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Resumo 
 

 

 Esse trabalho apresenta uma análise teórica e resultados numéricos e 

experimentais das características de espalhamento de superfícies seletivas em 

frequência, que usam elementos do tipo patch perfeitamente condutor. As 

estruturas são compostas por duas superfícies seletivas em frequência sobre 

substratos dielétricos isotrópicos cascateadas, separadas por uma camada de 

ar. A análise é efetuada utilizando-se o método da linha de transmissão 

equivalente em combinação com o método de Galerkin, visando determinar as 

características de transmissão e reflexão das estruturas analisadas. 

 Especificamente, a análise usa o método da impedância, que modela a 

estrutura por meio de um circuito equivalente e, aplica-se a teoria de linhas de 

transmissão para determinar a função diádica de Green, para a estrutura em 

cascata. Esta função relaciona os campos incidentes e as densidades 

superficiais de corrente. Estes campos são determinados algebricamente por 

meio dos potenciais incidentes e da imposição da continuidade dos campos 

nas interfaces dielétricas. 

 O método de Galerkin é aplicado na determinação numérica dos 

coeficientes pesos desconhecidos e, consequentemente, das densidades 

superficiais de correntes desconhecidas, que são expandidas em termos de 

funções de base conhecidas multiplicadas por esses coeficientes peso. A partir 

da determinação destas funções, torna-se possível a obtenção numérica dos 

campos espalhados no topo e na base das estruturas e das características de 

transmissão e de reflexão destas estruturas. 

 No trabalho, são apresentados resultados numéricos e experimentais 

para as características de transmissão e de reflexão. Foram efetuadas 

comparações com outros resultados apresentados na literatura, tendo-se 

observado uma boa concordância nos casos analisados Sugestões de 

continuidade do trabalho são apresentadas. 

Palavras-chave: Análise no domínio espectral, Método dos Momentos, 

Técnica de cascateamento, Superfície seletiva em frequências. 



Abstract 
 

 

 This work presents a theoretical analysis and numerical and 

experimental results of the scattering characteristics of frequency selective 

surfaces, using elements of type patch perfectly conductor. The structures are 

composed of two frequency selective surfaces on isotropic dielectric substrates 

cascaded, separated by a layer of air. The analysis is performed using the 

method of equivalent transmission line in combination with the Galerkin method, 

to determine the transmission and reflection characteristics of the structures 

analyzed. 

 Specifically, the analysis uses the impedance method, which models the 

structure by an equivalent circuit, and applies the theory of transmission lines to 

determine the dyadic Green's function for the cascade structure. This function 

relates the incident field and surface current densities. These fields are 

determined algebraically by means of potential incidents and the imposition of 

the continuity of the fields in the dielectric interfaces. 

 The Galerkin method is applied to the numerical determination of the 

unknown weight coefficients and hence the unknown densities of surface 

currents, which are expanded in terms of known basis functions multiplied by 

these weight coefficients. From the determination of these functions, it becomes 

possible to obtain numerical scattered fields at the top and bottom of the 

structures and characteristics of transmission and reflection of these structures. 

 At work, we present numerical and experimental results for the 

characteristics of transmission and reflection. Comparisons were made with 

other results presented in literature, and it was observed a good agreement in 

the cases presented suggestions continuity of the work are presented. 

 

 Keywords: Spectral domain analysis, Method of Moments, cascading 

technique, frequency selective surface. 
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Capitulo 1 

Introdução 
 

 

 

Superfícies Seletivas em Frequência (Frequency Selective Surfaces – FSS) são 

estruturas periódicas bidimensionais compostas por elementos metálicos do tipo 

patch ou por aberturas, que podem exibir reflexão ou transmissão total, próximos à 

frequência de ressonância dos elementos [1]. 

Uma das aplicações mais importantes das FSSs é projetar estruturas com 

características passa-faixa ou rejeita-faixa usando elementos do tipo abertura ou 

patch, respectivamente. A estrutura pode ter uma característica transparente na 

frequência de ressonância e uma característica opaca abaixo e um pouco acima 

dessa ou vice-versa [2]. Radomes de avião e mísseis podem utilizar essas 

características para reduzir a seção tranversal de radar (Radar Cross Section – 

RCS) [3]. 

Em algumas aplicações, tais como a separação bandas de frequência 

sucessivas, as FSSs são obrigadas a ter larga banda de transmissão ou reflexão e 

rápido rolloff. Para FSS do tipo anteparo único, a resposta diminui lentamente em 

ambos os lados da frequência de ressonância [2], tornando-as impróprias para tais 

aplicações. Em contraste, FSSs compostas de múltiplos anteparos, em geral, têm 

largura de banda mais ampla, rolloffs rápidos e espaçamentos próximos do centro 

da banda. 

FSSs do tipo anteparo duplo têm sido estudadas por diversos pesquisadores. 

Em [4], uma FSS consistindo de dois anteparos de espiras quadradas foi porposta 

para reduzir a sensibilidade angular da estrutura através da otimização da 

espessura da mesma. Em [5], uma FSS com duas camadas dielétricas isotrópicas 

separas por uma camada de ar compostas por elementos fractais de Koch foi 

utilizada para se obter uma maior largura de banda do que se obteria com uma 

FSS do tipo anteparo único. 

Outro problema encontrado na literatura diz respeito às técnicas de análise 

utilizadas para FSSs do tipo anteparo duplo. Muitos desses trabalhos utilizam 
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técnicas de análise aproximadas, que não produzem resultados tão precisos 

quanto às técnicas de análise de onda completa. 

Por isso, nesse trabalho é proposta uma análise numérica de uma FSS do tipo 

anteparo duplo utilizando o Método dos Momentos. As FSSs são compostas de 

material dielétrico isotrópico e separadas por uma camada de ar. A formulação é 

feita apenas para o modo TE. A Figura 1.1 ilustra a configuração física da 

estrutura. 

 
Figura 1.1 – Estrutura em cascata a ser analisada. 

 
As FSSs simples geralmente possuem uma banda estreita. Construir uma FSS 

simples com banda ampliada não é um processo de fácil realização. Uma 

alternativa para alcançar esse objetivo é utilizar o método de cascateamento, que 

consiste em fazer uma montagem cascateando duas ou mais FSSs. 

Em 1995, Wu [6] publicou um livro muito importante sobre FSSs. Nesse livro 

ele apresenta uma análise de onda completa para uma estrutura contendo FSSs 

cascateadas com elementos do tipo patch e do tipo abertura. Para isso, ele utilizou 

o método da linha de transmissão equivalente combinado com o Método dos 

Momentos. Essa análise apresenta grande complexidade analítica e exige grande 

esforço computacional. 

Esse mesmo método é aqui empregado para estudo de uma estrutura mais 

simples composta por duas FSSs simples montadas em cascata e separadas por 

uma camada de ar. 

Um anteparo constituído por duas FSSs simples em cascata é de fácil 

fabricação e, portanto, é um arranjo simplificado do que foi inicialmente proposto 

por Wu. Consequentemente, é um processo menos complexo de ser analisado 

pelo Método dos Momentos e, possivelmente, mais preciso do que técnicas 

aproximadas encontradas na literatura [7] – [10]. Apesar do cascateamento 

aumentar o volume da estrutura, ele pode trazer vantagens que foram discutidas 

anteriormente. 
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Desta forma, o objetivo principal deste trabalho é analisar as características de 

espalhamento de FSSs do tipo anteparo duplo utilizando o método dos moementos 

combinado com o método da linha de transmissão equivalente. 

Neste trabalho, é efetuada uma análise no domínio espectral de superfícies 

seletivas em frequência do tpo anteparo duplo usando elementos do tipo patch 

condutor. Na análise, são considerados diferentes tipos de estruturas. O patch 

retangular foi a geometria considerada para os elementos utilizados nos arranjos 

periódicos. 

Na análise dinâmica, utiliza-se o método da linha de transmissão equivalente 

para determinar as componentes da função diádica de Green. O conhecimento 

dessa função permite, com a utilização do método dos momentos, no domínio da 

transformada de Fourier, obter as características de transmissão e de reflexão das 

estruturas. 

A escolha do método dos momentos para a obtenção dos resultados numéricos 

deve-se ao fato de ser um método que produz resultados precisos, facilita a análise 

matemática e é de fácil implementação computacional. 

No Capítulo 2, é apresentado o resumo histórico do surgimento das FSSs e das 

técnicas de cascateamento, bem como, uma introdução à análise teórica a ser 

desenvolvida e os procedimentos necessários para se deduzir os coeficientes de 

reflexão e transmissão da estrutura. 

No Capítulo 3, são deduzidas as componentes da função diádica de Green 

utilizando o método da linha de transmissão equivalente para o anteparo proposto. 

Além disso, é apresentado o método de transferência da impedância para que seja 

possível calcular as características de espalhamento no topo e na base da 

estrutura. 

No Capítulo 4, é apresentada a dedução dos coeficientes desconhecidos dos 

potenciais incidentes necessários para se determinar os campos incidentes em 

cada interface da estrutura, bem como os campos refletidos e transmitidos através 

da estrutura analisada. 

No Capítulo 5, as deduções obtidas no Capítula 4 são utilizadas para se obter 

as componentes dos campos elétricos incidentes e refletidos; dos campos 

espalhados na base e no topo da estrutura; e, por fim, as características de 

transmissão e reflexão são determinadas. 
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No Capítulo 6, os resultados obtidos por simulação computacional são 

apresentados e comparados com resultados experimentais e com a técnica 

aproximada para FSSs aplicada por Maniçoba, [11]. 

Por fim, no Capítulo 7 são apresentadas as conclusões e sugestões para 

futuros trabalhos. 
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Capítulo 2 

Superfície Seletiva em Frequências 
 

 

 

Neste capítulo é apresentada uma breve introdução sobre Superfície Seletiva 

em Frequência (FSS). Em seguida, é feito um resumo histórico sobre o surgimento 

das FSSs e do método de montagem em cascata das mesmas. Por fim, uma análise 

teórica dos procedimentos necessários para deduzir os coeficientes de reflexão e 

transmissão da estrutura em cascata é apresentada. 

 

2.1 – Introdução sobre FSS 

As superfícies seletivas em frequência (FSSs) são estruturas periódicas 

planares bidimensionais criadas para aplicações de filtragem de ondas 

eletromagnéticas, substituindo filtros convencionais em diversas aplicações. Sua 

estrutura pode ser construída sobre uma superfície condutora ou sobre uma 

superfície dielétrica. No primeiro caso, a superfície condutora é constituída por um 

arranjo periódico de elementos do tipo abertura, portanto não deixando de ser uma 

grade condutora. No segundo caso, a superfície é constituída por um arranjo 

periódico de elementos do tipo patch, que são células condutoras impressas sobre 

um material dielétrico. Conforme ilustrado na Figura 2.1. 

 
(a)     (b) 

Figura 2.1 – Representação de FSS com elementos do tipo: (a) abertura e (b) patch. 
 

