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Resumo 
 

 

Este trabalho apresenta a análise de uma antena de microfita fractal de Koch com 

multicamadas dielétricas e inclinações no plano de terra, cujos valores dos ângulos são 

zero grau (sem inclinações), três, sete e doze graus. Esta antena é constituída por três 

camadas dielétricas dispostas verticalmente umas sobre as outras, utilizando alimentação 

por linha de microfita no patch 1, da primeira camada, que irá alimentar os demais 

patches das camadas superiores por acoplamento eletromagnético. O objetivo deste 

trabalho é analisar os efeitos causados pelo aumento do ângulo de inclinação do plano de 

terra em alguns parâmetros da antena, tais como perda de retorno, frequência de 

ressonância, largura de banda e diagrama de radiação. Os resultados apresentados 

demonstram que com o aumento do ângulo de inclinação é possível obter antenas com 

características multibanda, com maiores larguras de banda, além de melhoramento do 

casamento de impedâncias para cada caso analisado, sobretudo os de maior ângulo de 

inclinação.  

 

Palavras-Chave - Antena de Microfita, Plano de Terra, Multicamadas Elétricas, 

Acoplamento Eletromagnético.  
 

 



Abstract 
 

 

This work presents the analysis of an antenna of fractal microstrip of Koch with 

dielectric multilayers and inclinations in the ground plane, whose values of the angles are 

zero degree (without inclinations), three, seven and twelve degrees. This antenna consists 

of three dielectric layers arranged vertically on each other, using feeding microstrip line 

in patch 1, of the first layer, which will feed the remaining patches of the upper layers by 

electromagnetic coupling. The objective of this work is to analyze the effects caused by 

increase of the angle of inclination of the ground plane in some antenna parameters such 

as return loss, resonant frequency, bandwidth and radiation pattern. The presented results 

demonstrate that with the increase of the inclination angle it is possible to get antennas 

with characteristics multiband, with bigger bandwidth, and improving the impedance 

matching for each case analyzed, especially the larger angle. 

 

Keywords - Microstrip Antenna, Ground Plane Inclined, Multilayer Electrical, 

Electromagnetic Coupling. 
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Capítulo 1  
Introdução 

 

Com o crescente avanço das tecnologias sem fio faz-se necessário o 

desenvolvimento de antenas cada vez mais compactas que operem em várias frequências 

simultaneamente e apresentem maiores larguras de banda. O comportamento multibanda 

desses dispositivos é importante para atender às necessidades dos modernos 

equipamentos de comunicação sem fio que reúnem em um único aparelho diversas 

tecnologias. Atualmente, com o surgimento de tecnologias tais como: o Wimax 

(Worldwide Interoperability for Microwave Access), Bluetooth, Wi-Fi (Wireless 

Fidelity), dentre outras, as pesquisas neste campo das telecomunicações tem alcançado 

grandes avanços, devido às características que apresentam: facilidade de adaptação a 

superfícies planares e não-planares, baixo peso, tamanho reduzido e baixo custo. 

 À medida que aumenta a complexidade dos sistemas de comunicações, novas 

estruturas são desenvolvidas a fim de atender aos requisitos de funcionamento e 

aperfeiçoamento do desempenho desses sistemas. Para isso, agregam-se a estas 

estruturas diversas técnicas de melhoramento e adaptação às novas tecnologias. Uma das 

alternativas encontradas para suprir essas necessidades foi a união de conceitos fractais à 

teoria das antenas de microfita, que vem apresentando bons resultados nas pesquisas 

desenvolvidas atualmente, devido a algumas propriedades apresentadas pelos fractais, 

como por exemplo, a auto-similaridade que possibilitam às antenas apresentarem 

características multibanda, além de maiores larguras de banda. Além dessas 

características, essas antenas oferecem vantagens, como a criação de estruturas muito 

pequenas, bom casamento de impedância, eficiência no funcionamento da antena e boa 

diretividade.  

O objetivo deste trabalho consiste na análise de uma antena patch fractal de Koch 

multicamadas e plano de terra inclinado. A variação do ângulo de inclinação do plano de 

terra faz com que a antena apresente maiores larguras de banda e bom casamento de 

impedância. A estrutura básica da antena analisada consiste de três camadas dielétricas, 

empilhadas verticalmente, assim dispostas: na primeira camada encontra-se o patch 

retangular com inset-feed (nível zero), alimentado por uma linha de microfita, que irá 

alimentar por indução eletromagnética os elementos da demais camadas superiores - 
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segunda e terceira camadas - que contêm patches com contornos fractais de Koch (níveis 

1 e 2). 

A eficiência da inclinação do plano de terra foi investigada por meio de 

simulações realizadas com o software comercial Ansoft HFSS™. Os resultados obtidos 

nas simulações apresentam boa concordância com aqueles obtidos experimentalmente, 

validando-se os resultados. 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos assim distribuídos:  

No capítulo 2, é apresentada a fundamentação teórica das antenas de microfita, 

onde são abordadas suas principais características, os principais métodos de alimentação 

e métodos de análise além de algumas vantagens e desvantagens destas antenas. 

No capítulo 3, é apresentada a fundamentação teórica da geometria fractal, 

destacando suas principais características, os principais tipos e classificação dos fractais, 

enfatizando seus métodos geradores (IFS e o Sistema L) e por fim, citando suas 

principais aplicações em diversas áreas do conhecimento com destaque para as antenas 

fractais. 

No capítulo 4, são mostrados os resultados simulados e experimentais obtidos 

para a estrutura proposta nesta dissertação, descrevendo o projeto, as simulações, as 

medições e os resultados obtidos por meio de comparações entre eles. Parâmetros como 

frequência de ressonância, largura de banda, casamento de impedâncias e diagramas de 

radiação foram investigados. 

No capítulo 5, são apresentadas as considerações finais do trabalho, bem como 

algumas sugestões para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2  
Antenas de Microfita 

2.1 Introdução 

A história das antenas de microfita vem desde a unificação das teorias de 

eletricidade e magnetismo, por James Clerk Maxwell, que tiveram suas relações 

representadas por um conjunto de equações conhecidas como Equações de Maxwell. Por 

volta de 1886, Heinrich Rudolph Hertz conseguiu demonstrar o primeiro sistema de 

comunicação sem fio. E em 1901, foram enviados sinais eletromagnéticos a longas 

distâncias, por Guglielmo Marconi, sendo esta a primeira transmissão transatlântica que 

se tem conhecimento[1]. 

As antenas podem ser definidas como dispositivos que têm a capacidade de 

radiar ou receber ondas eletromagnéticas, que se comportam como uma estrutura 

intermadiária entre o espaço livre e o dipositivo guiante [1]. Dentre os diversos tipos de 

antenas, podem-se citar as antenas refletoras, antenas lente, antenas de fio e antenas de 

microfita ou antenas patches, dentre outras. 

Neste capítulo, será apresentada a fundamentação teórica das antenas de 

microfita. São descritas algumas características dessas antenas, os tipos de geometria 

apresentados pelo elemento irradiante ou patch, os principais métodos de alimentação e 

de análise, além de algumas vantagens e desvantagens apresentadas por estas antenas. 

2.2 Características das Antenas de Microfita 

As primeiras publicações relacionadas às antenas de microfita ocorreram na 

década de 1950 com Deschamps, nos EUA, e por Gutton e Baissinot em 1955, na 

França. No início dos anos 70, que esse tipo de antena passou a ter uma maior atenção, 

ocasionada pela publicação do trabalho de Byron, o qual descrevia uma fita irradiante 

condutora separada de um plano de terra por uma camada dielétrica ou substrato [2]-[4]. 

No final dessa mesma década, as antenas de microfita já eram conhecidas e utilizadas 

em diversos sistemas de comunicações [3]. 
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As antenas de microfita com patch retangular constituem-se basicamente por um 

elemento irradiante ou patch de largura W e comprimento L, sobreposto a uma 

superfície dielétrica ou substrato, de espessura h, a qual se encontra sobre um plano 

condutor que se comporta como um plano de terra. A figura 2.1 ilustra a geometria 

básica de uma antena de microfita com patch retangular. Ao serem projetadas, essas 

antenas deverão apresentar sua máxima radiação na direção normal ao patch (irradiação 

broadside) ou na direção axial ao patch (irradiação end-fire), isso poderá ser alcançado 

pela escolha do modo de excitação da antena [5]. 

 

Figura 2.1: Antena de microfita com patch retangular. 

Fonte: Balanis, 2009. 

 

As estruturas de microfita apresentam linhas de campo elétrico e campo 

magnético onde parte desses campos está confinada na camada do dielétrico e outra 

parte se estende pelo ar acima do substrato. Essas estruturas apresentam características 

de heterogeneidade devido à presença desses dois tipos de dielétricos, o ar e o substrato, 

sendo que a maior parte das linhas de campo elétrico se concentra no substrato como 

ilustra a figura 2.2.  

Devido a essa característica, essas estruturas não suportam uma onda TEM 

(Transversal Eletromagnética) pura, pois essas ondas possuem apenas componentes 

transversais, sendo o modo dominante para a microfita o modo quase-TEM [6].  
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Figura 2.2: Distribuição de campo eletromagnético na microfita. 
 

Com a grande concentração de linhas de campo elétrico no substrato, ocorre um 

fenômeno conhecido como franjamento dos campos pelas bordas da fita condutora 

fazendo com que a linha de microfita pareça ter dimensões elétricas maiores do que suas 

dimensões físicas. Este fenômeno ocorre devido a dois fatores: as dimensões físicas do 

patch e a espessura do substrato [5]. 

A concentração das linhas de campo no substrato se intensifica à medida que a 

frequência de operação aumenta, pois a constante dielétrica efetiva (εeff ) é uma função 

da frequência. O aumento desta frequência faz com que as linhas de campo se 

concentrem mais no substrato do que no ar, pois ao apresentar este comportamento, a 

linha de microfita terá características de homogeneidade com apenas um dielétrico, o 

substrato [5]. Para que os efeitos de campo sejam minimizados, algumas características 

da antena podem ser alteradas tais como a largura do patch e a espessura do substrato 

bem como a diminuição da constante dielétrica (εr) [7]. 

Existe uma diversidade de substratos que podem ser utilizados em projetos de 

antenas de microfita. Esses materiais apresentam permissividade relativa ou constante 

dielétrica (εr) com valor entre 2,2 ≤ εr ≤ 12, e geralmente, são fabricados em alumina ou 

em fibra de teflon, além disso, suas características elétricas e mecânicas podem 

influenciar no desempenho das antenas [9].  

