda do valor medido se aproximou bastante do simulando, apresento uma diferença
de apenas 2,2%.

Tabela 6.10 - Desempenho do filtro com ressoadores acoplados paralelamente
interconectados.
Parâmetros
Ansoft Designer TM
Medido

fc (GHz)
3,57
3,66

fi(GHz)
2,88
2,98

fs(GHz)
4,27
4,34

BW (GHz)
1,39
1,36

S21 (dB)
-54,36
-45,30

A Figura 6.35 mostra os filtros desenvolvidos sobre o tecido jeans e teve como
referência o trabalho [52].
101

CAPÍTULO 6. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

(a)

(b)

(c)

Figura 6.35 - Filtros desenvolvidos sobre o jeans: (a) Filtro 1, (b) Filtro 2 e (c) Filtro 3.

Inicialmente uma análise paramétrica foi realizada variando o comprimento das
linhas de cada lado das extremidades do filtro para verificar o comportamento do S21 em
relação à frequência. A Figura 6.36 mostra os filtros com suas dimensões: (a) Filtro 1,
W1 = 3,89 mm, L1 = 30 mm, L2 = 13,09 mm, L3 = 36 mm, g = 2,65 mm, (b) Filtro 2, W1 =
3,89 mm, L2 = 13,09 mm, L4 = 35 mm, L5= 42,90 mm, g = 2,65 mm e (c) Filtro 3, W1 =
3,89 mm, L2 = 13,09 mm, L6 = 40 mm, L7 = 53 mm, g = 2,65 mm.

(a)

(b)

(c)

Figura 6.36 - Filtros desenvolvidos sobre o jeans: (a) Filtro 1, L1 = 30 mm, (b) Filtro 2,
L4 = 35 mm e (c) Filtro 3, L6 = 40 mm.
A Figura 6.37 mostra o resultado da análise paramétrica dos filtros.
Considerando como referência -20 dB, podemos observar claramente o deslocamento
das frequências de rejeição para esquerda a medida que aumentamos o comprimento das
linhas de cada lado das extremidades do filtro. É possível observar também o
surgimento de uma terceira banda de rejeição a medida que aumentos o comprimento
das linhas.
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Figura 6.37 - Resultado da análise paramétrica dos filtros desenvolvidos sobre o jeans.

Para validar os resultados simulados três protótipos foram construídos e medidos
utilizando um analisador de rede vetorial R&SZBV14. A Figura 6.38 apresenta a
comparação dos valores simulados e medidos da perda de retorno e da perda de inserção
para o Filtro 1. Uma ótima concordância pode ser observada.

Figura 6.38 - Comparação dos valores simulados e medidos da resposta em frequência
para o Filtro 1.

Uma ótima concordância entre os valores simulados e medidos da perda de
retorno e da perda de inserção para o Filtro 2 pode ser observada na Figura 6.39.
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Figura 6.39 - Comparação dos valores simulados e medidos da resposta em frequência
para o Filtro 2.
Já a Figura 6.40 apresenta uma ótima concordância entre os valores simulados e
medidos da perda de retorno e da perda de inserção para o Filtro 3.

Figura 6.40 - Comparação dos valores simulados e medidos da resposta em frequência
para o Filtro 3.

Os resultados simulados para as três bandas de rejeições são comparados com os
resultados medidos na Tabela 6.11, 6.12 e 6.13 tento como referência -20 dB. Podemos
observar o deslocamento para esquerda das bandas de rejeição à medida que
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aumentamos o comprimento das linhas de cada lado das extremidades do filtro. As
frequências centrais de cada banda de rejeição (medidos simulados) se mantiveram
praticamente as mesmas com pequenas variações entre 0,2 % a 1,7 %.