Atualmente são construídas e estudadas FSSs em cascata, que consistem em 

combinar várias FSSs, de diferentes tipos ou não, montadas em multicamadas, 

semelhante ao formato dos biscoitos waffles como ilustrado na Figura 2.3 (Seção 

2.3). 
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Uma FSS com elementos do tipo condutor, funciona como um filtro rejeita-faixa, 

pois na medida em que os patches vão entrando em ressonância eles passam a 

irradiar a potência incidente na direção de reflexão. Quando o comportamento em 

grupo de patches entra em ressonância, a estrutura passa a se comportar como 

um condutor perfeito refletindo totalmente a onda incidente [6]. 

Já a estrutura de FSS, constituída por elementos do tipo abertura, se comporta 

como filtro passa-faixa por ser uma estrutura complementar a primeira. Isto é, as 

ausências dos patches dimensionados para ressoarem com uma determinada 

frequência de ressonância fazem com que a estrutura não entre em ressonância 

para essa frequência. As respostas dessas estruturas podem ser vista na Figura 

2.3. 

 
Figura 2.2 – Ressonância de FSS. 

 
Por serem de fácil construção e por terem tamanhos e pesos reduzidos, em 

relação aos circuitos eletrônicos convencionais, essas estruturas periódicas tem 

uma diversidade de aplicações e têm contribuído significativamente para a 

melhoria do desempenho dos circuitos de comunicações. Na prática essas 

estruturas vêm sendo bastante utilizadas como filtros, radomes e integrados com 

antenas, principalmente em circuitos de satélites e em comunicação móvel. 

 

2.2 – Resumo histórico 

No final do século XVIII Francis Hopkinson observou, ao acaso, que seu lenço 

de seda produzia fendas de luz ao ser exposto contra luz que vinha da rua. Ele 

escreveu uma carta para David Rittenhouse relatando com detalhes o fenômeno e 

sugerindo seu estudo. Rittenhouse acatou a sugestão e analisou o fenômeno, 

descobrindo que se tratava de grade de difração. Isso é, a luz sofria inicialmente 

difração ao passar pelos fios de seda, que em seguida sofria interferência. Esse foi 

o primeiro registro de FSS publicado em 1785 [12]. 
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Um importante experimento, que deve ser lembrado, é a blindagem 

eletrostática. Em 1836 Michael Faraday [13] construiu uma gaiola metálica para 

comprovar que campo elétrico no interior de um condutor carregado seria nulo. 

Apesar de Faraday não ter feito esse experimento com objetivo de comprovar a 

filtragem das ondas eletromagnética, ele criou um dispositivo, que nos dias atuais, 

é bastante utilizado nas portas dos micro-ondas e em diversos equipamentos de 

telecomunicações. Essas grades metálicas com objetivo de filtrar as ondas 

eletromagnéticas não passam de FSSs. 

A primeira patente registrada de estruturas periódicas para circuitos eletrônicos 

foi feita por G. Marconi and C. S. Franklin em 1919 [14], que possivelmente eram 

usadas para eliminar os ruídos estáticos nos rádios comunicadores criados por 

eles. 

Outro importante dado histórico referente às FSSs é a invenção da placa de 

circuito impresso. O crédito da criação dessa placa é atribuído ao Dr. Paul Eisner 

em [15], isso ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial. O objetivo foi reduzir o 

volume dos equipamentos eletrônicos substituindo as antigas pontes de ligação por 

uma superfície cerâmica semelhante a uma placa de circuito impresso de face 

simples. Ao longo dos anos as técnicas de produção dessas placas foram 

aperfeiçoadas fazendo com que as mesmas sofressem modificações. Portanto, 

elas melhoram sua qualidade e diminuíram suas dimensões e peso. Atualmente 

elas são produzidas com superfície condutora em dupla face e com materiais 

dielétricos constituídos por multicamadas. 

O desenvolvimento dessas placas contribuiu para que houvesse um 

crescimento, a partir dos anos de 1960, dos estudos de FSS. As FSS, construídas 

sobre essas placas de circuitos impressos, passaram a ser bastante estudadas e 

utilizadas em vários dispositivos eletrônicos e, principalmente, em 

telecomunicações. 

Atualmente as aplicações de FSS tem se multiplicado devido à adição de 

elementos ativos ligando os patches das estruturas periódicas [16] – [18], da 

construção de FSS sobre substratos ferromagnéticos [19] e sobre substratos 

líquidos [20]. 

 

2.3 – Técnicas de cascateamento 

A técnica de montar FSS em cascata, como citado anteriormente, é bastante 

utilizada quando se deseja melhorar a largura de banda das FSSs. Ela pode ser 
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utilizada também para melhorar a estabilidade angular na frequência e/ou atribuir 

uma característica de multibanda à estrutura. 

 
Figura 2.3 – Representação de anteparo constituído por várias FSS montadas em cascata. 

 
Existe uma diversidade de métodos de análise de FSS em cascata, entretanto, 

esses métodos podem ser divididos em duas categorias: a dos métodos rigorosos 

e a dos métodos aproximados. Os métodos rigorosos normalmente usam alguma 

técnica análise de onda completa para determinar as características de 

transmissão e reflexão da estrutura [6]. 

Os métodos aproximados produzem uma boa percepção física do 

comportamento das FSSs, mas são menos precisos que os de onda completa. 

Uma das vantagens associadas a estes métodos é que eles são de baixo esforço 

computacional. 

Lee et al em [7] formularam um método de aproximação para análise das FSSs 

em cascata. A técnica foi baseada nos parâmetros de transmissão e de reflexão de 

cada estrutura e uma matriz de espalhamento para cada estrutura foi obtida a partir 

desses parâmetros. Assim, a matriz de espalhamento do arranjo é obtida e, 

consequentemente, os parâmetros de transmissão e reflexão do arranjo são 

deduzidos. 

Cwik e Mittra em [8] apresentaram uma análise aproximada para anteparo 

constituído por uma sequência de camadas e utilizando dielétricos homogêneos. 

Posteriormente, verificou-se que os resultados obtidos não eram satisfatórios 

quando se utilizavam FSSs que possuíam periodicidades diferentes. Trabalhos 

posteriores de Mittra em [9] e [10] fazem a correção dessa análise sugerindo 

encontrar uma periodicidade global do sistema através de uma combinação das 

periodicidades individuas de cada FSS, que constituem o anteparo. 

Wan e Encinar em [21] apresentaram outra análise aproximada de uma 

maneira muito flexível e eficiente para arranjo em cascata montadas com camadas 

periódicas. Essa análise é precisa quando as distâncias de separação entre as 

camadas são pequenas. Porém, verificou-se que esse método possui uma 

limitação na sua precisão ao aumentar essas distâncias. 

Dubrovka et al em [22] apresentaram um novo método de decomposição modal 

de circuito equivalente para uma análise de FSS em cascata. O método foi 
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aplicado com sucesso na análise de estruturas em cascata, tendo obtido uma boa 

concordância na comparação com métodos mais rigorosos. 

Wu em [6] publicou um método de análise de FSS em cascata utilizando o 

Método dos Momentos. A estrutura considerada era muito complexa contendo 

elementos do tipo patch e abertura. Portanto, esse método aplicado à estrutura 

proposta em [6] apresenta grande complexidade analítica e exige um grande 

esforço computacional. Esse mesmo método é aqui empregado para estudo de 

uma estrutura mais simples composta por duas FSSs simples montadas em 

cascata. 

 
2.4 – Análise Teórica 

O ponto de partida dessa análise são os coeficientes de reflexão e transmissão 

generalizados da estrutura para os modos TE, que foram apresentados por WU [6], 

que são: 

����� = ��	�
���� + ������� − ��
����� + ���������
��� + 	��  (2.1)

����� = ��	�
���� + ������� − ��
����� + ���������
��� + 	��  (2.2)

Os sobrescritos � e � nos campos espalhados, �� �, estão relacionados com os 

campos na base (�) e no topo (�) da estrutura. Os campos ��� e ��� são, 

respectivamente, os campos complementares refletidos e transmitidos. Da 

Equação (2.1) é possível observar que o coeficiente de reflexão da estrutura, ����� , 

depende das componentes do campo elétrico espalhado no topo, ����  e ����� , e das 

componentes do campo elétrico refletido, ��� e ����. Já da Equação (2.2) é possível 

perceber que o coeficiente de transmissão da estrutura, ����� , depende das 

componentes de campo elétrico espalhado na base, ����  e ����� , e das componentes 

de campo elétrico transmitido, ��� e ���� . 

Para se obter os campos espalhados na base (�) e no topo (�) da estrutura é 

considerado que os patches sejam perfeitamente condutores. Portanto, temos que 

o campo elétrico tangencial, �� �, é nulo, e, consequentemente, a soma do campo 

elétrico espalhado e do campo elétrico incidente também é nula. 

�� � = �� � + �� !�" = 0 (2.3)
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Utilizado a equação apresentada por Wu [6], que relacionam o campo elétrico 

incidente, �� !�", com as componentes da função diádica de Green, $%, e as 

densidades de correntes induzidas, &�, para o caso particular em estudo temos:  

−'���,�!�"
����,�!�" ) = '$�*�,� $�*��,�

$�*��,� $�*���,�
) '&+*&+*�) + '$���,� $����,�

$����,� $�����,�
) '&+�&+��) (2.4) 

Na qual os subscritos 1 e 2 estão relacionados, respectivamente, com os 

elementos patches impressos sobre os dielétricos 2 e 4 representados na Figura 

2.4. 

 
Figura 2.4 – Perfil da FSS em cascata considerada em análise. 

 
Portanto, o primeiro passo é determinar as componentes da função diádica de 

Green nas interfaces 1-2 e 3-4 da estrutura acima considerada. Para isso, é 

utilizado o Método da Linha de Transmissão Equivalente. 

Em seguida, os potenciais incidentes para ondas TE, Ψ-��, são aplicados a cada 

interface da estrutura e, utilizando as condições de continuidade dos campos 

tangenciais elétricos e magnéticos, são deduzidos os campos incidentes nas 

interfaces 1-2 e 3-4. 

Conhecendo os campos incidentes nas interfaces 1-2 e 3-4 e a inversa das 

funções de Green é possível calcular os termos desconhecidos das correntes 

induzidas. Pois, as componentes da transformada de Fourier para as densidades 

de correntes induzidas, &�* e &��, da Equação (2.4) são expressos em termos de um 

conjunto de função de base, . !, dado por: 

& = /0!. !
!

 (2.5) 

Os campos espalhados no topo e na base da estrutura são encontrados 

empregando a expressão do fator de transferência de admitâncias: 

1��2��3 = 1414 cos(8ℎ) + 1: sin(8ℎ) (2.6)
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Assim, é possível deduzir as impedâncias no topo, interface 1-2, e na base, 

interface 4-5, da estrutura. E, consequentemente, deduzir as componentes da 

função diádica de Green nas mesmas interfaces. 