Em geral, os materiais dos substratos são dielétricos isotrópicos, anisotrópicos, 

ferrimagnéticos, dentre outros [4]. Nos projetos de antenas, são utilizados substratos de 

maior espessura por possibilitarem um melhor desempenho da antena como, por 

exemplo, maior largura de banda e eficiência, embora estes substratos consumam mais 

material ao serem fabricados [8], [9], [30]. Com relação aos substratos de espessura 

mais fina, apresentam altas permissividades elétricas e possibilitam a obtenção de 



                                                      CAPÍTULO 2 – ANTENAS DE MICROFITA 
 

6 
 

estruturas menores, entretanto, apresentam maiores perdas devido à concentração das 

linhas de campo ser maior no substrato do que no ar [8]. Outra característica importante 

do substrato é a tangente de perda (tan δ), que indica a perda dielétrica e que varia com 

a frequência, pois quanto maior a frequência, maiores as perdas do substrato. Os 

substratos com baixas tangentes de perdas possibilitam um melhor desempenho às 

antenas [11]. 

Sabe-se que a forma do patch pode influenciar na distribuição de corrente e, 

como consequência, na distribuição de campo na superfície da antena [3]. 

Hipoteticamente, o patch pode assumir diversas formas geométricas. Entretanto, para 

fins de simplificação da análise do desempenho e facilidade de fabricação, utilizam-se 

normalmente formas geométricas convencionais como as quadrada, retangular, circular 

e dipolo [4], [5]. No entanto, podem-se citar outras formas, tais como: elíptica, anel 

circular, triangular, fractal, entre outras, como ilustra a figura 2.3. Geralmente, em 

algumas aplicações, o material condutor utilizado é o cobre e em outras o ouro, como 

por exemplo, em aplicações de ondas milimétricas, devido a sua maior condutividade 

[3], [8]. Tipicamente, as antenas do tipo patch apresentam ganho entre 5 e 6 dB [10].  

 

 

Figura 2.3: Formas geométricas para o patch. 

Fonte: Balanis, 2009. 

2.3 Métodos de Alimentação 

As antenas de microfita podem ser alimentadas por meio de várias técnicas, 

quais sejam: a alimentação por linha de microfita, por sonda coaxial (probe coaxial), 
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acoplamento por abertura e acoplamento por proximidade [2-5], [8-9]. Neste item será 

feita uma breve explanação sobre estes tipos de alimentação. 

A técnica de alimentação por linha de microfita pode ser observada na figura. 

2.1. A linha de alimentação é uma fita condutora, geralmente com largura muito 

pequena quando comparada à largura do patch. Essa técnica é considerada simples, de 

fácil fabricação e tem a vantagem de possibilitar um bom casamento de impedâncias 

entre a linha e o patch. O casamento de impedâncias entre a linha e o patch pode ser 

controlado com o posicionamento do ponto de inserção da linha. Um bom casamento de 

impedâncias para as antenas patches com reentrâncias (inset-feed) pode ser determinado 

através da variação do espaçamento que existe entre a linha de alimentação e o patch 

condutor, o qual deverá ser igual em ambos os lados da linha. Essa variação deve ser 

considerada a partir da borda do patch em direção ao seu centro [12]. No entanto, ao 

aumentar a espessura do substrato haverá o aumento das ondas de superfície e de sinais 

espúrios, o que se torna um fator limitante para a largura de banda em projetos práticos 

[2], [5].  

Existem na literatura modelos clássicos que permitem o cálculo das dimensões 

da linha de microfita, como por exemplo, em [13]. A obtenção dessas dimensões inicia-

se com o cálculo da impedância característica da linha (Z0) e da permissividade efetiva 

(εeff) por meio das equações (2.1) e (2.2), respectivamente. Para w/h < 1, onde w0 é a 

largura da linha e h a espessura do substrato, tem-se: 

 

푍  =  
60

휀
 ln

8ℎ
푤 + 0,25 

푤
ℎ  

(2.1) 

 

em que, 

 

휀  =  
휀 +  1

2 + 
휀 −  1

2  1 +
12ℎ
푤 +  0,04 1 −

푤
ℎ  

(2.2) 

 

Para w/h ≥ 1, tem-se:  

 

푍 =  
120휋

휀
 

1
푤
ℎ + 1,393 + 0,667 ln 푤

ℎ +  1,4444
 

(2.3) 
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em que, 

 

휀 =  
휀 +  1

2 + 
휀 −  1

2  1 + 12
ℎ
푤  

(2.4) 

 

Para A < 1,52 

 
푤
ℎ =  

8exp (퐴)
exp(2퐴)− 2 

(2.5) 

 

Para A ≥ 1,52, tem-se: 

 
푤
ℎ =  

2
휋  퐵 − 1 − ln(2퐵 − 1) + 

휀 − 1
2휀  ln(퐵 − 1) + 0,39 −

0,61
휀  

(2.6) 

 

Sendo A e B dados por: 

 

퐴 =  
푍
60 

휀 + 1
2 + 

휀 − 1
휀 + 1 0,23 +

0,11
휀  

(2.7) 

 

 

퐵 =
377휋

2푍 (휀 )
 

(2.8) 

 

Segundo [8], a faixa de valores práticos para a impedância característica de uma 

linha de microfita está entre 20Ω e 70Ω.  

Outra técnica de alimentação muito utilizada é por meio de cabo coaxial ou 

probe coaxial. Nesse modelo, o conector externo é conectado ao plano de terra enquanto 

o condutor interno do cabo é introduzido diretamente no patch por meio de uma 

perfuração feita no substrato, como ilustra a figura 2.4. Essa técnica também apresenta 

facilidade de fabricação e bom casamento de impedâncias, que ocorre conforme a 

localização do cabo, além de apresentar baixa radiação espúria. Entretanto, apresenta 

largura de banda pequena, sendo de difícil modelamento quando se trata de substratos 

muito espessos [5]. 
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Figura 2.4: Alimentação através de probe coaxial. 

Fonte: Balanis, 2009. 

 
Segundo [5], os dois tipos de alimentação citados anteriormente possuem 

assimetrias inerentes, o que faz gerar modos de ordens superiores que produzem 

polarização cruzada. Na tentativa de evitar a ocorrência de problemas desse tipo iniciou-

se a utilização de técnicas de alimentação sem contato, como é o caso da alimentação 

através de acoplamento por abertura e acoplamento por proximidade, as quais são 

mostradas nas figuras 2.5 e 2.6, respectivamente.  

A alimentação através do acoplamento por abertura é considerada uma das 

técnicas que apresenta maiores dificuldades de fabricação. Esse tipo de acoplamento 

utiliza basicamente duas camadas de substrato separadas por um plano de terra, em que 

na base inferior da segunda camada de substrato (εr2), fica a linha de microfita que tem 

sua energia acoplada ao patch (que fica na camada superior - εr1) pela abertura/fenda 

existente no plano de terra que separa as duas camadas de substrato [3], [5], [9].  

 

 

Figura 2.5: Alimentação através de acoplamento por abertura. 

Fonte: Balanis, 2009. 
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Na técnica de alimentação através do acoplamento por proximidade, a linha de 

alimentação é posicionada entre o patch e o plano de terra que são separados por uma 

camada de substrato. Com essa técnica de alimentação é possível que maiores larguras 

de banda sejam alcançadas e ainda apresentem reduzida irradiação de espúrios [5]. Este 

último tipo de alimentação será utilizado para a antena proposta por este trabalho, que 

será tratada no capítulo 4. 

 

 

Figura 2.6: Alimentação através de acoplamento por proximidade. 
Fonte: Balanis, 2009. 

2.4 Métodos de Análise 

Os métodos existentes na literatura para a caracterização de antenas de microfita 

podem ser divididos em dois grupos. No primeiro grupo estão os métodos que se 

baseiam na distribuição de corrente magnética equivalente nas bordas do patch, que são 

[11]: Modelo da Linha de Transmissão, Modelo da Cavidade e Modelo de Rede 

Multiporta (MNM); enquanto no segundo grupo, destacam-se os métodos que se 

baseiam na distribuição de corrente elétrica no patch condutor e plano de terra que são 

[11]: o Método dos Momentos (MoM), Métodos dos Elementos Finitos (FEM), 

Diferenças Finitas no Domínio do Tempo (FDTD) e Técnica do Domínio Espectral 

(SDT). 

O modelo da linha de transmissão é considerado o mais simples dentre os 

métodos citados e também o menos exato. É considerado o método mais adequado para 

a análise das antenas de microfita com patches quadrados ou retangulares e inviável 

para as demais geometrias [2], [3], [5]. Utilizando-se esse modelo, parâmetros 

importantes da antena poderão ser determinados, tais como a frequência de ressonância, 

o diagrama de radiação e a impedância de entrada [2], [3], [8].  
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Quando comparado ao modelo da linha de transmissão, o modelo da cavidade 

apresenta maior precisão e complexidade [5] e pode ser aplicado, a princípio, a antenas 

com patches de qualquer geometria. De acordo com [4], o modelo da cavidade 

basicamente trata a antena como uma cavidade, circundada por paredes elétricas, no 

topo e na base, e por paredes magnéticas nos contornos laterais.  

Neste trabalho, é proposta uma antena com patch retangular inset-feed 

alimentada por uma linha de microfita, cujo projeto ocorre em duas etapas. Na primeira 

etapa, são calculadas as dimensões do patch retangular: a largura (W) e o comprimento 

(L), utilizando-se as equações analíticas (2.9) – (2.12) a seguir [5] e, na segunda etapa, 

calculam-se as dimensões da linha de alimentação através das equações (2.1) – (2.8).  

 

푊 =
푣
2푓  

2
휀  +  1 

(2.9) 

 

em que 푣  é a velocidade da luz no espaço livre. 

 

휀 =  
휀 + 1

2 +  
휀 − 1

2  1 + 12 
ℎ
푊  

           (2.10) 

 

 

∆퐿
ℎ = 0,412 

휀 +  0,3 푊
ℎ +  0,264

휀 −  0,258 푊
ℎ +  0,8

 
           (2.11) 

 

 

퐿 =
휆
2 −  2Δ퐿 

           (2.12) 

 

em que 휆  é o comprimento de onda guiado do patch e h é a altura do substrato. 