Tabela 6.11 - Desempenho dos filtros para primeira banda de rejeição.
Parâmetros

fc (GHz)

Ansoft Designer TM
Medido

1,46
1,48

Ansoft Designer TM
Medido

1,3
1,31

Ansoft Designer TM
Medido

1,185
1,185

fi(GHz) fs(GHz)
Filtro 1
1,19
1,73
1,19
1,78
Filtro 2
1,09
1,52
1,08
1,54
Filtro 3
1,01
1,36
0,99
1,38

BW (GHz)

S21 (dB)

0,54
0,59

-40,77
-36,38

0,46
0,46

-39,75
-33,8

0,35
0,39

-38,93
-33,81

Tabela 6.12 - Desempenho dos filtros para segunda banda de rejeição.
Parâmetros

fc (GHz)

Ansoft Designer TM
Medido

2,015
2,05

Ansoft Designer TM
Medido

1,97
1,97

Ansoft Designer TM
Medido

1,94
1,98

fi(GHz) fs(GHz)
Filtro 1
1,94
2,09
1,95
2,15
Filtro 2
1,84
2,1
1,84
2,1
Filtro 3
1,79
2,1
1,79
2,17

BW (GHz)

S21 (dB)

0,15
0,2

-28,05
-24,05

0,26
0,26

-31,75
-28,8

0,31
0,38

-32,76
-34,1

Tabela 6.13 - Desempenho dos filtros para terceira banda de rejeição.
Parâmetros

fc (GHz)

Ansoft Designer TM
Medido

4,14
4,15

Ansoft Designer TM
Medido

3,76
3,79

Ansoft Designer TM
Medido

3,44
3,39

fi(GHz) fs(GHz)
Filtro 1
4,01
4,27
4
4,3
Filtro 2
3,64
3,89
3,64
3,94
Filtro 3
3,34
3,55
3,21
3,58

BW (GHz)

S21 (dB)

0,26
0,3

-29,82
-34,62

0,25
0,3

-34,25
-34,79

0,21
0,37

-37,65
-37,99
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A largura de banda (simulada e medida) para cada caso das bandas de rejeição
para os três filtros, também se mantiveram praticamente constante. Em alguns casos o
valor medido foi maior do que o simulado, por exemplo, o Filtro 3 que para suas três
bandas de rejeição a largura de banda medida apresentou-se maior do que os valores
simulados cerca de 10 %, 18 % e 43 % para a primeira, segunda e terceira banda de
rejeição respectivamente.