Por fim, as componentes do campo elétrico refletido, ��� e ����, e do campo 

elétrico transmitido, ��� e ���� , são facilmente obtidas utilizando as componentes, �, 

e � encontradas quando foram empregados os potenciais incidentes para ondas 

TE, Ψ-��, e as condições de continuidade em cada interface. 

Abaixo o fluxograma sobre os procedimentos adotados na Análise Teórica. 

 
Figura 2.5 – Fluxograma dos procedimentos da Análise Teórica. 
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2.5 – Conclusão 

Neste capítulo foi apresentada uma introdução sobre Superfície Seletiva em 

Frequência (FSS). Foi apresentado um resumo histórico sobre o surgimento das 

FSSs e da técnica de cascateamento das mesmas. Por último, a análise teórica 

dos procedimentos necessários para deduzir os coeficientes de reflexão e 

transmissão da estrutura em cascata foi apresentada. 
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Capítulo 3 

Função Diádica de Green 
 

 

 Nesse capítulo são deduzidas as componentes da função diádica de Green 

utilizando o Método da Linha de Transmissão Equivalente para a FSS do tipo anteparo 

duplo. Além disso, é apresentado o método de transferência da impedância para que 

se possa calcular as características de espalhamento da estrutura no topo e na base.  

 

3.1 – Introdução 

A análise numérica é feita para o anteparo constituído por duas FSSs simples 

montadas em cascata como ilustrado na Figura 3.1. A estrutura composta possui 

duas FSSs simples depositadas sobre dielétricos isotrópicos e separadas por uma 

camada de ar. 

 
Figura 3.1 – FSS em cascata. 

 
Pode-se observar, para a estrutura em questão, que a mesma possui cinco 

camadas com características físicas bem definidas (1, 2, 3, 4 e 5) e que as 

componentes da função diádica de Green [6] relacionam os campos incidentes 

com as densidades de correntes induzidas, através da Equação (3.1). 

−�����,�	
�
����,�	
�  = �������,� ������,�

������,� ������,�
 ��������� + �������,� ������,�

������,� ������,�
 ��������� (3.1)
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Na qual os índices 1 e 2 referem-se, respectivamente, as fontes de densidades 

de correntes induzidas pelos patches na interface em 1-2, quando � = 0, e na 

interface 3-4, quando � = ��. 

 

3.2 – Método da linha de transmissão 

Para determinar essas componentes é empregado o Método da Linha de 

Transmissão Equivalente desenvolvido por MITTRA e ITOH em [23]. Este método 

compara a estrutura em análise com uma linha de transmissão e soluciona o 

problema usando a teoria de linhas de transmissão. O método permite, ainda, o 

desacoplamento dos modos �� e �� em relação à direção de propagação �. 

As componentes da função diádica de Green são obtidas pelas equações: 

���,��� = 1
�� + �� ������,��� + �����,���  (3.2) 

���,��� = ���,��� = ��
�� + �� ����,��� − ���,���  (3.3) 

���,��� = 1
�� + �� ������,��� + �����,���  (3.4) 

Nas quais os coeficientes ���,��� e ���,��� são as impedâncias equivalentes para os 

modos �� e �� e são obtidos pela equação: 

���,���,�� = 1
!�,�"#,$ + !�,�%#,$  (3.5) 

Os coeficientes !�,�"#,$  e !�,�%#,$  são, respectivamente, as admitâncias de entrada 

no sentido positivo  e negativo do eixo � a partir das fontes de densidades de 

correntes. O sobrescrito & corresponde aos modos ��, enquanto o sobrescrito  

corresponde aos modos ��. Para obter as admitâncias !�,�"#,$  e !�,�%#,$  o anteparo 

ilustrado na Figura 3.1 é substituído por um circuito equivalente como pode ser 

visto na Figura 3.2. 

Como o anteparo considerado emprega materiais isotrópicos as admitâncias 

características dos meios são dadas por: 

!'	�� = (	)*+' (3.6) 

!'	�� = )*,',-	(	  (3.7) 

e 



 

Em que . = 1,2, …

Figura 3.2 – 

A admitância de

modelo de linha de tr

Na qual !' é a ad

do meio. 

Para calcular as

superposição de circ

Isso é, as admitâ

substituindo-a por um

são obtidas desligan
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(	 = 1�2
� + �2
� − *�+',',-	 

,4. 

 
Circuito equivalente para a estrutura considerada e

 
e entrada para cada camada do anteparo, 

 transmissão, é dada por: 

!	
 = !'
!' + !4 coth9(:;
!4 + !' coth9(:; 

admitância característica do meio e !4 é a ad

s admitâncias de cada fonte é preciso util
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um circuito aberto. De modo análogo, as adm
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(3.8)
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tilizar o teorema da 

 3.3. 
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r um circuito aberto. 
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Figura 3.3 – Teorema da superposição de circuitos. 

 

3.2.1 Dados iniciais 

A estrutura agora é apresentada de perfil na figura abaixo e os dados iniciais 

são apresentados. 

 
Figura 3.4 – Seção transversal da FSS em cascata. 

 
Os coeficientes (	 são obtidos pelas características de cada meio: 

(� = (< = (= = (' (3.10)

(' = 1�2
� + �2
� − *�+',' (3.11)

(� = 1�2
� + �2
� − *�+',',-� (3.12)

(> = 1�2
� + �2
� − *�+',',-> (3.13)
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3.2.2 Admitâncias características 

A admitância característica para os modos TE de cada camada é dada por: 

!'��� = !'<�� = !'=�� = (')*+' = ?�2
� + �2
� − *�+',')*+'  (3.14)

!'��� = (�)*+' = ?�2
� + �2
� − *�+',',-�)*+'  (3.15)

!'>�� = (>)*+' = ?�2
� + �2
� − *�+',',->)*+'  (3.16)

A admitância característica para os modos TM de cada camada é dada por: 

!'��� = !'<�� = !'=�� = )*,'(	 = )*,'
?�2
� + �2
� − *�+','

 (3.17)

!'��� = )*,',-�(� = )*,',-�
?�2
� + �2
� − *�+',',-�

 (3.18)

!'>�� = )*,',->(> = )*,',->
?�2
� + �2
� − *�+',',->

 (3.19)

 

3.2.3 Dedução das admitâncias em relação à primeira fonte 

As admitâncias de entrada para primeira fonte, de acordo com a Figura 3.5, são 

calculadas com base no circuito ilustrado na Figura 3.5. 

 
Figura 3.5 – Circuito da linha de transmissão isolando a primeira fonte. 

 
Usando a Equação (3.9) é possível calcular a admitância de entrada da primeira 

fonte no sentido positivo de �: 

!�"#,$ = !'���,�� !'���,�� + !4� coth9(�:�;
!4� + !'���,�� coth9(�:�; (3.20)
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Como :� → ∞ e coth9(�ℎ�; → ∞, portanto: 

!�"#,$ = !'���,�� (3.21)

No sentido negativo de � temos: 

!�%#,$ = !'���,�� !'���,�� + !4� coth9(�ℎ�;
!4� + !'���,�� coth9(�ℎ�; (3.22)

!4� = !'<��,�� !'<��,�� + !4< coth9('ℎ<;
!4< + !'<��,�� coth9('ℎ<; (3.23)

!4< = !'>��,�� !'>��,�� + !4> coth9(>ℎ>;
!4> + !'>��,�� coth9(>ℎ>; (3.24)

!4> = !'=��,�� !'=��,�� + !4= coth9('ℎ=;
!4= + !'=��,�� coth9('ℎ=; (3.25)

Como ℎ= → ∞ e coth9(=ℎ=; → ∞, portanto: 

!4> = !'=��,�� (3.26)

 

3.2.4 Dedução das admitâncias em relação à segunda fonte 

As admitâncias de entrada para segunda fonte, de acordo com a Figura 3.5, são 

calculadas com base no circuito ilustrado na Figura 3.6. 

 
Figura 3.6 – Circuito da linha de transmissão isolando a segunda fonte. 

 
Novamente é utilizada a Equação (3.9) para calcular a admitância de entrada da 

segunda fonte no sentido positivo de �: 

!�"#,$ = !'<��,�� !'<��,�� + !4< coth9('ℎ<;
!4< + !'<��,�� coth9('ℎ<; (3.27)
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!4< = !'���,�� !'���,�� + !4� coth9(�ℎ�;
!4� + !'���,�� coth9(�ℎ�; (3.28)

!4� = !'���,�� !'���,�� + !4� coth9('ℎ�;
!4� + !'���,�� coth9('ℎ�; (3.29)

Como ℎ� → ∞ e coth9(�ℎ�; → ∞, portanto: 

!4� = !'���,�� (3.30)

No sentido negativo de � temos: 

!�%#,$ = !'>��,�� !'>��,�� + !4> coth9(>ℎ>;
!4> + !'>��,�� coth9(>ℎ>; (3.31)

!4> = !'=��,�� !'=��,�� + !4= coth9('ℎ=;
!4= + !'=��,�� coth9('ℎ=; (3.32)

Como ℎ= → ∞ e coth9(=ℎ=; → ∞, portanto: 

!4> = !'=��,�� (3.33)

 

3.3 – Admitância de transferência 

Para calcular as características de transmissão e reflexão da estrutura é 

preciso transferir a impedância para o topo e para base através do fator abaixo: 

!�-A
BC = !'!' cos9(ℎ; + !4 sen9(ℎ; (3.34)

Aplicado-se a Equação (3.5) 

���,���,�� = 1
!�,�"#,$ + !�,�%#,$ !�-A
BC (3.35)

 

3.3.1 Transferindo a impedância para o topo 

3.3.1.1 Primeira fonte 

A primeira fonte já está no topo da estrutura. Portanto, não é necessário usar a 

fator de transferência (3.34) e acordo com as Equações (3.2) a (3.5) 

������ = 1
�� + �� G������� + �������H (3.36)

������ = ������ = ��
�� + �� G����� − �����H (3.37)
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������ = 1
�� + �� G������� + �������H (3.38)

 

3.3.1.2 Segunda fonte 

A segunda fonte está na terceira interface, em � = ��, por isso é empregada a 

Equação (3.34) duas vezes: uma para transferir da terceira interface (� = ��) para a 

segunda (� = ��) e, a outra, para transferir da segunda interface (� = ��) para 

primeira (� = 0). Portanto, aplicando a Equação (3.34) 

!<�#,$ = !'<��,��
!'<��,�� cos9('ℎ<; + !'���,�� sen9('ℎ<; (3.39)

!��#,$ = !'���,��
!'���,�� cos9(�ℎ�; + !'���,�� sen9(�ℎ�; (3.40)

Aplicando as Equações (3.2) a (3.5) tem-se 

������ = 1
�� + �� ��������!<�# !��# + �������!<�$ !��$   (3.41)

������ = ������ = ��
�� + �� ������!<�$ !��$ − �����!<�# !��#   (3.42)

������ = 1
�� + �� ��������!<�$ !��$ + �������!<�# !��#   (3.43)