 

Por se tratar de uma antena patch com inset- feed, ao serem calculados a largura 

e o comprimento do patch, calcular-se-á em seguida o comprimento da reentrância ou 

inset, cuja largura é considerada igual à largura da linha de alimentação (mais detalhes 

do projeto da antena poderão ser vistos no capítulo 4). Estes valores foram obtidos 

através das equações (2.13) e (2.14) [5]: 
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푦  =  
퐿
휋  푎 cos

50
푅 (0)  

           (2.13) 

 

 

푅  (0) =  
1

2(퐺 ±  퐺 ) 

 

           (2.14) 

 

em que 푅  (0) representa a resistência de entrada na frequência de ressonância, 

퐺 representa a condutância da abertura radiante e G  representa a condutância que 

considera as duas aberturas radiantes da antena patch retangular. Sendo assim, G e G  

são obtidas, respectivamente, por [5]: 

 

퐺 =  
푊

120휆  1 −  
1

24 (푘 ℎ)             (2.15) 

 

 

퐺 =  
1

120휋  

푘  푊
2  cos휃

cos휃 퐽 (푘 퐿 sin휃) sin 휃 푑휃 

           (2.16) 

 

em que, 휆 , 푘  e 퐽  são o comprimento de onda no espaço livre, o número de ondas e a 

função de Bessel de primeira espécie de ordem zero, respectivamente. 

2.5 Vantagens e Desvantagens 

As antenas de microfita são facilmente adaptáveis a qualquer superfície (planar e 

não planar), apresentam baixo peso, tamanho reduzido, são fáceis de construir, possuem 

baixo custo devido a sua técnica de fabricação (tecnologia de circuitos impressos) e 

podem ser integradas diretamente a equipamentos de comunicação, ficando protegidas 

das agressões do meio, reduzindo as perdas na linha de alimentação [3], [5], [8], [11].  

As principais desvantagens apresentadas pelas antenas de microfita são: baixa 

eficiência, baixo ganho (≈ 6 dB) e largura de banda pequena. Apesar de apresentarem 

essas desvantagens, existem métodos que podem ser usados para reduzir ou solucionar 
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essas deficiências, como por exemplo, aumentar a espessura do substrato [3], [5], [9], 

[11]. 

As características apresentadas neste item podem ser ditas como vantagens ou 

desvantagens, mas para isso, devem ser levadas em consideração suas aplicações, pois 

uma característica considerada uma vantagem para dada aplicação poderá não ser 

considerada para outra e vice-versa. 

2.6 Conclusão 

Neste capítulo foi apresentada a fundamentação teórica das antenas de microfita, 

destacando-se suas principais características, tais como sua estrutura básica, as 

geometrias mais usuais do patch condutor, seus principais métodos de alimentação, 

alguns métodos de análise e, por fim, algumas vantagens e desvantagens quando 

comparadas às antenas convencionais. 
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Capítulo 3 
Geometria Fractal 

3.1 Introdução  

Em 1872, o cientista Karl Weierstrass encontrou um exemplo de uma função 

com propriedade de ser contínua em todo o seu domínio, mas em nenhuma parte 

diferenciável. Anos depois, o gráfico dessa função foi denominado fractal [14]. Mais 

tarde, em 1905, o matemático francês Pierre Fatou, descobriu que algumas equações 

formadas por números complexos poderiam ser representadas por figuras que 

apresentavam auto-similaridade em diferentes escalas. Durante anos foram realizados 

inúmeros trabalhos relacionados aos fractais, mas essa linha de pesquisa começou a se 

desenvolver mais rapidamente por volta de 1980 com o avanço da informática que 

viabilizou a geração de novos objetos fractais e suas representações [14], [15]. 

  O termo fractal surgiu em 1975, empregado pelo matemático polonês Benoit 

Mandelbrot, que foi responsável pela criação de um dos fractais mais conhecidos – o 

conjunto de Mandelbrot, como ilustra a figura 3.1. Esse termo é de origem latina que 

advém do adjetivo fractus e deriva do verbo frangere – que significa quebrar, fracionar 

[2], [16]. A geometria fractal é considerada um ramo da matemática que surgiu da 

necessidade de estudar as propriedades dos fractais e descrever as formas geométricas 

encontradas na natureza as quais não eram descritas pela geometria tradicional ou 

geometria euclidiana [17].  

Um fractal pode ser definido como um objeto que apresenta invariância na sua 

forma à medida que a escala analisada é alterada, mantendo sua estrutura idêntica à 

original, o que é possibilitado pela quantidade infinita de detalhes que possuem, sendo 

por isso, considerados auto-similares e independentes de escala [14], [15]. 
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Figura 3.1: Conjunto de Mandelbrot. 
Fonte: Cruz, 2009 

 

Dentre os fractais mais conhecidos estão o conjunto de Cantor, o triangulo de 

Sierpinski, a curva de Peano, o floco de neve de Koch, a esponja de Menger, o conjunto 

de Julia, o conjunto de Mandelbrot, entre outros. A aplicabilidade desses fractais 

abrange muitas áreas do conhecimento, tais como, a biologia, geografia, medicina, 

música, economia, análise de imagens por satélites, na tecnologia e arte gerada por 

computadores, entre outros [17]. 

Os fractais estão inseridos em três categorias que podem ser determinadas pelo 

modo como são gerados, são elas: os fractais geométricos ou determinísticos, os fractais 

gerados por computadores ou fractais de fuga e os fractais aleatórios [17], [20]. Estas 

categorias serão brevemente analisadas nesse texto, bem como os métodos pelos quais 

são gerados. 

Neste capítulo serão abordadas, de maneira sucinta, as principais características, 

a classificação e as categorias apresentadas pelos fractais, além de alguns métodos de 

obtenção da dimensão espacial, dois importantes métodos de geração de fractais, e por 

fim, algumas aplicações da geometria fractal. 

3.2 Características dos Fractais 

Os fractais apresentam características interessantes que os diferenciam dos 

demais objetos considerados regulares. Geralmente, essas figuras apresentam grande 

complexidade, com detalhes que se multiplicam em partes muito pequenas. Para os 
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casos considerados mais complexos apenas com o auxílio computacional é possível a 

construção da uma imagem de um fractal que se aproxime razoavelmente de sua forma 

real [15]. 

As principais características que diferenciam os fractais das figuras geométricas 

convencionais são as seguintes: estrutura fina, complexidade infinita, dimensão fractal e 

auto-similaridade – que apresenta três tipos, que são: auto-similaridade exata, quase 

auto-similaridade e auto-similaridade estatística [2], [15], [16], [19]. Essas 

características serão brevemente estudadas nos tópicos a seguir. 

3.2.1 Estrutura Fina 

Esta característica revela a infinita quantidade de detalhes que um fractal pode 

apresentar. A riqueza de detalhes dos fractais pode ser observada mesmo quando 

ocorrem sucessivas ampliações. Ao contrário do que ocorre com as figuras geométricas 

convencionais, como uma circunferência ou uma senóide, que vão perdendo suas 

características originais à medida que se amplia a escala de observação, nos fractais 

quanto mais ampliações vão ocorrendo mais detalhes são revelados, mesmo que o 

processo se repita indefinidamente [17]. Esta característica pode ser observada na figura 

3.2, que representa a ampliação de um trecho da curva de Koch, onde pode ser visto que 

os detalhes de parte da curva são idênticos a quaisquer outros, independentemente do 

grau de ampliação. 

 
Figura 3.2: Floco de neve de Koch visto em escala maior. 

Fonte: Oliveira, 2008. 
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3.2.2 Complexidade Infinita 

A complexidade infinita é uma característica dos fractais que indica a quantidade 

infinita de detalhes que possuem, e por isso não poderão ser representados 

completamente. Esta característica existe devido ao fato de que o processo que gera os 

fractais é recursivo, ou seja, tem um número infinito de iterações. Quanto maior o 

número de iterações do processo de geração dos fractais, mais detalhes serão 

apresentados e assim não se conseguirá representar completamente um objeto fractal, 

por isso essa característica é assim denominada. Pode-se observar essa característica no 

carpete ou tapete de Sierpinski ilustrada na figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3: Carpete de Sierpinski. 
Fonte: Nunes, 2006. 

 

3.2.3 Dimensão Fractal 

De acordo com a geometria euclidiana, as figuras geométricas convencionais 

possuem dimensões inteiras, ou seja, de zero a quatro[21], as quais são denominadas 

dimensões topológicas. De acordo com a geometria euclidiana um ponto tem dimensão 

zero, uma linha tem dimensão um, quadrados e triângulos têm dimensão dois, os objetos 

sólidos como uma esfera e um cubo têm dimensões três. Entretanto, essa geometria não 

abrange os objetos complexos encontrados na natureza, como por exemplo, os formatos 
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das árvores, das montanhas, das raízes e ramos de árvores, da couve-flor, o 

comportamento dos batimentos cardíacos, entre outros. A existência de diversas formas 

irregulares não era considerada pela geometria euclidiana, pois esses objetos não tinham 

definição de forma e dimensão [18], [20], [22].  

Diante da necessidade de descrever esses objetos de formas irregulares surgiu a 

geometria fractal. Ao contrário do que ocorre na geometria euclidiana, a geometria 

fractal considera além da dimensão topológica, a dimensão fractal dos elementos 

irregulares – que se trata de uma quantidade, não necessariamente fracionária, a qual 

representa o espaço ocupado por um elemento fractal, ou seja, refere-se à dimensão 

espacial desse elemento. Entretanto, a dimensão fracionária é uma característica 

apresentada apenas por elementos fractais.  

De acordo com [23], o cálculo da dimensão fractal pode ser feito utilizando-se 

três métodos, quais sejam: dimensão de homotetia ou de auto-similaridade, dimensão da 

contagem de caixas ou de cobertura e dimensão de Hausdorff-Besicovitch. Estes 

métodos são brevemente explanados a seguir.  

A homotetia ou auto-similaridade estrita é uma propriedade que pode ser 

apresentada tanto por alguns elementos da geometria convencional, como por exemplo, 

um quadrado, quanto por alguns fractais como é o caso do conjunto de Cantor. O 

método de geração dessas figuras caracteriza-se pela obtenção de cópias idênticas e 

menores da figura original quando ocorre uma divisão ou ampliação da escala de 

observação. Para a determinação da dimensão de um quadrado, por exemplo, pode-se 

considerar que essa figura será composta por quatro quadrados menores, onde se pode 

observar a auto-similaridade entre o quadrado maior e os quatro quadrados gerados com 

a divisão de cada um dos lados em partes iguais, conforme mostra a figura 3.4 [20].  