6.5 Considerações Finais
Este capítulo apresentou a comparação das análises computacionais com os
resultados medidos para os circuitos planares desenvolvidos (antenas, FSS e filtros).
Foram analisadas seis antenas, três FSS e quatro filtros construídos em dois substratos
têxteis diferente, todos apresentaram uma excelente concordância entre os métodos de
simulação e os valores medidos. O método WCIP mostrou sua eficiência na análise de
circuitos planares têxteis, apresentando-se como uma excelente alternativa aos softwares
disponíveis no mercado.
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Conclusão
Neste trabalho, foram investigadas as características de circuitos integrados, tais
como: antenas, superfícies seletivas de frequência (FSS) e filtros planares projetados e
construídos com materiais têxteis. Especificamente, foram utilizados tecidos, como
lona, jeans e brim santista, como substratos dielétricos, e o tecido Pure Copper
Polyester Taffeta Fabric (PCTF), que é um tecido de cobre puro, como material
condutivo. O PCTF é um tecido altamente condutivo, leve e flexível. Resultados
simulados e medidos foram apresentados para cada estrutura analisada.
Foi realizado um estudo criterioso das principais propriedades físicas de cada
tecido utilizado, com medição da permissividade elétrica e da tangente de perdas. Estas
medições, obtidas de forma rigorosa, permitiram representar adequadamente o tecido
considerado em cada um dos circuitos projetados, construídos e medidos. Os resultados
das medições realizadas neste trabalho, utilizando o método de linha de transmissão,
foram comparados com os disponíveis na literatura, tendo sido observada uma boa
concordância.
A análise das antenas propostas, realizada através do Ansoft HFSS, permitiu a
determinação das suas principais características, como frequência de ressonância,
largura de banda e perda de retorno. Outras características das antenas como, diagrama
de radiação 2D e 3D além do ganho também foram investigadas. Para efeito de
validação dos resultados obtidos através do HFSS, foram projetados, fabricados e
medidos vários protótipos. Além disso, foram gerados resultados através do método
WCIP, que possui uma formulação de onda completa. Os protótipos das antenas têxteis
construídas apresentaram excelentes resultados quando comparados com os resultados
obtidos no HFSS e WCIP. A antena têxtil com plano de terra truncado desenvolvida
sobre o substrato têxtil jeans apresentou um excelente resultado quando comparado com
a de plano de terra cheio. Com o truncamento do plano de terra houve uma redução de
72% do elemento radiante e melhoras significativas na perda de retorno, no ganho e um
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aumento de 980 MHz na largura de banda. Já os resultados das antenas desenvolvidas
sobre o brim santista, o arranjo planar mostrou resultados significativos na perda de
retorno, na diretividade, na largura de banda e um aumento no ganho de 3,85 dB e 1,29
dB quando comparada com a antena monopolo e o arranjo linear respectivamente.
Em relação aos estudos das superfícies seletivas de frequência, foi analisado o
coeficiente de transmissão utilizando o software comercial Ansoft Designer e em
seguida, comparado para efeito de validação com o método WCIP. Três protótipos
diferentes foram construídos e medidos e uma ótima concordância foi observada com os
valores simulados tanto no Ansoft Designer quanto no método WCIP. De acordo com a
escolha do substrato têxtil e das geometrias utilizadas, pode-se observar que é possível
adequar o funcionamento da FSS às necessidades específicas de cada aplicação. O
protótipo da FSS espira quadrada construída sobre o substrato de lona foi o que
apresentou melhor resultado com uma largura de banda de 4,55 GHz (para uma
referência de -10 dB).
Os filtros planares também foram analisados através do Ansoft Designer, com a
utilização dos parâmetros de espalhamento (parâmetros s). O filtro com ressoadores
acoplados, paralelamente interconectados, construído sobre o substrato brim santista
apresentou excelente concordância com os valores simulados. A largura de banda
simulada foi de 1,39 GHz enquanto o valor medido foi de 1,36 GHz, correspondendo a
um erro de 2,2%. Por sua vez, o filtro desenvolvido sobre o substrato jeans, apresentou
três bandas de rejeição na faixa de frequência considerada, tendo sido observado que
essas bandas de rejeição podiam ser facilmente deslocadas através da modificação dos
comprimentos das fitas condutoras mais externas (de ambos os lados). Para os três casos
considerados, uma ótima concordância foi observada entre os valores simulados e
medidos.
É importante ressaltar que os resultados obtidos no estudo realizado neste
trabalho evidenciam que o método WCIP pode ser usado de forma precisa e eficiente na
análise de estruturas integradas desenvolvidas sobre substratos têxteis, com aplicações
nas áreas de segurança, engenharia biomédica e engenharia de telecomunicações por
exemplo.
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7.1 Trabalhos Futuros
Como sugestões para a continuidade deste trabalho, novas análises poderão ser
realizadas em relação aos efeitos da curvatura nos circuitos integrados têxteis, assim
como novas estruturas de FSS (como as de fractais, por exemplo) podem ser aplicadas
com o intuito de obter multibandas de rejeição ou transmissão. Também o
desenvolvimento e a análise de filtennas e de sensores RFID sobre substratos têxteis
poderão ser realizadas. A caracterização de novos tecidos poderá ser realizada para
novas aplicações no desenvolvimento de circuitos planares de micro-ondas. Outra
sugestão seria o desenvolvimento de novos substratos flexíveis a partir de póscerâmicos e PDMS.
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