Portanto, para determinar as características de espalhamento da estrutura no 

topo a Equação (3.1) passa a ser escrita como 

−�����	
�
����	
� = ������� ������

������ ������
 ��������� + ������� ������

������ ������
 ��������� (3.44)

 

3.3.2 Transferindo a impedância para a base 

3.3.2.1 Primeira fonte 

Como primeira fonte está no topo da estrutura é preciso transferi-la para base 

utilizando três operações com a Equação (3,35) como apresentado abaixo: 

Da primeira interface para a segunda 

!��#,$ = !'���,��
!'���,�� cos9(�ℎ�; + !'<��,�� sen9(�ℎ�; (3.45)

Da segunda interface para a terceira 
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!�<#,$ = !'<��,��
!'<��,�� cos9('ℎ<; + !'>��,�� sen9('ℎ<; (3.46)

Da terceira interface para a quarta 

!<>#,$ = !'>��,��
!'>��,�� cos9(>ℎ>; + !'=��,�� sen9(>ℎ>; (3.47)

Portanto, empregando fator de transferência nas Equações (3.2) a (3.5) 

������ = 1
�� + �� ��������!��# !�<# !<># + �������!��$ !�<$ !<>$   (3.48)

������ = ������ = ��
�� + �� ������!��$ !�<$ !<>$ − �����!��# !�<# !<>#   (3.49)

������ = 1
�� + �� ��������!��$ !�<$ !<>$ + �������!��# !�<# !<>#   (3.50)

 

3.3.2.2 Segunda fonte 

A segunda fonte por está na terceira interface somente precisa de uma única 

transferência da terceira interface para a quarta 

!<>#,$ = !'>��,��
!'>��,�� cos9(>ℎ>; + !'=��,�� sen9(>ℎ>; (3.51)

E de acordo com a Equação (3.34) 

������ = 1
�� + �� ��������!<># + �������!<>$   (3.52)

������ = ������ = ��
�� + �� ������!<>$ − �����!<>#   (3.53)

������ = 1
�� + �� ��������!<>$ + �������!<>#   (3.54)

Portanto, para determinar as características de espalhamento da estrutura na 

base a Equação (3.1) passa a ser escrita como 

−�����	
�
����	
� = ������� ������

������ ������
 ��������� + ������� ������

������ ������
 ��������� (3.55)

 

3.4 – Conclusão 

Neste capítulo foram determinadas as componentes da função diádica de 

Green para o anteparo constituído por duas FSSs simples, com elementos do tipo 
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patches condutores, montadas em cascata. Na análise, foram considerados 

materiais dielétricos isotrópicos e incidência de modo TE orientado na direção  

I (perpendicular ao plano do patch). Na determinação das componentes da função 

diádica de Green, foi usado o método da linha de transmissão equivalente, no 

domínio espectral. Foi empregado o fator de transferência da admitância para 

determinar as componentes da função diádica de Green no topo e na base da 

estrutura. 
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Capítulo 4 

Deduções dos Coeficientes dos 

Potenciais Incidentes 
 

 

 

Nesse capítulo são apresentadas as deduções dos coeficientes dos campos 

incidentes. Esses coeficientes são úteis para determinar os campos refletidos e 

transmitidos pela a estrutura considerada, que são tratados no capítulo seguinte.  

 

4.1 – Introdução 

Nessa seção, são deduzidos os campos incidentes para a estrutura 

apresentada na Figura 4.1. Essa dedução é importante para se determinar os 

coeficientes peso da Equação (2.5), que, por sua vez, é utilizada para determinar 

os campos espalhados. 

 
Figura 4.1 – Estrutura em cascata e os campos incidentes. 

 
De acordo com Wu [6], os potenciais incidentes em cada interface da estrutura 

acima são dados pelo conjunto das seguintes equações: 

Ψ��� = ����	��
����� + �����	��
������ (4.1)

Ψ��� = ����	��
������ cosh����� + ��� senh������ (4.2)

Ψ��� = ����	��
������ cosh����� + ��� senh������ (4.3)
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Ψ �� = ����	��
���� � cosh��!�� + � � senh��!��� (4.4) 

Ψ!�� = "����	��
����� (4.5) 

Já os campos tangenciais elétricos e magnéticos são dados por: 

#	$ = − &
&'Ψ$����  (4.6) 

#�$ = &
&(Ψ$����  (4.7) 

)	$ = 1
+,-�

&�
&(&�Ψ$����  (4.8) 

)�$ = 1
+,-�

&�
&'&�Ψ$����  (4.9) 

Os campos incidentes tangenciais são deduzidos usando as Equações (4.6) e 

(4.9), aplicando-se sobre as mesmas as condições de continuidade para cada 

interface. É importante observar que as Equações (4.6) e (4.7) produzem os 

mesmos resultados, assim como as Equações (4.8) e (4.9). Portanto, basta utilizar 

apenas uma componente de cada campo para realizar as deduções. 

Para encontrar os campos incidentes é necessário seguir três passos: o 

primeiro passo é determinar as relações entre os coeficientes dos potenciais 

incidentes apresentados nas Equações (4.1) a (4.4); o segundo passo consiste em 

determinar �; e o terceiro e último passo é determinar ". 

 

4.2 – Relações entre os coeficientes dos potenciais incidentes 

As relações entre os coeficientes das Equações (4.1) a (4.5) são feitas 

utilizando-se as condições de continuidade para as componentes dos campos 

tangenciais eletromagnéticos aplicados nas Equações (4.6) e (4.9), começando os 

cálculos da primeira até a quarta interface. 

 

4.2.1 – Primeira interface 

Na primeira interface, que separa os meios 1 e 2, é possível calcular o 

coeficiente ��� em função de �.  Para isso, deve-se obedecer a condição da 

continuidade dos campos comparando-se as componentes dos campos elétricos 

incidentes: 

#	� = #	� (4.10) 
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− &
&'Ψ��� = − &

&'Ψ��� (4.11) 

&
&' .����	��
������ cosh����� + ��� senh������/ = &

&' .����	��
������ + ������/ (4.12) 

+0����� cosh����� + ��� senh��������
�� = +0����� + ��������
�� (4.13) 

��� cosh����� + ��� senh����� = ��� + ����� (4.14) 

Nessa interface � = 0, substituindo na Equação (4.14) tem-se 

��� cosh 0 + ��� senh 0 = �� + ��� (4.15) 

��� = 1 + � (4.16) 

Aplicando a mesma condição de continuidade para as componentes dos 

campos incidentes tangenciais magnéticos é possível determinar o coeficiente �12 

em função de �. 

)�� = )�� (4.17) 

1
+,-�

&�
&'&�Ψ��� = 1

+,-�
&�

&'&�Ψ��� (4.18) 

&�
&'&� .����	��
������ cosh����� + ��� senh������/

= &�
&'&� .����	��
����� + �����	��
������/ 

(4.19) 

&
&'

&
&� .����	��
������ cosh����� + ��� senh������/

= &
&'

&
&� .����	��
����� + �����	��
������/ 

(4.20) 

&
&� .+0����� cosh����� + ��� senh��������
��/ = &

&� .+0����� + ��������
��/ (4.21) 

&
&� 3��� cosh����� + ��� senh�����4 = &

&� 3��� + �����4 (4.22) 

������ senh����� + ��� cosh������ = ������ − ������ (4.23) 

��� senh����� + ��� cosh����� = ��
��

���� − ������ (4.24) 

Sendo � = 0, 

��� senh 0 + ��� cosh 0 = ��
��

��� − ���� (4.25) 



26 

 

��� = ��
��

�1 − �� (4.26) 

Fazendo-se a razão entre as Equações (4.16) e (4.26) 

���
���

= 1 + �
����

�1 − �� (4.27) 

���
���

= ���1 + ��
���1 − �� (4.28) 

 

4.2.2 – Segunda interface 

Na segunda interface, que separa os meios 2 e 3, é possível encontrar as 

relações dos coeficientes �21 e �22 em função de  �12 e �12. Para isso, é seguida a 

mesma sequência realizada na seção 4.2.1: 

Iguala-se as componentes dos campos elétricos tangenciais 

#	 = #	� (4.29) 

− &
&'Ψ��� = − &

&'Ψ��� (4.30) 

&
&' .����	��
������ cosh����� + ��� senh������/

= &
&' .����	��
������ cosh����� + ��� senh������/ 

(4.31) 

+0�����	��
������ cosh����� + ��� senh������
= +0�����	��
������ cosh����� + ��� senh������ (4.32) 

��� cosh����� + ��� senh����� = ��� cosh����� + ��� senh����� (4.33) 

Comparando-se os campos incidentes tangenciais magnéticos 

)� = )�� (4.34) 

1
+,-�

&�
&'&�Ψ��� = 1

+,-�
&�

&'&�Ψ��� (4.35) 

&�
&'&� ����	��
������ cosh����� + ��� senh������

= &�
&'&� .����	��
������ cosh����� + ��� senh������/ 

(4.36) 
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+0�����	��
�� &
&� ���� cosh����� + ��� senh������

= +0�����	��
�� &
&� ���� cosh����� + ��� senh������ 

(4.37) 

&
&� ���� cosh����� + ��� senh������ = &

&� ���� cosh����� + ��� senh������ (4.38) 

����� senh����� + ����� cosh����� = ����� senh����� + ����� cosh����� (4.39) 

As Equações (4.33) e (4.39) formam um sistema de equações que tem sua 

solução proposta no Apêndice. Sabendo-se que a posição dessa interface é em 

� = �� e comparando-se os coeficientes das Equações (4.33) e (4.39) com os 

coeficientes das Equações (A1) e (A2), apresentados no Apêndice, é possível 

obter as seguintes igualdades: �$,� = ���; �$,� = ���; �$��,� = ���; �$��,� = ���; 

�6 = ��;�7 = ��; �8 = ��. 