 

 

Figura 3.4: Ilustração da auto-similaridade estrita de um quadrado. 
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O método de geração do conjunto de Cantor considera um segmento de reta de 

comprimento unitário que ao ser dividido em três partes iguais, retira-se o terço médio. 

Concluída a primeira etapa ou primeiro nível, inicia-se a segunda etapa em que é 

retirado um terço médio de cada um dos segmentos gerados da primeira etapa. Desse 

modo as etapas seguintes ocorrem da mesma forma que as anteriores até que seja 

alcançado um número de etapas infinitamente grande como ilustra a figura 3.5.  

 

 

Figura 3.5: Ilustração da auto-similaridade do conjunto de Cantor. 

Fonte: Arsie et al, 2009. 

 

O conjunto de Cantor é obtido fazendo-se com que o número de etapas ou níveis 

tenda a infinito, ou seja, N → ∞, assim,  

 

lim
→

푘 = lim
→

2 = ∞ (3.1) 

 

e 

lim
→

푙 = lim
→

1
3 = 0 

(3.2) 

 

em que kN é o número de segmentos e lN o comprimento de cada segmento, em cada 

etapa N [24]. 

Outro método utilizado para o cálculo da dimensão de um fractal é o método da 

contagem de caixas ou de cobertura. Esse método pode ser aplicável a qualquer figura, 

pois não está necessariamente sujeito à existência de auto-similaridade no objeto, 



                                                           CAPÍTULO 3 – GEOMETRIA FRACTAL 
 

20 
 

diferentemente do que ocorre com o método anterior que só pode ser utilizado para 

calcular a dimensão de fractais que apresentem esta característica. Este método consiste 

na cobertura de uma figura por uma malha quadriculada, em que cada quadrículo da 

malha tem lado de tamanho l, devendo-se observar quantos quadrículos contém pelo 

menos um ponto da figura. Este método pode ser visto na figura 3.6 que mostra o 

método de contagem de caixas apresentando diferentes valores de l e δ. Considerando 

que n seja o número mínimo de quadrículos de lado l que contém, no mínimo, um ponto 

da figura e δ o lado escolhido da moldura para a inserção da figura, calcula-se [3], [24]: 

 

푛 =
훿
푙  

 

(3.3) 

 

Na equação 3.3 D é a dimensão da figura considerada que é obtida pela equação 

3.4, a qual pode ser calculada aplicando-se o logaritmo natural em ambos os lados da 

equação 3.3 [3], [24]. 

 

퐷 =
ln푛

ln 훿
푙

 

 

(3.4) 

 

E ainda, para que D seja calculada mais precisamente, é necessário que a malha 

a ser utilizada seja muito fina, pois quanto menor o valor de l mais precisa é a cobertura 

da malha, ou seja, o estreitamento da malha aumenta a precisão para a determinação de 

D fazendo-se com que l tenda a zero [3], [24], como descreve a equação 3.5.  

 

퐷 = lim
→

ln푛

ln 훿
푙

 

 

(3.5) 

 

Esse método é muito utilizado para a determinação da dimensão fractal de 

figuras que apresentem irregularidades, como por exemplo, a dimensão fractal de uma 

nuvem e de áreas fotografadas por satélites [3]. 
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Figura. 3.6: Método de contagem de caixas para diferentes valores de l e δ. 

 

O terceiro método citado é conhecido como método da dimensão de Hausdorff-

Besicovitch. A idéia da dimensão fractal surgiu desde 1919 e foi definida por Hausdorff 

e mais tarde ganhou sua forma definitiva com Besicovitch. Segundo [20] apud [25], um 

fractal é, por definição, um conjunto para o qual a dimensão de Hausdorff-Besicovitch 

(D) estritamente excede a dimensão topológica (DT). Sabe-se que essas dimensões não 

são coincidentes, mas deve obedecer a desigualdade de Szpilrajn [20], dada por: 

 

퐷 ≥ 퐷  
 

(3.6) 

 

Considerando-se que a dimensão espacial seja igual à dimensão topológica, e 

ainda levando em consideração a definição de Euclides, em que um segmento de reta 

tem dimensão um, um quadrado tem dimensão dois e um cubo tem dimensão três, pode-

se dizer que: 

 

푛 =
1
푅  

 

(3.7) 

 

em que D é a dimensão espacial, R a razão de semelhança e n o número de réplicas da 

figura. Logo para o cálculo da dimensão D, aplica-se o logaritmo natural em ambos os 

lados da equação 3.7 [3]. Portanto:  
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퐷 = −
log푛
log푅 

(3.8) 

 

Nesse caso, n é o numero de partes restantes obtidas com a primeira etapa de 

construção do fractal, e R a razão de semelhança dessas partes com a figura original. 

Portanto, a equação 3.8 é conhecida como a dimensão de Hausdorff-Besicovitch [3]. 

Quando um fractal apresentar auto-similaridade estrita sua dimensão poderá ser 

calculada utilizando esse método. 

3.2.4 Auto-Similaridade  

A auto-similaridade consiste no processo de obtenção de réplicas menores do 

fractal original através de sua ampliação. A semelhança entre as réplicas obtidas pode 

ser observada em qualquer nível da construção do fractal, percebendo que uma parte do 

fractal se assemelha a parte maior, ou até mesmo com o fractal inteiro [3].  Quando as 

réplicas obtidas apresentam características sempre idênticas diz-se que o fractal possui 

auto-similaridade estrita.  Os fractais apresentam três tipos de auto-similaridade, quais 

sejam: 

 Auto-similaridade exata: nesse caso, os fractais apresentam cópias idênticas de 

si mesmos em diferentes escalas de observação. Essa característica pode ser 

observada, geralmente, em fractais gerados por funções iterativas [17]. Um 

exemplo de fractal que apresenta auto-similaridade exata é o floco de neve de 

Koch como pode ser visto na figura 3.2.  

 

 Quase Auto-similaridade: os fractais que apresentam esse tipo de auto-

similaridade aparentam ser aproximadamente, e não exatamente, idênticos em 

diferentes escalas. Os fractais gerados por computadores apresentam essa 

característica, pois geralmente são quase auto-similares e não exatamente auto-

similares.  

 

 Auto-similaridade Estatística: este tipo de auto-similaridade é o menos evidente 

de todos. Nesse caso, o fractal possui medidas numéricas ou estatísticas que são 

preservadas em diferentes escalas. Os fractais aleatórios podem ser citados como 
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exemplos de fractais que apresentam a auto-similaridade estatística, embora não 

sejam exatamente, nem quase auto- similares [18].  

 

Além das características acima citadas, os fractais estão inseridos em três 

categorias que são determinadas por meio dos métodos pelos quais são gerados. Essas 

categorias serão sucintamente analisadas na próxima seção, bem como os principais 

métodos de geração dos fractais. 

 

3.3 Classificação dos Fractais 

Os fractais são classificados em três categorias que são determinadas de acordo 

com o modo pelo qual são gerados ou formados, que são: os fractais geométricos, os 

gerados por computadores e os aleatórios.  

 Os fractais geométricos ou determinísticos são aqueles que possuem uma regra 

fixa de substituição geométrica aplicada a cada iteração. São exemplos dessa 

categoria: o floco de neve de Koch (figura 3.2), o tapete de Sierpinski (figura 

3.3), o conjunto de Cantor (figura 3.5), a curva de Peano, a esponja de Menger, 

entre outros. 

 

 Os fractais gerados por computadores, também conhecidos como fractais de 

fuga, são definidos por uma relação de recorrência em cada ponto do espaço, tal 

como o plano complexo [20]. Um exemplo desse tipo de fractal é o conjunto de 

Mandelbrot como mostra a figura 3.1. 

 

 Os fractais aleatórios ou fractais naturais são aqueles em que o todo é 

estatisticamente semelhante a uma ampliação de uma parte, os quais são gerados 

por processos estocásticos e não por processos geométricos [17], [18]. Alguns 

fractais considerados aleatórios são a forma de um relâmpago, brócolis, algumas 

plantas, entre outras. 
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3.3.1 Métodos para a geração de fractais 

Os principais métodos utilizados para a geração dos fractais pertencentes as 

categorias citadas acima são o Método IFS (Iterative Function System – Sistema 

Iterativo de Funções) e o Sistema L de geração de fractais. Esses métodos serão 

brevemente analisados abaixo.  

O método IFS foi desenvolvido, em 1986, pelo matemático inglês Michael 

Barnsley. Consiste na construção de figuras fractais através da repetição em escala da 

mesma figura. É um processo de geração baseado em uma série de transformações afins 

ou de similaridade. A geração dos fractais inicia com uma forma geradora que é a 

entrada de uma função de mapeamento e sua saída, tornar-se-á a entrada da próxima 

iteração. Essas características juntamente com as respectivas transformações afins 

caracterizam o método IFS [2], [15], [20]. Este procedimento de geração é baseado em 

operações da geometria clássica, tais como contração, rotação, translação e reflexão. 

Sendo assim, os fractais planos são definidos como o limite do processo iterativo de um 

conjunto finito de transformações afins 푤(푢), que são aplicados em uma figura inicial 

arbitrária [15], [20]. Define-se a transformação afim no plano w(u):  푅  → 푅  no plano 

através da equação (3.9), 

 

푤(푢) = 푇(푢) + 푣 (3.9) 
 

em que T é uma transformação linear não-singular, u e v são vetores pertencentes ao 푅 .  

 

A forma matricial da transformação afim, dada na equação (3.9), pode ser escrita 

de acordo com a equação (3.10) [20], [26]: 

 

푤(푥,푦) = 푎 푏
푐 푑

푥
푦 +

푒
푓             (3.10) 

 

em que a, b, c e d são escalares, e e f  são parâmetros relacionados a rotação e translação 

respectivamente [2],[26]. 

 

A curva de Koch, o triângulo de Sierpinski e o conjunto de Cantor são exemplos 

de fractais que podem ser obtidos pelo uso do método IFS. Neste estudo destaca-se 

apenas a geração da curva de Koch pelo método IFS, pois este é o tipo de fractal 
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aplicado à antena analisada. Em seguida, será visto resumidamente, como a curva de 

Koch é obtida através do método IFS. 