Portanto, sua solução é dada pelas seguintes equações: 

9� = cosh������ cosh������ − ��
��

senh������ senh������ (4.40)

:� = cosh������ senh������ − ��
��

senh������ cosh������ (4.41)

�� = − senh������ cosh������ + ��
��

cosh������ senh������ (4.42)

;� = − senh������ senh������ + ��
��

cosh������ cosh������ (4.43)

E seus coeficientes são expressos por 

��� = 9���� + :���� (4.44) 

��� = ����� + ;���� (4.45) 

Fazendo-se a razão entre as Equações (4.44) e (4.45) 

���
���

= 9���� + :����
����� + ;����

 (4.46) 

 

4.2.3 – Terceira interface 

Nessa interface, que separa os meios 3 e 4, é possível encontrar as relações 

dos coeficientes �31 e �32 em função de  �21 e �22. Seguindo a sequência 

aplicadas nas secções 4.2.1 e 4.2.2: 

Iguala-se as componentes dos campos elétricos tangenciais 
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#	! = #	  (4.47)

− &
&'Ψ �� = − &

&'Ψ��� (4.48)

&
&' .����	��
���� � cosh��!�� + � � senh��!���/

= &
&' .����	��
������ cosh����� + ��� senh������/ 

(4.49) 

+0�����	��
���� � cosh��!�� + � � senh��!���
= +0�����	��
������ cosh����� + ��� senh������ (4.50) 

� � cosh��!�� + � � senh��!�� = ��� cosh����� + ��� senh����� (4.51) 

Compara-se os campos incidentes tangenciais magnéticos 

)�! = )�  (4.52) 

1
+,-�

&�
&'&�Ψ �� = 1

+,-�
&�

&'&�Ψ��� (4.53) 

&�
&'&� ����	��
���� � cosh��!�� + � � senh��!���

= &�
&'&� ����	��
������ cosh����� + ��� senh������ 

(4.54) 

+0�����	��
�� &
&� �� � cosh��!�� + � � senh��!���

= +0�����	��
�� &
&� ���� cosh����� + ��� senh������ 

(4.55) 

&
&� �� � cosh��!�� + � � senh��!��� = &

&� ���� cosh����� + ��� senh������ (4.56) 

� ��! senh��!�� + � ��! cosh��!�� = ����� senh����� + ����� cosh����� (4.57) 

As Equações (4.51) e (4.57), assim como no passo anterior, formam um 

sistema de equações que tem sua solução proposta no Apêndice. Sabendo-se que 

a posição dessa interface é em � = �� e comparando-se os coeficientes das 

Equações (4.51) e (4.57) com os coeficientes das Equações (A1) e (A2), 

apresentados no Apêndice, é possível obter as seguintes igualdades: �$,� = � �; 

�$,� = � �; �$��,� = ���; �$��,� = ���; �6 = ��;�7 = �!; �8 = ��. 

Portanto, sua solução é dada pelas seguintes equações: 
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9� = cosh��!��� cosh������ − ��
�!

senh��!��� senh������ (4.58)

:� = cosh��!��� senh������ − ��
�!

senh��!��� cosh������ (4.59) 

�� = − senh��!��� cosh������ + ��
�!

cosh��!��� senh������ (4.60) 

;� = − senh��!��� senh������ + ��
�!

cosh��!��� cosh������ (4.61) 

E seus coeficientes são expressos por 

� � = 9���� + :���� (4.62) 

� � = ����� + ;���� (4.63) 

Fazendo-se a razão entre as Equações (4.62) e (4.63) 

� �
� �

= 9���� + :����
����� + ;����

 (4.64) 

 

4.2.4 – Quarta interface 

Nessa interface, que separa os meios 4 e 5, é possível encontrar duas relações 

do coeficiente " em função de  �31 e �32. Seguindo os procedimentos anteriores: 

Iguala-se as componentes dos campos elétricos tangenciais 

#	= = #	! (4.65) 

− &
&'Ψ!�� = − &

&'Ψ �� (4.66) 

&
&' ."����	��
�����/ = &

&' .����	��
���� � cosh��!�� + � � senh��!���/ (4.67) 

"+0�����	��
����� = +0�����	��
���� � cosh��!�� + � � senh��!��� (4.68) 

"��� = � � cosh��!�� + � � senh��!�� (4.69) 

" = �� � cosh��!�� + � � senh��!������� (4.70) 

Comparando os campos incidentes tangenciais magnéticos 

)�= = )�! (4.71)

1
+,-�

&�
&'&�Ψ!�� = 1

+,-�
&�

&'&�Ψ �� (4.72)
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&�
&'&� ."����	��
�����/ = &�

&'&� .����	��
���� � cosh��!�� + � � senh��!���/ (4.73) 

"+0�����	��
�� &
&� ��� = +0�����	��
�� &

&� �� � cosh��!�� + � � senh��!��� (4.74) 

" &
&� ��� = &

&� �� � cosh��!�� + � � senh��!��� (4.75) 

"����� = �!�� � senh��!�� + � � cosh��!��� (4.76) 

" = �!
��

�� � senh��!�� + � � cosh��!������� (4.77) 

Portanto, temos que o coeficiente ", para � = �  em função dos coeficientes �31 

e �32 pode ser expresso por meio de duas equações distintas: 

" = �� � cosh��!� � + � � senh��!� ������> (4.78)

" = �!
��

�� � senh��!� � + � � cosh��!� ������> (4.79) 

 

4.3 – Determinação de ? 

Na seção anterior foi possível calcular os coeficientes dos potenciais incidentes 

de uma interface em função dos coeficientes dos potenciais incidentes da interface 

anterior. Portanto, os coeficientes � e " ainda são desconhecidos e para 

determiná-los é necessário primeiro determinar � eliminando " das Equações 

(4.78) e (4.79). 

 

4.3.1 – Quarta interface 

Para obter a razão de � � com � � na quarta interface iguala-se (4.78) a (4.79) 

�� � cosh��!� � + � � senh��!� ������>

= �!
��

�� � senh��!� � + � � cosh��!� ������> 
(4.80)

� ��� cosh��!� � + � ��� senh��!� � = � ��! senh��!� � + � ��! cosh��!� � (4.81)

� ���� cosh��!� � − �! senh��!� �� = � ���! cosh��!� � − �� senh��!� �� (4.82)

� �
� �

= �! cosh��!� � − �� senh��!� �
�� cosh��!� � − �! senh��!� � (4.83)

Dividindo-se tudo por senh��!� � 
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� �
� �

= �! coth��!� � − ��
�� coth��!� � − �!

 (4.84)

� �
� �

= �� − �! coth��!� �
�! − �� coth��!� � (4.85)

Denominando-se 

A = � �
� �

 (4.86)

Tem-se 

A = �� − �! coth��!� �
�! − �� coth��!� � (4.87)

 

4.3.2 – Terceira interface 

A razão entre � � e � � são definidas nas Equações (4.64) e (4.87). 

Comparando-se essas duas equações tem-se 

9���� + :����
����� + ;����

= A  (4.88) 

Assim é possível encontrar a razão entre os coeficientes ��� e ��� 

9���� + :���� = �����A + ;����A  (4.89)

9���� − �����A = −:���� + ;����A  (4.90) 

����9� − ��A � = ����−:� + ;�A � (4.91) 

���
���

= −:� + ;�A 
9� − ��A 

 (4.92) 

Denominando-se 

A� = ���
���

 (4.93)

Tem-se 

A� = − :� − ;�A 
9� − ��A 

 (4.94) 

 

4.3.3 – Segunda interface 

Comparando-se as razões entre �11 e �12 que aparecem nas Equações (4.46) e 

(4.94) tem-se 
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9���� + :����
����� + ;����

= A� (4.95)

Obtendo-se a razão entre os coeficientes ��� e ��� 

9���� + :���� = �����A� + ;����A� (4.96) 

9���� − �����A� = −:���� + ;����A� (4.97) 

����9� − ��A�� = ����−:� + ;�A�� (4.98) 

���
���

= − :� − ;�A�
9� − ��A�

 (4.99) 

Denominando-se 

A� = ���
���

 (4.100)

Tem-se 

A� = − :� − ;�A�
9� − ��A�

 (4.101)

 

4.3.4 – Primeira interface 

Comparando-se as razões entre ��� e ��� que aparecem nas Equações (4.28) e 

(4.98) tem-se 

���1 + ��
���1 − �� = A� (4.102)

Isolando-se � 

�� + ���
�� − ��� = A� (4.103)

�� + ��� = ��A� − ���A� (4.104) 

��� + ���A� = −�� + ��A� (4.105) 

��� + ��A��� = −�� + ��A� (4.106) 

Portanto, � é definido como 

� = − �� − ��A�
�� + ��A�

 (4.107) 
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4.4 – Determinação de C 

O terceiro passo será determinar " a partir de �, determinado na Equação 

(4.107). Assim, recorrer-se-á às deduções dos �D1 e �D2 encontradas na seção 4.2, 

iniciando-se pela substituição de � na Equação (4.16). 

��� = 1 − �� − ��A�
�� + ��A�

 (4.108) 

��� = �� + ��A� − �� + ��A�
�� + ��A�

 (4.109) 

��� = 2��A�
�� + ��A�

 (4.110) 

Substituindo (4.107) em (4.26) 

��� = ��
��

E1 + �� − ��A�
�� + ��A�

F (4.111)

��� = ��
��

E�� + ��A� + �� − ��A�
�� + ��A�

F (4.112) 

��� = ��
��

E 2��
�� + ��A�

F (4.113) 

��� = 2��
�� + ��A�

 (4.114) 

Substituindo (4.110) e (4.114) em (4.44) 

��� = 9�
2��A�

�� + ��A�
+ :�

2��
�� + ��A�

 (4.115)

��� = 2��
�� + ��A�

�9�A� + :�� (4.116) 

Substituindo (4.105) e (4.112) em (4.45) 

��� = ��
2��A�

�� + ��A�
+ ;�

2��
�� + ��A�

 (4.117)

��� = 2��
�� + ��A�

���A� + ;�� (4.118) 

Substituindo (4.116) e (4.118) em (4.62) 

� � = 9� G 2��
�� + ��A�

�9�A� + :��H + :� G 2��
�� + ��A�

���A� + ;��H (4.119) 

� � = 2��
�� + ��A�

�9��9�A� + :�� + :����A� + ;��� (4.120) 
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Substituindo (4.116) e (4.118) em (4.63) 

� � = �� G 2��
�� + ��A�

�9�A� + :��H + ;� G 2��
�� + ��A�

���A� + ;��H (4.121) 

� � = 2��
�� + ��A�

����9�A� + :�� + ;����A� + ;��� (4.122) 

Substituindo (4.120) e (4.122) em (4.78) 

" = G 2��
�� + ��A�

�9��9�A� + :�� + :����A� + ;��� cosh��!� �

+ 2��
�� + ��A�

����9�A� + :�� + ;����A� + ;��� senh��!� �H ����> 
(4.123) 

" = 2��
�� + ��A�

I�9��9�A� + :�� + :����A� + ;��� cosh��!� �

+ ����9�A� + :�� + ;����A� + ;��� senh��!� �J����> 
(4.124) 

Definindo-se A! como 

A! = �9��9�A� + :�� + :����A� + ;��� cosh��!� �
+ ����9�A� + :�� + ;����A� + ;��� senh��!� � (4.125) 

Aplicando serão -se a Equação (4.125) em (4.124) 

" = 2��A!
�� + ��A�

����> (4.126) 

Que também pode ser expresso substituindo (4.120) e (4.122) em (4.79) 

" = �!
��

G 2��
�� + ��A�

�9��9�A� + :�� + :����A� + ;��� senh��!� �

+ 2��
�� + ��A�

����9�A� + :�� + ;����A� + ;��� cosh��!� �H ����>  
(4.127) 

" = 2�!
�� + ��A�

I�9��9�A� + :�� + :����A� + ;��� senh��!� �

+ ����9�A� + :�� + ;����A� + ;��� cosh��!� �J����> 
(4.128) 

Definindo-se A= como 

A= = �9��9�A� + :�� + :����A� + ;��� senh��!� �
+ ����9�A� + :�� + ;����A� + ;��� cosh��!� � (4.129) 

Aplicando a Equação (4.129) a (4.128) 

" = 2�!A=
�� + ��A�

����>     (4.130) 

Portanto, pode-se expressar " por 
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" = 2��A!
�� + ��A�

����> (4.131) 

ou por 

" = 2�!A=
�� + ��A�

����> (4.132) 

 

4.5 – Conclusão 

Neste capítulo os coeficientes dos potenciais incidentes foram determinados 

analiticamente. Esses coeficientes foram obtidos considerando apenas os 

materiais dielétricos isotrópicos com ausência dos patches. 

No capítulo 5 esses coeficientes são utilizados para determinação dos campos 

espalhados. 
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Capítulo 5 

Deduções dos Campos Incidentes, 

refletido, Transmitido e Espalhados 
 

 

 

Nesse capítulo são apresentadas as deduções dos campos: incidentes, 

refletidos e transmitidos pela a estrutura. Essas deduções foram feitas apenas para os 

modos TE, mas poderão ser estendidas facilmente para os modos TM. 

 

5.1 – Introdução 

Agora é possível calcular os valores dos campos, que são empregados para 

encontrar os coeficientes de reflexão e transmissão generalizada da estrutura 

apresentados nas equações (2.1) e (2.2). Para isso, utilizam-se os coeficientes dos 

potenciais incidentes determinados no capítulo anterior. 

 

5.2 – Dedução dos Campos Incidentes 

Os patches são superfícies condutoras impressas sobre a camada dos 

dielétricos e passam a se comportarem como fontes, quando ondas incidem sobre 

os mesmos. Considerando-os condutores perfeitos é possível determinar seus 

valores utilizando os campos incidentes sobre os mesmos. 

 
 

Figura 5.1 – Representação da Estrutura em cascata. 
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5.2.1 Campo incidente em � = � 

O primeiro conjunto de patches está localizado em � = 0 e o potencial 

incidente, Equação (4.1), pode ser reescrito como 

Ψ��	 = 
���
����1 + �� (5.1) 

Substituindo-se o valor de � obtido na Equação (4.107) tem-se 

Ψ��	 = 
���
��� �1 − �� − ������ + ����� (5.2) 

Ψ��	 = 
���
��� ��� + ���� − �� + ������ + ���� � (5.3) 

Ψ��	 = 
���
��� � 2������ + ����� (5.4) 

Aplicando a Equação (5.4) às componentes dos campos elétricos tangenciais, 

Equações (4.6) e (4.7), 

��� = − �
� !
���
��� �

2������ + �����" (5.5) 

��� = �
�# !
���
��� �

2������ + �����" (5.6) 

o coeficiente �� só depende de �, portanto: 

��� = −$%� 2������ + ���� 
���
��� (5.7) 

��� = $&� 2������ + ���� 
���
��� (5.8) 

  

5.2.2 Campo incidente em � = �' 

O segundo conjunto de patches está localizado em � = �� e o potencial 

incidente, Equação (4.3), pode ser reescrito como 

Ψ��	 = 
���
���()�� cosh������ + )�� senh������0 (5.9) 

Substituindo-se )21 e )22 obtidos nas Equações (4.116) e (4.118) 

Ψ��	 = 
���
��� ! 2���� + ���� �1��� + 2�� cosh������
+ 2���� + ���� �)��� +3�� senh������" 

(5.10)

Ψ��	 = 2���� + ���� 
���
���(�1��� + 2�� cosh������ + �)��� +3�� senh������0 (5.11) 



39 

 

Definindo-se �4 como 

�4 = �1��� + 2�� cosh������ + �)��� +3�� senh������ (5.12)

Aplicando-se a Equação (5.12) na Equação (5.11) 

Ψ��	 = 2���4�� + ���� 
���
��� (5.13) 

As componentes do campo elétrico tangencial das equações (4.6) e (4.7), são 

obtidas aplicando-se a Equação (5.13)  

��5 = − �
� 6

2���4�� + ���� 
���
���7 (5.14)

��5 = �
�# 6

2���4�� + ���� 
���
���7 (5.15) 

Como os coeficientes �� e �4 somente dependem de � tem-se então: 

��5 = − 2���4�� + ����
�
� 8
���
���9 (5.16)

��5 = 2���4�� + ����
�
�# 8
���
���9 (5.17) 

Então: 

��5 = −$%� 2���4�� + ���� 
���
��� (5.18)

��5 = $&� 2���4�� + ���� 
���
��� (5.19) 

 

5.3 – Dedução dos Campos Refletido e transmitido 

Os campos refletido e transmitido, deduzidos em [6], são dados em função dos 

coeficientes � e :. Esses campos são obtidos por meio das seguintes equações: 

�;�< = −$%�� (5.20)

�;�< = $&�� (5.21) 

�;�= = −$%�:
>?�@AB@CB@D� (5.22) 

�;�= = $&�:
>?�@AB@CB@D� (5.23) 

Substituindo-se o valor de �, Equação (4.107), nas equações (5.20) e (5.21) 

tem-se 
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�;�< = $%� �� − ������ + ���� (5.24)

�;�< = −$&� �� − ������ + ���� (5.25) 

Substituindo-se : obtido na Equação (4.124) nas equações (5.22) e (5.23) 

�;�= = −$%� 2���E�� + ���� 
>?
�@AB@CB�@D� (5.26)

�;�= = $&� 2���E�� + ���� 
>?
�@AB@CB�@D� (5.27) 

 

5.4 – Dedução dos Campos Espalhados na base e no topo 

Para obter o campo espalhados na base �F� e no topo �G� da estrutura é 

preciso primeiro determinar os coeficientes desconhecidos das funções de base 

[24]. Por sua vez, as funções de base devem ser escolhidas apropriadamente para 

cada tipo de FSS, pois a eficiência dos resultados depende de sua escolha 

adequada. Nesse trabalho são consideradas apenas a geometria de patch 

retangular e suas funções de base foram listadas por Mittra em [21] e são 

apresentadas abaixo: 

H�IJ�#,  � = sen LMNO P# + O
2QR

:J P2 S Q
T1 − P2 S Q�U

��
 

(5.28)

H�<V�#,  � = sen !WNS � + S
2�"

:< P2#O Q
T1 − P2#O Q�U

��
 

(5.29)

Onde X, W = 0,1,2,…, M, Z = 1,2,… e :[ é a i-ésima função de Chebyshev de 

primeira ordem. 

Na Equação (2.4), os termos H;��, H;��, H;�� e H;�� são as componentes da 

transformada de Fourier para as densidades de correntes induzidas nos patches 

devido os campos incidentes. Essas componentes são expressas em termos de 

função de base. 

H\ =])[ \̂[
[

 (5.30)
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Os coeficientes )_ são determinados conhecendo os campos incidentes nas 

interfaces 1-2 (� = 0) e 3-4 (� = ��) e aplicando a inversa das funções de Green. 

Em � = 0: 

−T������U = ] ] ] T ;̀a�� ;̀a��;̀a�� ;̀a��U T
Hba��&cd, %cd�Hba��&cd, %cd�U 
���efB�ef�

g

dh>g

g

ch>g

�

ah�
 (5.31)

Em � = ��: 

−T��5��5U = ] ] ] T ;̀a�� ;̀a��;̀a�� ;̀a��U T
Hba��&cd, %cd�Hba��&cd, %cd�U 
���efB�ef�

g

dh>g

g

ch>g

�

ah�
 (5.32)

As variáveis espectrais &cd e %cd são definidas por 

&cd = 2Ni
G� + j� senk cosl (5.33)

%cd = 2Nm
G� + j� senk senl (5.34)

Onde G� e G� são, respectivamente, as periodicidades das células patches nas 

direções # e  . Os ângulos k e l são os ângulos de incidências e j� é o número de 

onda no espaço livre. 

Considerando os patches perfeitamente condutores, como analisado na 

Equação (2.3), tem-se que o campo elétrico tangencial, �n\=, é nulo, e, 

consequentemente 

�n\V = −�n\[do (5.35)

Assim, conhecendo os termos Hb��, Hb��, Hb�� e Hb�� da Equação (2.4) e substituindo 

−�n\[do por �n\V nas Equações (3.42) e (3.51) obtém-se os campo espalhado no topo 

e na base 

T�;�=V�;�=V U = T ;̀���= ;̀���=;̀���= ;̀���=U T
Hb��Hb��U + T ;̀���= ;̀���=;̀���= ;̀���=U T

Hb��Hb��U (5.36) 

T�;�pV�;�pV U = T ;̀���p ;̀���p;̀���p ;̀���pU T
Hb��Hb��U + T ;̀���p ;̀���p;̀���p ;̀���pU T

Hb��Hb��U (5.37) 

 

5.5 – Coeficientes de reflexão e transmissão generalizada da Estrutura 

Os coeficientes de reflexão e transmissão generalizada da estrutura para os 

modos TE, foram apresentados por Wu [1] e expostos nas Equações (2.1) e (2.2), 

podem agora serem determinados: 
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�cd�	 = $q%dr�;�=V + �;�<scdt − &cr�;�=V + �;�<scdtu
&c� + %d�  (5.38)

:cd�	 = $q%dr�;�pV + �;�=scdt − &cr�;�pV + �;�=scdtu
&c� + %d�  (5.39) 

 

5.6 – Conclusão 

Neste capítulo foram deduzidos analiticamente os campos incidentes na 

primeira e na terceira interface. Foi apresentado como obter os coeficientes pesos 

desconhecidos das funções de base utilizando os campos incidentes deduzidos 

anteriormente. Os campos refletidos e transmitidos foram obtidos analiticamente. 

Foram apresentadas as expressões para determinar numericamente os campos 

espalhados no topo e na base da estrutura. E assim, de acordo com esses dados, 

é possível calcular os coeficientes de reflexão e transmissão generalizada da 

estrutura. 
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Capítulo 6 

Resultados 
 

 

 

Nesse capítulo são apresentados os resultados obtidos pela simulação em 

MATLAB® da análise desenvolvida nos capítulos anteriores e comparados com 

resultados experimentais e da técnica aproximada para FSS do tipo anteparo simples. 

 

6.1 – Introdução 

A partir da análise desenvolvida nos capítulos anteriores, diversas rotinas 

computacionais foram elaboradas utilizando-se o programa computacional 

MATLAB®, para se efetuar diversas simulações com o objetivo de se obter os 

valores numéricos para os coeficientes de transmissão e de reflexão de FSSs, 

considerando uma onda plana TE com incidência normal. 

Para validar a análise desenvolvida, os resultados numéricos obtidos neste 

trabalho são comparados com resultados numéricos, apresentados por outros 

autores da literatura, e com resultados experimentais. Para isso, foram construídos 

dois protótipos de FSSs do tipo anteparo simples, com elementos do tipo patch 

retangular, visando o cascateamento dessas estruturas. Os valores simulados para 

as estruturas através do Método dos Momentos foram comparados com valores 

medidos no Laboratório de Telecomunicações da UFRN. 