A curva de Koch, como mostra a figura 3.7, é gerada a partir de uma reta 

utilizando-se quatro transformações 푤  : 푅 → 푅  , i= 1, 2, 3 e 4 como define a equação 

3.11 [15], [20]: 

 

푤  
푥
푦 =

1
3

cos(휃 ) − sin(휃 )
sin(휃 ) cos(휃 )

푥
푦 +

푒
푓  

           (3.11) 

  
 

em que 휃 , 푒  e 푓  tem seus valores representados na tabela 3.1. Estas quatro 

transformações fazem a contração de 1/3; 푤 faz uma rotação de 600 e uma translação de 

uma unidade para a direita; 푤  faz uma rotação de 3000, uma translação de 3/2 unidades 

para a direita e √  unidades para cima; 푤  faz uma translação de 2 unidades para a 

direita [15], [20]. 

 

Tabela 3.1 – Escalares constantes das transformações. 
Fonte: Oliveira, 2008. 

Curva de Koch 

i 휽풊 풆풊 풇풊 
1 0 0 0 

2 π/3 1 0 

3 -π/3 3/2 √3
2  

4 0 2 0 
 

De acordo com [2], [26] dado 퐴 ⊂  푅  , tem-se: 

 

푤(퐴) = 푤  (퐴) 
           (3.12) 

 

Desse modo a curva de Koch é dada por [2]: 

 

lim
→

푤 (퐴)            (3.13) 
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Figura 3.7: Curva de Koch triangular. 

Fonte: Ramadan, 2009.  

 

Outro método utilizado para a geração de fractais é conhecido como Sistema L 

(L-System), que é considerado um dos modelos fractais mais práticos e compactos. 

Recebeu este nome em homenagem ao biólogo alemão Aristid Lindenmayer, que em 

1968 descreveu matematicamente os processos de crescimento de organismos 

constituídos por células utilizando o conceito de autômatos celulares (organismos 

multicelulares). Para Lindenmayer, autômatos celulares são estruturas constituídas de 

células que se proliferam como as células de organismo vivo, mas do ponto de vista 

matemático, um autômato é uma estrutura que evolui por si mesma obedecendo a um 

conjunto de regras pré-determinadas [19]. 

Com relação aos fractais, o sistema L trabalha com elementos gráficos 

representados por cadeias de caracteres alfabéticos – os quais representam suas regras 

formativas, onde são armazenadas todas as informações gráficas necessárias para a 

construção do fractal [19]. 

Sabe-se que os processos de construção dos fractais são processos infinitos e 

normalmente sua construção é feita até certo limite para fins práticos e científicos. Visto 

que todas as informações necessárias para a construção foram armazenadas numa cadeia 

de caracteres, inicia-se o próximo passo que é fazer a leitura desta cadeia, 

transformando os caracteres em comandos gráficos capazes de desenhar os mais 

diversos fractais que se pretende construir [2].  
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Para a representação dos comandos gráficos nas cadeias de caracteres são 

adotadas as seguintes convenções [2], [3], [15], [19], [20]: 

 Segmentos serão denotados por letras maiúsculas do alfabeto; 

 Um incremento positivo no ângulo, denotado por (+), significa uma mudança 

de direção no sentido horário; 

 Um incremento positivo no ângulo, denotado por (-), significa uma mudança 

de direção no sentido anti-horário; 

 

Dentre os fractais que podem ser construídos pelo Sistema L, analisar-se-á 

brevemente nessa seção, apenas a construção da curva de Koch. Para a construção da 

curva de Koch utilizando o Sistema L, deve-se inicialmente definir a célula matriz e em 

seguida, a regra de formação que determinará como a cadeia de caracteres irá se 

proliferar e ainda, estabelecer um limite n para esta proliferação, ou seja, definir até que 

etapa deverá ser construído o fractal.  

Inicialmente estabelece-se um segmento de reta de comprimento unitário 

representando a célula matriz, denotada pela letra K. Na segunda etapa, divide-se o 

segmento de reta em três partes iguais, em que a porção do meio será substituída por um 

triângulo equilátero sem base originando uma poligonal, conforme mostra a figura 3.8. 

Além disso, nessa figura, poderão ser vistos detalhes da definição da regra de formação 

para o Sistema L buscando obter a poligonal do passo anterior [2], [19]. 

 

 

Figura 3.8: Regra de formação para a obtenção da curva de Koch. 
Fonte: Almeida Filho, 2010. 
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A interpretação do processo é feita da seguinte maneira: iniciando a análise da 

esquerda para a direita, tem-se um segmento de reta representado por K; em seguida 

faz-se um incremento no ângulo no sentido anti-horário (-), logo depois outro segmento 

K seguido de dois incrementos de ângulo no sentido horário (++), mais uma vez tem-se 

um segmento K seguido de um incremento no ângulo no sentido anti-horário (-) e, por 

fim, um segmento K final.  Portanto a regra geral para a obtenção da poligonal 

considerada é: K-K++K-K [2], [19]. 

Observa-se que o terceiro passo da construção da curva de Koch é a repetição do 

segundo passo, com todos os segmentos da etapa anterior, pode-se concluir que a regra 

de formação é dada da seguinte forma: a cada etapa substitua cada letra K da etapa 

anterior por K-K++K-K, conservando os demais caracteres (+) e (-). Dessa forma 

teremos a evolução da cadeia de caracteres [19]: 

 Etapa 1: K; 

 Etapa 2: K-K++K-K; 

 Etapa 3: K-K++K-K - K-K++K-K ++ K-K++K-K - K-K++K-K; 

 ..................................................................................................................... 

 Etapa n: K-K++K-K -.... - K-K++K-K. 

3.4 Antenas Fractais 

Desde que foram definidos por Mandelbrot, em 1975, os fractais vêm sendo 

amplamente aplicados a diversas áreas do conhecimento, dentre elas a engenharia, em 

que se propõe investigar problemas de espalhamento, radiação e propagação, onde se 

destacam as aplicações em projetos de antenas [26], [32], [33]. As antenas fractais 

apresentam características que atendem aos requisitos de funcionamento dos atuais 

sistemas de comunicações sem fio, que são tamanho compacto, baixo perfil, 

comportamento multibanda e banda larga [31]. Dadas essas características, o uso das 

antenas fractais nos sistemas de comunicação sem fio é mais vantajoso quando 

comparadas às antenas de microfita convencionais.  

Alguns conceitos da geometria fractal aplicados às antenas de microfita 

permitem a obtenção de antenas fisicamente menores e com alta eficiência devido a 

duas importantes propriedades dessa geometria, são elas: a auto-similaridade e a 
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capacidade de preenchimento de espaço. Essas propriedades são responsáveis pelo 

funcionamento em largas faixas de frequências e comportamento multibanda que as 

antenas fractais apresentam e, pela miniaturização das suas dimensões físicas, 

respectivamente [27], [28], [30]. Diversos tipos de fractais vêm sendo estudados para o 

desenvolvimento de dispositivos de micro-ondas, como por exemplo, o triângulo de 

Sierpinski, o carpete de Sierpinski, a curva de Hilbert, a curva de Koch, dentre outros 

[33]. Além das antenas, são exemplos de dispositivos que utilizam a geometria fractal 

para otimização de suas estruturas, os arranjos de Superfícies Seletivas de Frequências 

(FSS), PBG - Photonic Band Gap [29] e projetos de filtro de linha acoplada [34]. Dentre 

as aplicações de antenas fractais citam-se: as antenas multibanda para aplicações em 

celulares, laptops, navegação, dentre outros; GPS para sistemas de radar; e RFID 

(Identificador por Radiofrequência) usado em estabelecimentos comerciais tais como 

supermercados, drogarias, dentre outros [2]. 

3.5 Outras Aplicações da Geometria Fractal 

Além da engenharia, outras aplicações da geometria fractal podem ser citadas, 

são elas a biologia, a música, as ciências humanas, medicina, análise de imagens por 

satélites, dentre outras. 

Na biologia auxilia na compreensão do crescimento das plantas, na análise da 

rugosidade dos fungos. Além disso, pode ser usada para simulações realistas de formas 

de vidas artificiais em uma nova abordagem da atividade cerebral [2]. 

Na medicina oferece aos médicos uma nova visão da anatomia interna do corpo. 

Podendo ser usado também como método de diagnóstico do câncer, por meio da análise 

de imagens de tumores – nesse caso, utiliza-se a definição de dimensão fractal, pois de 

acordo com [16], as evidências experimentais sugerem que tumores de câncer 

apresentam uma fronteira com dimensão fractal superior às que ocorrem em agregados 

de tecidos normais. 

Na economia, utiliza-se a geometria fractal na análise da variação da bolsa de 

valores, indicando um comportamento aleatório num curto espaço de tempo, embora 

apresente certo padrão a médio e longo prazo [34].  
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3.6 Conclusão 

Neste capítulo foram analisadas as principais características apresentadas pelos 

fractais, quais sejam a estrutura fina, a complexidade infinita e a dimensão fractal. Além 

disso, apresentou-se sua classificação com base em categorias que são determinadas de 

acordo com os métodos utilizados para a geração de cada tipo de fractal. Com relação 

aos métodos de geração foram citados, neste trabalho, o método IFS e o Sistema-L e, 

por fim, foram citadas algumas aplicações da geometria fractal com ênfase para as 

antenas fractais. 
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Capítulo 4 
Resultados Experimentais 

4.1 Introdução 

Neste capítulo serão apresentados os resultados que foram obtidos com base nos 

conceitos básicos citados nos capítulos anteriores. São descritos os procedimentos 

adotados no projeto, simulação, construção e medições da antena proposta, bem como a 

análise dos resultados obtidos. As simulações das antenas foram realizadas com o 

auxílio do software Ansoft HFSS™, que é uma ferramenta de análise que emprega o 

Método dos Elementos Finitos e analisa estruturas de altas frequências [35]. Para as 

medições dos protótipos fabricados, utilizou-se o equipamento Vector Network Analyzer 

(Analisador de Rede Vetorial), do fabricante ROHDE&SCHWARZ – modelo ZVB14, 

que atua na faixa de 10 MHz – 14 GHz. São apresentadas comparações entre os 

resultados simulados e medidos, a fim de validá-los. Para cada caso de inclinação do 

plano de terra da antena projetada, são apresentados a perda de retorno em função da 

frequência de ressonância - medida e simulada, os diagramas de radiação e as Cartas de 

Smith simuladas. 