Além destes novos resultados experimentais obtidos, foram utilizados outros 

resultados experimentais apresentados em [26]. Os protótipos apresentados em 

[11] foram projetados para trabalhar nas frequências de ressonância de 9,5 GHz e 

10,5 GHz, respectivamente, e foram construídos sobre substrato de fenolite com 

permissividade elétrica igual a 3,9 e espessura de 1,5 mm. A Figura 6.1 mostra as 

dimensões utilizadas no projeto dos protótipos de FSSs com elementos do tipo 

patch retangular, apresentados em [11]. 

Os outros dois protótipos de FSSs foram projetados para trabalhar nas 

frequências de ressonância de 7,75 GHz e 8,52 GHz, respectivamente, e foram 

construídos sobre substrato de fibra de vidro com permissividade elétrica igual a 
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4,4 e espessura de 1,5 mm. A Figura 6.2 mostra as dimensões utilizadas no projeto 

dos protótipos de FSS. 

 
Figura 6.1 – FSS e suas dimensões, todas em mm: (a) FSS para 9,5 GHz. (b) FSS para 10,5 

GHz [26]. 
 

 
(a)     (b) 

Figura 6.2 – FSS e suas dimensões, todas em mm: (a) FSS para 7,75 GHz. (b) FSS para 8,52 
GHz. 

 
Foram construídas duas estruturas em cascata. A primeira estrutura 

cascateada utiliza as FSSs apresentadas em [11] separadas por uma camada de 

ar de espessura variável. A segunda estrutura em cascata utiliza as FSSs 

projetadas neste trabalho também separadas por uma camada de ar variável. Os 

resultados foram obtidos para diferentes valores de separação entre as estruturas, 

ou seja, valores diferentes para a espessura da camada de ar, parâmetro chamado 

de d, conforme é ilustrado na Figura 6.3. 

 
Figura 6.3 – Estruturas cascateadas. 
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A Tabela 6.1 identifica cada estrutura e suas respectivas frequências de 

ressonância: 

Tabela 6.1 – Identificação das estruturas utilizadas. 
Estrutura Tipo do elemento f (GHz) 

1 Patch Retangular 9,5 
2 Patch Retangular 10,5 
3 Patch Retangular 7,75 
4 Patch Retangular 8,52 

 

6.2 – Resultados Numéricos e Experimentais 

Para validação dos resultados numéricos obtidos neste trabalho através do 

Método dos Momentos, foram feitas comparações com resultados medidos em 

laboratório e simulados através da técnica de cascateamento aproximada 

apresentada em [26]. As figuras 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 mostram os resultados medidos 

comparados com os resultados simulados usando o Método dos Momentos, para 

cada uma das estruturas individuais [24]. Podemos observar que em todos os 

casos houve uma boa concordância entre os resultados simulados e os medidos. 

Os resultados medidos das figuras 6.4 e 6.5 foram apresentados em [26] e suas 

medições foram realizadas no laboratório do Grupo de Telecomunicações e 

Eletromagnetismo Aplicado – GTEMA – IFPB. Para isso, foi utilizado o Analisador 

de Redes da Marca Agilent®, modelo N5230A, duas antenas padrão na banda X e 

a faixa de frequência para realização das medidas foi de 7,0 GHz até 12,0 GHz.  

Já os resultados medidos das figuras 6.6 e 6.7 foram obtidos em medições 

feitas no Laboratório de Telecomunicações da UFRN. Foi usado o Analisador de 

Redes da Marca Rhode and Schwarz® modelo ZVB 14, duas antenas cornetas de 

16 dBi de ganho, com frequência de operação de 7,5 – 12,4 GHz e espaçadas de 

uma distância de 1,5 m. 
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Figura 6.4 – Comparação entre resultados medidos e simulados da característica de 

transmissão da estrutura 1. 
 

 
Figura 6.5 – Comparação entre resultados medidos e simulados da característica de 

transmissão da estrutura 2. 
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Figura 6.6 – Comparação entre resultados medidos e simulados da característica de 

transmissão da estrutura 3. 
 

 
Figura 6.7 – Comparação entre resultados medidos e simulados da característica de 

transmissão da estrutura 4. 
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6.2.1 Resultados obtidos no cascateamento das estruturas 1 e 2 

A Figura 6.8 mostra a característica de transmissão para a estrutura 1 e 2 

utilizadas em cascata separadas por uma camada de ar de 1,5 mm, comparando 

simulados com Método dos Momentos (MoM), simulados com técnica aproximada 

e resultados medidos apresentados em [26]. Para este espaçamento entre as 

estruturas, podemos ver que aparecem duas ressonâncias para os nossos 

resultados simulados e os apresentados em [26]. Os resultados medidos 

apresentados em [26] apresentam frequências de ressonância iguais a 9,07 GHz e 

10,59 GHz, os resultados simulados obtidos com o MoM apresentam frequências 

de ressonância iguais a 8,99 GHz e 10,29 GHz, e os resultados simulados 

apresentados em [26] apresentam frequências de ressonância iguais a 9,49 GHz e 

10,25 GHz. As larguras de banda para os resultados medidos foram iguais a 298 

MHz e 329 MHz, os resultados simulados obtidos com o MoM foram iguais a 329 

MHz e 329 MHz, e os resultados simulados apresentados em [26] foram iguais a 

517 MHz e 360. Assim, pode-se observar uma melhor concordância dos resultados 

obtidos com o MoM com os resultados medidos em [26] do que aqueles simulados 

apresentados em [26]. 

 
Figura 6.8 – Comparação entre simulados com Método dos Momentos, simulados com 

técnica aproximada e resultados medidos apresentados em [26] para a característica de 
transmissão das estruturas 1 e 2 cascateadas a uma distância de 1,5 mm. 

 
A Figura 6.9 mostra a característica de transmissão para os resultados obtidos 

pelas técnicas de cascateamento e o resultado medido para o cascateamento das 
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estruturas 1 e 2 aumentando a espessura da camada de ar entre elas para 3,0 

mm. Para este espaçamento entre as estruturas, podemos ver que aparecem duas 

ressonâncias para os nossos resultados simulados e os apresentados em [26]. 

Resultados medidos apresentam frequências de ressonância iguais a 9,30 GHz e 

10,48 GHz, nossos resultados simulados apresentam frequências de ressonância 

iguais a 9,27 GHz e 10,89 GHz, e os resultados simulados apresentados em [26] 

apresentam frequências de ressonância iguais a 9,49 GHz e 10,25 GHz. As 

larguras de banda para os resultados medidos apresentados em [26] foram iguais 

a 361 MHz e 596 MHz, os resultados simulados obtidos neste trabalho foram iguais 

a 361 MHz e 423 MHz, e os resultados simulados apresentados em [26] foram 

iguais a 611 MHz e 267 MHz. Para a primeira ressonância os resultados obtidos 

com o método dos momentos apresentam melhor concordância com os resultados 

medidos. Isso também ocorre para as larguras de banda. A pior diferença entre os 

resultados obtidos com o MoM e os medidos em [26] foram na segunda frequência 

de ressonância. Isto é, provavelmente, devido ao número de funções de base 

utilizada. 

 
Figura 6.9 – Comparação entre simulados com Método dos Momentos, simulados com 

técnica aproximada e resultados medidos apresentados em [26] para a característica de 
transmissão das estruturas 1 e 2 cascateadas a uma distância de 3,0 mm. 

 
A Figura 6.10 mostra a característica de transmissão para os resultados obtidos 

pelas técnicas de cascateamento e o resultado medido para o cascateamento das 

estruturas 1 e 2 aumentando a espessura da camada de ar entre elas para 6,0 
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mm. Os resultados medidos foram apresentados em [11]. Para este espaçamento 

de ar, podemos ver que só aparece uma ressonância. Resultados medidos 

apresentam uma frequência de ressonância igual a 9,72 GHz, os resultados 

simulados obtidos com o MoM apresenta uma frequência de ressonância igual a 

9,70 GHz, e os resultados simulados apresentados em [11] apresenta uma 

frequência de ressonância igual a 9,50 GHz. A largura de banda para os resultados 

medidos foi igual a 1,83 GHz, para os os resultados simulados com o MoM foi igual 

a 1,24 GHz, e para resultados simulados apresentados em [11] foi igual a 1,91 

GHz. Assim, pode-se observar um melhor resultado para a frequência de 

ressonância, mas para a largura de banda o MoM técnica não apresentou uma 

melhor concordância. 

 
Figura 6.10 – Comparação entre simulados com Método dos Momentos, simulados com 

técnica aproximada e resultados medidos apresentados em [11] para a característica de 
transmissão das estruturas 1 e 2 cascateadas a uma distância de 6,0 mm. 

 
A Figura 6.11 mostra a característica de transmissão do cascateamento entre 

as estruturas 1 e 2 separadas por uma camada de ar com espessura de 8,0 mm. O 

espaçamento entre as estruturas foi de 8,0 mm. Os resultados medidos foram 

apresentados em [11]. Para este espaçamento de ar, podemos ver que só aparece 

uma ressonância. Os resultados medidos apresentam uma frequência de 

ressonância igual a 9,82 GHz, ambos os resultados simulados apresentados neste 

trabalho e os apresentados em [11] apresentam uma frequência de ressonância 

igual a 9,50 GHz. A largura de banda para os resultados medidos foi igual a 1,83 
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GHz, para os os resultados simulados obtidos com MoM foi igual a 1,24 GHz, e 

para resultados simulados apresentados em [11] foi igual a 1,91 GHz. Para este 

espaçamento de ar os resultados simulados apresentados em [11] obtiveram uma 

melhor concordância com os resultados medidos. 

 
Figura 6.11 – Comparação entre simulados com Método dos Momentos, simulados com 

técnica aproximada e resultados medidos apresentados em [11] para a característica de 
transmissão das estruturas 1 e 2 cascateadas a uma distância de 8,0 mm. 

 

A Figura 6.12 mostra a característica de transmissão para os resultados obtidos 

pelas técnicas de cascateamento e o resultado medido para o cascateamento das 

estruturas 1 e 2 aumentando a espessura da camada de ar entre elas para 10,0 

mm. Os resultados medidos foram apresentados em [26]. Para este espaçamento, 

pode-se ver que só aparece uma ressonância. Os resultados medidos 

apresentados em [26] apresentam uma frequência de ressonância igual a 9,35 

GHz e os resultados simulados apresentados em [26] apresentam uma frequência 

de ressonância igual a 9,50 GHz. Os resultados obtidos com o MoM apresentaram 

duas frequências de ressonâncias iguais a 9,39 GHz e 10,21 GHz. Isto é 

provavelmente devido ao número de funções de base utilizadas. Um estudo de 

convergência deve ser feito para investigar este fato. Por outro lado, a técnica 

utilizada em [26] obteve bons resultados para valores de espaçamento de mais 

altos. 
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Figura 6.12 – Comparação entre simulados com Método dos Momentos, simulados com 

técnica aproximada e resultados medidos apresentados em [26] para a característica de 
transmissão das estruturas 1 e 2 cascateadas a uma distância de 10,0 mm. 