4.2 Antena Proposta 

Foi projetada e construída uma antena com multicamadas dielétricas do tipo 

patch retangular fractal com inset-feed. Cada antena é composta por três camadas 

dielétricas, nas quais está contido um elemento radiador, sobrepostas a um plano de 

terra, conforme ilustrado na figura 4.1. Em todas as camadas foi utilizado como material 

dielétrico a fibra de vidro (FR4), com 1,5 mm de espessura (h) e permissividade relativa 

(εr) de 4,4. A alimentação da antena é feita por linha de microfita no primeiro elemento, 

e por acoplamento eletromagnético para os demais elementos das camadas superiores. 

Na primeira camada, um conector SMA é conectado à linha de microfita que alimenta o 

patch 1(nível 0), que consequentemente, alimentará os patches das duas camadas 

superiores (níveis 1 e 2, respectivamente) via acoplamento eletromagnético. Para 

melhor entendimento, o projeto da antena será detalhado nas subseções seguintes. 
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4.2.1  Estrutura da Antena 

A figura 4.1 ilustra a estrutura básica da antena proposta nesta dissertação. 

Trata-se de uma antena fractal multicamadas composta por um patch retangular, na 

primeira camada, e por duas camadas superiores compostas por elementos fractalizados, 

na segunda e terceira camadas, correspondentes aos níveis 1 e 2 de Koch que foram 

obtidos a partir do elemento da primeira camada. 

 

 

Figura 4.1: Seção transversal da estrutura básica da antena proposta. 

 

Determinadas a geometria do elemento radiador e a frequência de ressonância a 

ser trabalhada, iniciou-se o projeto da estrutura. O passo seguinte foi a determinação das 

dimensões do primeiro elemento da antena (patch 1), que constitui a primeira camada 

da estrutura, a partir das equações (2.1) a (2.16), como mostra a figura 4.2 

O primeiro elemento da antena trata-se de um patch retangular construído para 

ressoar na frequência de 5 GHz, de comprimento (L) e largura (W), apresentando uma 

reentrância (inset) de comprimento (y0), alimentado por uma linha de microfita de 

comprimento (L0) e largura (X0). Este elemento corresponde à antena fractal de nível 

zero, cujos parâmetros são mostrados na figura 4.2 e seus respectivos valores são 

apresentados na tabela 4.1. 

 



                                           CAPÍTULO 4 – RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
 

33 
 

 
Figura 4.2: Patch 1: elemento impresso sobre a primeira camada dielétrica da antena. 

 

Tabela 4.1 – Dimensões da antena patch 1, impresso na primeira camada da antena. 

Dimensões do elemento correspondente ao nível zero da antena fractal (patch 1). 

Frequência (GHz) W(mm) L (mm) W0(mm) X0(mm) L0(mm) y0 (mm) 

5 18,25 13,81 2,87 2,87 14,1 4 

 

 

Em seguida, o elemento radiador (ou irradiador) da segunda camada da referida 

estrutura é obtido aplicando-se contornos fractais nos quatro lados do elemento patch 1. 

A aplicação desses contornos em todos os lados do elemento será possível porque a 

partir da segunda camada a alimentação da antena será realizada por acoplamento 

eletromagnético, através da energia irradiada pelo elemento da primeira camada, o 

patch 1.  

O tipo de contorno utilizado para a geração dos níveis fractais da antena foi a 

curva de Koch retangular, a qual pode ser obtida aplicando-se os seguintes fatores de 

iteração [2] às dimensões (comprimento e largura) do patch 1, são eles: 1/3 em L e 1/4 

em W, para o primeiro nível fractal da antena. A figura 4.3 ilustra a segunda camada da 

antena que é constituída pelo elemento patch 2, o qual apresenta uma nova forma 

geométrica devido aos contornos fractais aplicados às bordas do elemento patch 1, 

mencionado anteriormente. Os valores das dimensões do elemento irradiador (patch 2) 

podem ser vistos na tabela 4.2. 

A terceira etapa do projeto é obtida de forma semelhante à segunda, o terceiro e 

último elemento da estrutura. Nesta etapa foram utilizados, nas dimensões do patch 2, 

os mesmos fatores de iterações citados anteriormente para obtenção das dimensões do 
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patch 3, ilustrado na figura 4.4. Os valores das dimensões deste elemento irradiador 

(patch 3) podem ser vistos na tabela 4.3. 

 

 

Figura 4.3: Patch 2: elemento impresso sobre a segunda camada dielétrica da antena. 

 

Tabela 4.2 – Dimensões da antena patch 2, impresso na segunda camada da antena. 

Dimensões do elemento correspondente ao nível 1 da antena fractal (patch 2). 

Dimensões  Tamanho (mm) 

a 6,08 

b 4,56 

c 4,60 

d 3,45 

W 18,25 

L 13,81 

 

 

 

Figura 4.4: Patch 3: elemento impresso sobre a terceira camada dielétrica da antena. 
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Tabela 4.3 – Dimensões da antena patch 3, impresso na terceira camada da antena. 

Dimensões do elemento correspondente ao nível 2 da antena fractal (patch 3). 

Dimensões Tamanho (mm) 

e 2,30 

f 3,04 

g 1,53 

h 2,02 

i 1,15 

j 1,52 

k 4,60 

l 6,0858 

W 18,25 

L 13,81 

 

 

Determinadas as dimensões dos patches, são iniciadas as simulações da antena 

projetada. Nesta etapa são analisados quatro casos de inclinações no plano de terra da 

antena, com a finalidade de investigar os efeitos no comportamento da frequência desta 

antena em cada caso analisado. As inclinações são de zero (0o) (sem inclinações), três 

(3o), sete (7o) e doze graus (12o). Após as simulações, foram construídos protótipos da 

antena proposta. A partir da antena construída, mostrada na figura 4.5, foram realizadas 

as inclinações do plano de terra, citadas anteriormente.  

Apenas esses três casos de inclinações do plano de terra foram analisados, 

porque a partir da inclinação de (β=12o) não se observou melhoras nos parâmetros 

considerados com relação às demais situações analisadas como poderá ser visto nas 

próximas seções. 
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Figura 4.5: Foto ilustrativa da antena com suas respectivas camadas constituintes. 

 

 

 

Figura 4.6: Foto ilustrativa da antena vista lateralmente, com suas respectivas camadas 
constituintes. 
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Para a validação dos resultados simulados, foi construído e medido o protótipo 

da antena para verificar os efeitos causados pela inclinação do plano de terra. Os 

resultados medidos e simulados foram comparados na faixa de 2 a 14 GHz. São 

apresentados resultados simulados com o Ansoft HFSS™ e medidos de perda de retorno 

em função da frequência, cartas de Smith e diagramas de radiação. 

 

 

Figura 4.7: Foto ilustrativa das dimensões físicas da antena. 

4.3 Antena com Plano de Terra sem Inclinação (β=0o) 

Após a montagem, a altura total da antena é de 4,5 mm, pois cada camada é 

constituída do mesmo tipo de material dielétrico, a fibra de vidro (FR-4), cuja altura (h) 

é de 1,5 mm. O comprimento da antena é de 4 cm e a largura de 3 cm, para todos os 

casos analisados, como ilustra a figura 4.7. O primeiro caso a ser analisado refere-se ao 

protótipo da antena que não apresenta inclinações no plano de terra, como pode ser visto 

na figura 4.1. 

A figura 4.8 apresenta a comparação entre os resultados medidos e simulados da 

perda de retorno desta antena. Como pode ser observado nesta figura, a frequência para 

a qual a antena foi projetada, 5 GHz, não pôde ser observada neste e nos demais casos 

analisados deste trabalho. Este fato ocorreu devido ao empilhamento das camadas da 
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antena, pois à medida que as camadas de substrato são adicionadas, umas sobre as 

outras, a frequência de ressonância obtida aumenta em relação à frequência de operação 

inicial do projeto, ocorrendo tanto nas simulações quanto nas medições dos protótipos. 

A perda de retorno é considerada a partir de -10 dB, bem como as larguras de banda 

apresentadas. 

 

 

Figura 4.8: Comparativo entre os resultados medidos e simulados da perda de retorno para a 
antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra sem inclinação (β= 0o). 

 

 

Dos resultados medidos, pode-se observar que a antena, na faixa de 2 a 14 GHz, 

apresenta quatro bandas de operação (fr1, fr2, fr3 e fr4) e duas larguras de banda (BW1) 

na faixa de 8,6 a 10,2 GHz e (BW2) na faixa de 11,19 a 13,2 GHz. Com relação aos 

resultados simulados, a antena apresenta cinco ressonâncias de operação (m1, m2, m3, 

m4 e m5) e duas larguras de bandas (S1) e (S2) nas faixas de 6,92 a 8,19 GHz e 9,59 a 

10,29 GHz, respectivamente.  

Os valores dos indicativos das frequências de ressonâncias e larguras de banda, 

medidas e simuladas, para a análise de todos os casos de variação do plano de terra, 

podem ser vistos nas tabelas (4.4), (4.5), (4.6) e (4.7), no final deste capítulo. 

Na figura 4.9 pode ser vista a Carta de Smith que mostra o comportamento das 

cinco frequências apresentadas nas simulações deste protótipo de antena em que m1= 

7,03 GHz, m2= 7,29 GHz, m3= 8 GHz, m4= 9,87 GHz e m5=12,4 GHz.  
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Figura 4.9: Carta de Smith para a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de 
terra sem inclinações (β= 0o), com ampliação dos respectivos pontos de ressonâncias. 

 

As figuras (4.10 – 4.17) a seguir, representam o comportamento da antena sem 

inclinação do plano de terra através do diagrama de radiação, tanto na forma 

bidimensional (2D) quanto na forma polar (3D), em que ambos representam a diretividade 

total da antena para cada ponto de ressonância obtido nas simulações referentes ao caso 

analisado (β=0o), na faixa de frequências considerada (2 a 14 GHz).  

Nestes diagramas observam-se os valores da diretividade total da antena, em dB. No 

caso do diagrama de radiação 3D, podem-se observar os valores da diretividade total da 

antena através de um quadro de valores localizado no lado esquerdo deste diagrama, o qual 

contém uma tabela de cores que indicam a intensidade da diretividade da antena para cada 

direção (x, y e z) considerada em todos os casos analisados neste estudo. Neste estudo a 

direção de propagação da onda, considerada, é a direção z.  
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Figura 4.10: Diagrama de radiação, em dB, 2D simulado para a ressonância de 7,03 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra sem inclinação       

(β = 0o) considerando (.....ࣘ= 00 e — ࣘ = 900 ). 

 

 

Figura 4.11: Diagrama de radiação, em dB, 3D simulado para a ressonância de 7,03 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra sem inclinação  

(β = 0o). 
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Figura 4.12: Diagrama de radiação, em dB, 2D simulado para a ressonância de 7,29 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra sem inclinação       

(β = 0o) considerando (.....ࣘ= 00 e — ࣘ = 900 ). 

 

 
Figura 4.13: Diagrama de radiação, em dB, 3D simulado para a ressonância de 7,29 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra sem inclinação       

(β = 0o). 
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Figura 4.14: Diagrama de radiação, em dB, 2D simulado para a ressonância de 8 GHz 

referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra sem inclinação       
(β = 0o) considerando (.....ࣘ= 00 e — ࣘ = 900 ). 

 

 
Figura 4.15: Diagrama de radiação, em dB, 3D simulado para a ressonância de 8 GHz 

referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra sem inclinação       
(β = 0o). 
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Figura 4.16: Diagrama de radiação, em dB, 2D simulado para a ressonância de 9,87 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra sem inclinação       

(β = 0o) considerando (.....ࣘ= 00 e — ࣘ = 900 ). 

 

 
Figura 4.17: Diagrama de radiação, em dB, 3D simulado para a ressonância de 9,87 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra sem inclinação        

(β = 0o). 
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Figura 4.18: Diagrama de radiação, em dB, 2D simulado para a ressonância de 12,4 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra sem inclinação       

(β = 0o) considerando (.....ࣘ= 00 e — ࣘ = 900 ). 

 

 
Figura 4.19: Diagrama de radiação, em dB, 3D simulado para a ressonância de 12,4 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra sem inclinação       

(β = 0o). 
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4.4 Antena com Plano de Terra com Inclinação de 3 

Graus (β=3o). 

A partir desta seção os resultados apresentados são referentes ao protótipo da 

antena construído e medido com variações no ângulo de inclinação (β) do plano de 

terra, como ilustra a figura 4.20, para cada caso analisado.  

O primeiro caso com plano de terra inclinado a ser analisado refere-se à antena 

com plano de terra cujo ângulo de inclinação é de três graus (β=3º). Os resultados 

simulados mostram que foram obtidas três frequências de operação (m6, m7 e m8) com 

uma largura de banda (S3) de aproximadamente 4,18 GHz, enquanto que nas medições 

foram obtidas três frequências de operação, fr5, fr6 e fr7, e uma largura de banda (BW3) 

na faixa de 6,8 a 7,55 GHz, como ilustra a figura 4.21. 

 

 

Figura 4.20: Seção transversal da estrutura básica da antena proposta com plano de terra 
inclinado cujo ângulo de inclinação é representado por β. 
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Figura 4.21: Comparativo entre os resultados medidos e simulados da perda de retorno para 
a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 3 graus    

(β= 3o). 

 

Na figura 4.22 é ilustrada a Carta de Smith que descreve o comportamento da 

antena para as frequências de ressonâncias m6, m7 e m8 obtidas nas simulações, as 

quais apresentaram os melhores pontos de casamento de impedância da antena. Os 

valores dos pontos de ressonâncias e das larguras de banda, medidos e simulados, 

podem ser vistos nas tabelas 4.4 – 4.7. 

A partir da figura 4.23 até a figura 4.28, será mostrado o comportamento da 

antena através do diagrama de radiação, bidimensional (2D) e na forma polar (3D), para 

cada ponto de ressonância obtido nas simulações referentes ao caso em que (β= 3o), 

simulado na faixa de frequências de (2 a 14 GHz), os quais representam a diretividade 

total da antena, em dB, com inclinação de três graus no plano de terra. 
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Figura 4.22: Carta de Smith para a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de 
terra com inclinação de 3 graus (β = 3o). 

 

 

 

Figura 4.23: Diagrama de radiação, em dB, 2D simulado para a ressonância de 8,4 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra sem inclinação       

(β = 3o) considerando (.....ࣘ= 00 e — ࣘ = 900 ). 
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Figura 4.24: Diagrama de radiação, em dB, 3D simulado para a ressonância de 8,4 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra sem inclinação       

(β = 3o). 

 
Figura 4.25: Diagrama de radiação, em dB, 2D simulado para a ressonância de 10,6 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra sem inclinação       

(β = 3o) considerando (.....ࣘ= 00 e — ࣘ = 900 ). 
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Figura 4.26: Diagrama de radiação, em dB, 3D simulado para a ressonância de 10,6 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra sem inclinação       

(β = 3o). 

 

 
Figura 4.27: Diagrama de radiação, em dB, 2D simulado para a ressonância de 11,5 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra sem inclinação       

(β = 3o) considerando (.....ࣘ= 00 e — ࣘ = 900 ). 
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Figura 4.28: Diagrama de radiação, em dB, 3D simulado para a ressonância de 11,5 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra sem inclinação       

(β = 3o). 

 

Com relação ao caso analisado anteriormente (β=0o), nota-se que ocorreu um 

melhoramento no casamento de impedâncias da antena com inclinação de três graus no 

plano de terra, bem como aumento da largura de banda, considerando-se as perdas de 

retorno (-10 dB) para as simulações. No entanto, nos resultados medidos observou-se 

um melhoramento apenas do casamento de impedâncias da antena ao contrário do que 

aconteceu com a largura de banda obtida. 

4.5 Antena com Plano de Terra com Inclinação de 7 

Graus (β=7o). 

Considera-se agora a antena com inclinação de sete graus no plano de terra. De 

acordo com a figura 4.29 é possível observar um bom casamento de impedâncias da 

antena, tanto para os resultados simulados quanto para os medidos. Na figura 4.30, que 

representa a carta de Smith, são destacados os melhores pontos de casamento de 

impedância da antena. 
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Tanto nas simulações quanto nas medições observou-se um comportamento 

multibanda da antena. Nas simulações, os pontos de ressonâncias obtidos foram o m9, 

m10, m11, m12, m13, m14 e m15 e nas medições, o fr8, fr9 e fr10. Além disso, 

observou-se uma largura de banda simulada (S4) de aproximadamente 6,85 GHz que 

vai da faixa de 6,49 a 13,34 GHz, e uma medida (BW4) de aproximadamente 2,94 GHz. 

 

 

Figura 4.29: Comparativo entre os resultados medidos e simulados da perda de retorno para 
a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 7 graus       

(β = 7o). 

 

Nas figuras 4.31 e 4.44 são mostrados os diagrama de radiação 2D e na forma 

polar (3D) simulados, para a faixa de frequências de 2 a 14 GHz, considerando os 

pontos de ressonâncias encontrados para a antena com plano de terra com inclinação de 

sete graus. Ambos os diagramas de radiação apresentam a diretividade total da antena, 

em dB, para o caso analisado. 
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Figura 4.30: Carta de Smith para a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de 
terra com inclinação de 7 graus (β = 7o), com ampliação dos respectivos pontos de 

ressonâncias. 

 

 

 

Figura 4.31: Diagrama de radiação, em dB, 2D simulado para a ressonância de 6,67 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 

7 graus (β = 7o) considerando (...ࣘ= 00 e —900 =ߠ ). 
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Figura 4.32: Diagrama de radiação, em dB, 3D simulado para a ressonância de 6,67 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 

7 graus (β = 7o). 

 

 
Figura 4.33: Diagrama de radiação, em dB, 2D simulado para a ressonância de 7,3 GHz 

referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 
7 graus (β = 7o) considerando (...ࣘ= 00 e —900 =ߠ ). 
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Figura 4.34: Diagrama de radiação, em dB, 3D simulado para a ressonância de 7,3 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 

7 graus (β = 7o). 

 

 
Figura 4.35: Diagrama de radiação, em dB, 2D simulado para a ressonância de 8,1 GHz 

referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 
7 graus (β = 7o) considerando (...ࣘ= 00 e —900 =ߠ ). 
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Figura 4.36: Diagrama de radiação, em dB, 3D simulado para a ressonância de 8,1 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 

7 graus (β = 7o). 

 

 
Figura 4.37: Diagrama de radiação, em dB, 2D simulado para a ressonância de 9,62 GHz 

referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 
7 graus (β = 7o) considerando (...ࣘ= 00 e —900 =ߠ ). 
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Figura 4.38: Diagrama de radiação, em dB, 3D simulado para a ressonância de 9,62 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 

7 graus (β = 7o). 

 

 
Figura 4.39: Diagrama de radiação, em dB, 2D simulado para a ressonância de 10,35 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 

7 graus (β = 7o) considerando (...ࣘ= 00 e —900 =ߠ ). 
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Figura 4.40: Diagrama de radiação, em dB, 3D simulado para a ressonância de 10,35 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 

7 graus (β = 7o). 

 

 
Figura 4.41: Diagrama de radiação, em dB, 2D simulado para a ressonância de 11,53 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 

7 graus (β = 7o) considerando (...ࣘ= 00 e —900 =ߠ ). 
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Figura 4.42: Diagrama de radiação, em dB, 3D simulado para a ressonância de 11,53 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 

7 graus (β = 7o). 

 

 
Figura 4.43: Diagrama de radiação, em dB, 2D simulado para a ressonância de 12,15 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 

7 graus (β = 7o) considerando (...ࣘ= 00 e —900 =ߠ ). 
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Figura 4.44: Diagrama de radiação, em dB, 3D simulado para a ressonância de 12,15 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 

7 graus (β = 7o). 

 

Para este caso analisado observou-se que ocorreu um melhor comportamento da 

antena, tanto para a largura de banda simulada quanto para o casamento de impedâncias, em 

relação aos dois casos analisados anteriormente.  

4.6 Antena com Plano de Terra com Inclinação de 12 

Graus (β=12o). 

O último caso a ser analisado refere-se à antena com inclinação de doze graus no 

seu plano de terra. Os resultados da perda de retorno apresentados por esta antena 

mostram que tanto nas simulações quanto nas medições ocorreram mais de uma 

frequência de operação. Como pode ser visto na figura 4.45, nas simulações a antena 

apresentou seis frequências de operação representadas por m16, m17, m18, m19, m20 e 

m21, e nas medições, três frequências de operação a fr11, fr12 e fr13 com uma largura 

de banda (BW5) de aproximadamente 2,94 GHz, na faixa de 6,74 a 9,68 GHz. Além 

disso, a antena apresentou bom casamento de impedâncias conforme ilustra a figura 

4.46, através da Carta de Smith.  