 

6.2.2 Resultados obtidos no cascateamento das estruturas 3 e 4 

Para obtenção dos resultados experimentais apresentados nesta seção, foi 

construída uma estrutura em cascata utilizando os protótipos de FSSs 

apresentados na Seção 6.1. Os resultados foram obtidos para diferentes valores 

de separação entre as estruturas, ou seja, valores diferentes para a espessura da 

camada de ar. 

A Figura 6.13 mostra a característica de transmissão para a estrutura 3 e 4 

utilizadas em cascata separadas por uma camada de ar com espessura d igual à 

1,0 mm, comparando os resultados medidos, simulados com Método dos 

Momentos e simulados com técnica aproximada apresentadas em [7], [11] e [26]. 

Podemos observar que o Método dos Momentos apresenta resultados mais 

precisos que a técnica aproximada. 

A Figura 6.14 mostra a comparação dos resultados medidos, simulados com 

Método dos Momentos e simulados com técnica aproximada para a característica 

de transmissão das estruturas 3 e 4 cascateadas a uma distância de 2,0 mm. Para 

esse espaçamento, observa-se que os resultados obtidos com o MoM são mais 

precisos que aqueles obtidos com a técnica aproximada. 
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Figura 6.13 – Comparação entre resultados medidos, simulados com Método dos 

Momentos e simulados com técnica aproximada para a característica de transmissão das 
estruturas 3 e 4 cascateadas a uma distância de 1,0 mm. 

 
 
 

 
Figura 6.14 – Comparação entre resultados medidos, simulados com Método dos 

Momentos e simulados com técnica aproximada para a característica de transmissão das 
estruturas 3 e 4 cascateadas a uma distância de 2,0 mm. 
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A Figura 6.15 compara os resultados medidos, simulados com Método dos 

Momentos e simulados com técnica aproximada para a característica de 

transmissão das estruturas 3 e 4 cascateadas a uma distância de 4,0 mm. Pode-se 

observar que o Método dos Momentos continua dando resultados mais precisos 

que a técnica aproximada. 

 
Figura 6.15 – Comparação entre resultados medidos, simulados com Método dos 

Momentos e simulados com técnica aproximada para a característica de transmissão das 
estruturas 3 e 4 cascateadas a uma distância de 4,0 mm. 

 
A Figura 6.16 mostra a comparação entre resultados medidos, simulados com 

Método dos Momentos e simulados com técnica aproximada para a característica 

de transmissão das estruturas 3 e 4 cascateadas a uma distância de 6,0 mm. É 

possível observar que as respostas obtidas pelo Método dos Momentos são mais 

precisas que a técnica aproximada. 

A Figura 6.17 mostra a comparação entre resultados medidos, simulados com 

Método dos Momentos e simulados com técnica aproximada para a característica 

de transmissão das estruturas 3 e 4 cascateadas a uma distância de 8,0 mm. É 

possível observar que os resultados simulados do Método dos Momentos ainda 

são mais precisos que o da técnica aproximada. 
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Figura 6.16 – Comparação entre resultados medidos, simulados com Método dos 

Momentos e simulados com técnica aproximada para a característica de transmissão das 
estruturas 3 e 4 cascateadas a uma distância de 6,0 mm. 

 
 
 

 
Figura 6.17 – Comparação entre resultados medidos, simulados com Método dos 

Momentos e simulados com técnica aproximada para a característica de transmissão das 
estruturas 3 e 4 cascateadas a uma distância de 8,0 mm. 
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A Figura 6.18 mostra a comparação entre resultados medidos, simulados com 

Método dos Momentos e simulados com técnica aproximada para a característica 

de transmissão das estruturas 3 e 4 cascateadas a uma distância de 10,0 mm. Os 

resultados simulados do Método dos Momentos continuam mais precisos que o da 

técnica aproximada. Porém, é possível observar, também, que os resultados da 

técnica aproximada estão cada vez mais parecidos com os resultados do Método 

dos Momentos. 

 

Figura 6.18 – Comparação entre resultados medidos, simulados com Método dos 
Momentos e simulados com técnica aproximada para a característica de transmissão das 

estruturas 3 e 4 cascateadas a uma distância de 10,0 mm. 
 
 

6.3 – Conclusão 

Neste capítulo foram comparados os resultados experimentais, os simulados 

pelo Método dos Momentos (MoM) e os simulados pela técnica aproximadas 

apresentadas em [7]. [11] e [26] para dois cascateamento de FSSs. O primeiro 

cascateamento era constituído por duas FSSs [11] projetadas para trabalhar nas 

frequências de ressonância de 9,5 GHz e 10,5 GHz, respectivamente, e foram 

construídos sobre substrato de fenolite com permissividade elétrica igual a 3,9 e 

espessura de 1,5 mm.. O segundo cascateamento era constituída por duas FSSs 

projetadas para trabalhar nas frequências de ressonância de 7,75 GHz e 8,52 GHz, 

respectivamente, e foram construídos sobre substrato de fibra de vidro com 

permissividade elétrica igual a 4,4 e espessura de 1,5 mm. 
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Capítulo 7 

Conclusões 
 

 

 

Nesse trabalho foi feita uma formulação para se obter o espalhamento das 

ondas eletromagnéticas de um anteparo constituído por duas FSS simples, 

composta por patches condutores impresso sobre material dielétrico isotrópico e 

separadas por uma camada de ar com espessura d. Foram então elaboradas 

rotinas computacionais no software MATLAB® e várias simulações foram 

realizadas para comparar com resultados experimentais já existentes. Foram 

construídas mais duas FSS e novos dados experimentais foram obtidos. Por fim, 

foram feitas comparações dos resultados obtidos pelo Método dos Momentos, 

desenvolvido nesse trabalho, com os resultados obtidos pela técnica aproximada e 

os medidos. 

O Método dos Momentos desenvolvido nos capítulos anteriores demonstraram 

ser mais eficientes que a técnica aproximada apresentada em [7], principalmente 

para os valores de separação d < 8 mm. Para distâncias a partir de d = 8 mm os 

resultados do Método dos Momentos parecem convergir para os resultados da 

técnica aproximada. Para o cascateamento das estruturas 1 e 2 o Método dos 

Momentos foi eficiente em prever a mudança de comportamento dual-band para 

single-band e vice-versa. Porém, alguns dados não apresentaram precisão na 

segunda frequência de ressonância, possivelmente esse fato se deve ao número 

de funções de base e variáveis espectrais utilizados na simulação. Para o 

cascateamento das estruturas 3 e 4 o Método dos Momentos previu o 

comportamento simples band e apresentou resultados mais precisos que a técnica 

aproximada. E novamente os resultados do Método dos Momentos parecem 

convergir para os resultados da técnica aproximada para d = 10 mm. 

Como o Método dos Momentos desenvolvido nesse trabalho apresentou 

excelentes resultados para o cascateamento das estruturas 1 e 2, assim como 

para as estruturas 3 e 4. É importante introduzir resultados de novas estruturas e 

aumentar a banda de frequência. Outros trabalhos importantes seriam desenvolver 
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uma análise para os Modos de incidência TM e estudos de FSS com novos 

materiais. 
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Apêndice 

Resolução de um Sistema de Equações 
 

 

 

Nesse apêndice é apresentada a resolução do sistema de equações 

apresentado nas expressões (A1) e (A2). Esse tipo de sistema aparece com 

regularidade nas deduções dos campos, que foram feitas no Capítulo 4. 

��,� cosh	
��� + ��,� senh	
��� = ����,� cosh	
��� + ����,� senh	
��� (A1)

��,�
� senh	
��� + ��,�
� cosh	
��� = ����,�
� senh	
��� + ����,�
� cosh	
��� (A2)

Será iniciada a resolução acima se multiplicando a Expressão (A1) por 

cosh	
��� e a Expressão (A2) por − �
�� senh	
��� 

��,� cosh�	
��� + ��,� cosh	
��� senh	
���
= ����,� cosh	
��� cosh	
��� + ����,� cosh	
��� senh	
��� 

(A3)

−��,� senh�	
��� − ��,� cosh	
��� senh	
���
= −����,� 
�
� senh	
��� senh	
���

− ����,� 
�
� senh	
��� cosh	
��� 
(A4)

Somando-se a Expressão (A3) com a Expressão (A4) tem-se: 

��,��cosh�	
��� − senh�	
����
= ����,� cosh	
��� cosh	
��� − ����,� 
�
� senh	
��� senh	
���

+ ����,� cosh	
��� senh	
��� − ����,� 
�
� senh	
��� cosh	
��� 
(A5)

Assim é obtida a primeira solução do sistema como: 

��,� = ����,� �cosh	
��� cosh	
��� − 
�

� sinh	
��� senh	
����

+ ����,� �cosh	
��� senh	
��� − 
�

� senh	
��� cosh	
���� 

(A6)
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Para se obter a segunda solução do sistema multiplica-se a Expressão (A1) por 

senh	
��� e a Expressão (A2) por − �
�� cosh	
��� obtendo-se: 

��,� cosh	
��� senh	
��� + ��,� senh	
��� senh	
���
= ����,� senh	
��� cosh	
��� + ����,� senh	
��� senh	
��� 

(A7) 

−��,� cosh	
��� senh	
��� − ��,� cosh	
��� cosh	
���
= −����,� 
�
� cosh	
��� senh	
���

− ����,� 
�
� cosh	
��� cosh	
��� 
(A8) 

Somam-se as expressões (A7) e (A8) obtendo-se: 

��,��senh�	
��� − cosh�	
����
= ����,� senh	
��� cosh	
��� − ����,� 
�
� cosh	
��� senh	
���

+ ����,� senh	
��� senh	
��� − ����,� 
�
� cosh	
��� cosh	
��� 
(A9) 

−��,� = ����,� �senh	
��� cosh	
��� − 
�

� cosh	
��� senh	
����

+ ����,� �senh	
��� senh	
��� − 
�

� cosh	
��� cosh	
���� 

(A10) 

Assim é obtida a segunda solução: 

��,� = −����,� �senh	
��� cosh	
��� − 
�

� cosh	
��� senh	
����

− ����,� �senh	
��� senh	
��� − 
�

� cosh	
��� cosh	
���� 

(A11) 

Fazendo-se 

� = cosh	
��� cosh	
��� − 
�

� senh	
��� senh	
��� (A12) 

� = cosh	
��� senh	
��� − 
�

� senh	
��� cosh	
��� (A13) 

� = −senh	
��� cosh	
��� + 
�

� cosh	
��� senh	
��� (A14) 

  = −senh	
��� senh	
��� + 
�

� cosh	
��� cosh	
��� (A15) 

Pode-se escrever 

��,� = �����,� + �����,� (A16) 



65 

 

��,� = �����,� +  ����,� (A17)

que na forma matricial pode ser escrita como 

���,���,�� = �
� ��  � �

����,�
����,�� (A18) 
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