                                           CAPÍTULO 4 – RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
 

60 
 

 

Figura 4.45: Comparativo entre os resultados medidos e simulados da perda de retorno para 
a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 12 graus     

(β = 12o). 

 

 
 

Figura 4.46: Carta de Smith para a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de 
terra com inclinação de 12 graus (β = 12o), com ampliação dos respectivos pontos de 

ressonâncias. 
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A partir das figuras 4.47 a 4.56 pode-se observar o comportamento da antena 

através dos diagramas de radiação 2D e na forma polar respectivamente, os quais 

mostram a diretividade total da antena com inclinação de doze graus no plano de terra. 

 

 

Figura 4.47: Diagrama de radiação, em dB, 2D simulado para a ressonância de 6,89 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 

12 graus (β = 12o) considerando (...ࣘ= 00 e —900 =ߠ ). 
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Figura 4.48: Diagrama de radiação, em dB, 3D simulado para a ressonância de 6,89 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 

12 graus (β = 12o). 

 

 

Figura 4.49: Diagrama de radiação, em dB, 2D simulado para a ressonância de 8,33 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 

12 graus (β = 12o) considerando (...ࣘ= 00 e —900 =ߠ ). 
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Figura 4.50: Diagrama de radiação, em dB, 3D simulado para a ressonância de 8,33 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 

12 graus (β = 12o). 

 

 

Figura 4.51: Diagrama de radiação, em dB, 2D simulado para a ressonância de 9,95 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 

12 graus (β = 12o) considerando (...ࣘ= 00 e —900 =ߠ ). 
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Figura 4.52: Diagrama de radiação, em dB, 3D simulado para a ressonância de 9,95 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 

12 graus (β = 12o). 

 

 

Figura 4.53: Diagrama de radiação, em dB, 2D simulado para a ressonância de 11,04 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 

12 graus (β = 12o) considerando (...ࣘ= 00 e —900 =ߠ ). 
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Figura 4.54: Diagrama de radiação, em dB, 3D simulado para a ressonância de 11,04 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 

12 graus (β = 12o). 

 

 

Figura 4.55: Diagrama de radiação, em dB, 2D simulado para a ressonância de 12,08 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 

12 graus (β = 12o) considerando (...ࣘ= 00 e —900 =ߠ ). 
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Figura 4.56: Diagrama de radiação, em dB, 3D simulado para a ressonância de 12,08 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 

12 graus (β = 12o). 

 

 

Figura 4.57: Diagrama de radiação, em dB, 2D simulado para a ressonância de 13,08 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 

12 graus (β = 12o) considerando (...ࣘ= 00 e —900 =ߠ ). 
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Figura 4.58: Diagrama de radiação, em dB, 3D simulado para a ressonância de 13,08 GHz 
referente a antena fractal de Koch com multicamadas com plano de terra com inclinação de 

12 graus (β = 12o). 

 

Em todos os casos analisados em que ocorreram inclinações no plano de terra, 

foram observados deslocamentos nas frequências de ressonâncias medidas e simuladas, 

e melhoramento no casamento de impedâncias à medida que se aumentava o ângulo de 

inclinação, com destaque para o caso do ângulo de sete graus. Além do mais, pôde-se 

observar consideráveis alterações no diagrama de radiação das antenas analisadas, 

podendo possibilitar melhor manipulação deste importante parâmetro de uma antena.  

As diferenças dos resultados referentes às frequências de ressonância e larguras 

de banda poderão ser vistas na tabelas abaixo em que serão feitas comparações entre as 

frequências de ressonâncias simuladas (tabela 4.4) e medidas (tabela 4.5), e entre as 

larguras de bandas, simuladas (tabela 4.6) e medidas (tabela 4.7). 
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Tabela 4.4 – Comparação entre os valores obtidos das frequências de ressonâncias 
simuladas para cada caso analisado. 

Ângulo de 

Inclinação 
Frequências de Ressonâncias (GHz) 

Zero grau m1=7,03 m2=7,29 m3=8 m4=9,87 m5=12,4 - - 

3 graus m6=8,4 m7=10,6 m8=11,5 - - - - 

7 graus m9=6,67 m10= 7,3 m11= 8,1 m12= 9,62 m13= 10,35 m14=11,53 m15=12,15 

12 graus m16=6,89 m17=8,33 m18=9,95 m19=11,04 m20=12,08 m21=13,08 - 

 

 

Tabela 4.5 – Comparação entre os valores obtidos das frequências de ressonâncias 
medidas para cada caso analisado. 

Ângulo de Inclinação Frequências de Ressonâncias (GHz) 

Zero grau fr1=9,33 fr2=9,9 fr3=11,5 fr4=12,8 

3 graus fr5=6,92 fr6=9,1 fr7=11,77 - 

7 graus fr8=6,67 fr9= 7,29 fr10= 8,1 - 

12 graus fr11= 6,89 fr12=9,11 fr13=11,75 - 

 

 
Tabela 4.6 – Comparação entre os valores obtidos das larguras de banda simuladas para 

cada caso analisado. 

Ângulo de Inclinação Larguras de Banda (GHz) 

Zero grau S1=1,27 S2=0,71 

3 graus S3=4,18 - 

7 graus S4=6,91 - 

12 graus - - 

 



                                           CAPÍTULO 4 – RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
 

69 
 

Tabela 4.7 – Comparação entre os valores obtidos das larguras de banda medidas para 
cada antena analisada. 

Ângulo de Inclinação Larguras de Banda (GHz) 

Zero grau BW1= 1,6 BW2= 2,01 

3 graus BW3= 0,75 - 

7 graus BW4=2,94 - 

12 graus BW5= 2,94 - 

4.7 Conclusão  

Neste capitulo foram apresentados o projeto, as simulações, a fabricação e as 

medições do protótipo construído da antena fractal com multicamadas com inclinações 

no plano de terra cujos ângulos de inclinação foram de zero grau (0o), três graus (3o), 

sete graus (7o) e doze graus (12o), observando os efeitos causados ao comportamento 

desta antena a partir da comparação dos resultados obtidos através das perdas de 

retorno, das cartas de Smith e dos diagramas de radiação para todos os casos analisados. 
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Capítulo 5 
Considerações Finais 

 

Este trabalho teve como objetivo propor uma antena fractal multicamadas com 

plano de terra inclinado com o intuito de analisar os efeitos causados em alguns 

parâmetros da antena, tais como frequência de ressonância, largura de banda, casamento 

de impedâncias e diagrama de radiação. Foram analisados quatro casos de acordo com a 

variação do ângulo de inclinação do plano de terra, que são: zero grau (0o) - sem 

inclinação, três graus (3o), sete graus (7o) e doze graus (12o). 

No primeiro caso analisado, em que não houve inclinação do plano de terra, 

observou-se que a antena apresentou comportamento multibanda com bom casamento 

de impedâncias em todas as frequências de operação, além de duas larguras de banda 

consideráveis tanto para os resultados simulados quanto para os medidos. Com relação 

ao diagrama de radiação, apresentou bom comportamento com relação à diretividade 

total da antena mantendo a máxima radiação na direção de propagação (z) considerada 

para este estudo, para os pontos m1 e m3, em que ocorreu um desvio da radiação para as 

direções (y) e (–y), respectivamente. 

No segundo caso, a primeira inclinação foi aplicada ao plano de terra da antena, 

com ângulo de três graus (3o). Nas simulações observaram-se a presença de três 

frequências de operação e de uma grande largura de banda. Nos resultados medidos, 

obtiveram-se três frequências de ressonâncias e largura de banda menor do que a obtida 

nas simulações. Com relação ao casamento de impedâncias, tanto para os resultados 

simulados quanto para os medidos, ocorreu melhoramento comparando-se ao primeiro 

caso. Outra característica observada, neste caso, refere-se ao diagrama de radiação da 

antena, que mesmo apresentando boa diretividade em todos os pontos de ressonâncias 

obtidos, percebe-se que a energia irradiada pela antena concentrou-se na direção (y) do 

diagrama, exceto para o ponto m6 que irradiou para a direção (-y) do diagrama. 

No terceiro caso, a inclinação no plano de terra foi de sete graus (7o). Este foi o 

melhor caso com relação à quantidade de frequências de ressonâncias e melhor 

casamento de impedâncias comparando-se a todos os casos analisados nesta dissertação. 

Além disso, apresentou boas larguras de banda nos resultados simulados e medidos. 

Com relação ao seu diagrama de radiação, este demonstra que para os pontos de 
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ressonâncias obtidos houve irradiação de energia pela antena para todas as direções do 

diagrama, exceto para os pontos m10 que a maior intensidade de energia foi observada 

nas direções (y) e (-y) do diagrama, e m14 em que a máxima radiação encontra-se na 

direção (y) do diagrama. 

No quarto e último caso, a inclinação aplicada ao plano de terra foi de doze 

graus (12o). Para este caso, a antena apresentou comportamento semelhante ao terceiro 

caso com relação às frequências de ressonâncias, tanto nas simulações quanto nas 

medições. Outros aspectos foram o casamento de impedâncias e as larguras de banda 

que não apresentaram melhor desempenho em relação ao penúltimo caso analisado. Em 

relação ao diagrama de radiação, foi possível observar que a antena apresentou 

irradiação em todas as direções do diagrama para alguns casos e para outros, manteve 

sua máxima irradiação na direção de propagação (z), que foi a direção de propagação 

adotada para a análise da antena desenvolvida por este trabalho. 

Com o aumento do ângulo de inclinação do plano de terra observou-se variações 

importantes nos parâmetros considerados, sobretudo na largura de banda e no diagrama 

de radiação. Este último apresentou algumas variações com relação à direção da 

máxima concentração de energia no campo distante da antena, que ocorre na direção 

perpendicular ao elemento irradiador (direção z). Podem-se aproveitar essas variações 

para facilitar a manipulação dos diagramas de radiação de estruturas semelhantes às 

analisadas nesta dissertação. 

Como propostas de trabalhos futuros, podem ser citadas a utilização outros tipos 

de contornos fractais além de outros métodos de alimentação para a antena; bem como 

redimensionar as dimensões da antena para a obtenção de frequências menores com 

aplicações comerciais. 
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