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Resumo 

 
 

 Esse trabalho apresenta uma análise teórica e resultados numéricos e 

experimentais das características de transmissão de filtros passa-faixa de microfita, que 

usam diferentes geometrias. Os filtros são construídos sobre substratos dielétricos 

isotrópicos. A análise é efetuada utilizando-se diferentes programas computacionais 

comerciais como o Ansoft Designer e o Advanced Design System (ADS). Além dessas 

ferramentas, foram desenvolvidas rotinas computacionais que analisam os filtros através 

do método das diferenças finitas no domínio do tempo (FDTD). 

 O projeto dos filtros teve foco no desenvolvimento do primeiro estágio de 

filtragem do sistema de recepção do Transponder do Satélite ITASAT e sua integração 

com os demais sistemas. Foram estudadas algumas arquiteturas de filtro passa-faixa de 

microfita para viabilizar sua aplicação no Transponder, por sua economia de espaço na 

frequência de operação (faixa UHF inferior). O ITASAT é um projeto que visa a 

construção de um satélite de caráter experimental universitário para integrar a 

constelação de satélites do Sistema Brasileiro de Coleta de Dados, reunindo esforços de 

diversas instituições do Brasil, incluindo a AEB, o ITA, o INPE/CRN e a UFRN. 

 Foram efetuadas comparações entre os resultados numéricos e experimentais 

para todos os filtros, onde observou-se uma boa concordância, atingindo boa parte dos 

objetivos. Sugestões de continuidade do trabalho são apresentadas. 

 

 

Palavras Chave: Transponder, Filtro Passa-Faixa, Microfita, Comunicação Espacial, 

Satélite ITASAT. 

 
 

 
 



 

 
 

 

Abstract 

 
 

 
 This work shows a theoretical analysis together with numerical and experimental 

results of transmission characteristics from the microstrip bandpass filters with different 

geometries. These filters are built over isotropic dielectric substrates. The numerical 

analysis is made by specifical commercial softwares, like Ansoft Designer and Agilent 

Advanced Design System (ADS). In addition to these tools, a Matlab Script was built to 

analyze the filters through the Finite-Difference Time-Domain (FDTD) method. 

 The filters project focused the development of the first stage of filtering in the 

ITASAT’s Transponder receptor, and its integration with the others systems. Some 

microstrip filters architectures have been studied, aiming the viability of implementation 

and suitable practical application for the purposes of the ITASAT Project due to its low-

space occupation in the lower UHF frequencies. The ITASAT project is a University-

experimental project which will build a satellite to integrate the Brazilian Data Collect 

System’s satellite constellation, with efforts of many Brazilian institutes, like for 

example AEB (Brazilian Spatial Agency), ITA (Technological Institute of Aeronautics), 

INPE/CRN (National Institute of Spatial Researches/Northeastern Regional Center) and 

UFRN (Federal University of Rio Grande do Norte).  

 Comparisons were made between numerical and experimental results of all 

filters, where good agreements could be noticed, reaching the most of the objectives. 

Also, post-work improvements were suggested. 

 

Keywords: Transponder, Filter, Bandpass, Microstrip, Spatial Communication, 

Satellite, ITASAT. 
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1.  INTRODUÇÃO  

 

 

Em sistemas de radiocomunicações e comunicações sem fio, os parâmetros mais 

importantes para o funcionamento adequado de um sistema de recepção são a 

sensibilidade, a banda passante, e a rejeição de espúrios. Esta última determina, dentre 

outras coisas, o quão limpo é o canal no sistema de recepção ou transmissão. Em outras 

palavras, a rejeição de espúrios irá minimizar a interferência de sinais indesejáveis, 

presentes no canal de comunicações, sobre o sinal de informação.  

Nas comunicações aeroespaciais a análise desses parâmetros é ainda mais crítica, 

pois o filtro de entrada de um receptor que está embarcado em um satélite deve ter uma 

alta sensibilidade para compensar a baixa intensidade do sinal recebido, uma boa 

rejeição a ruídos, considerando que a Terra se tornará uma grande fonte de sinais 

interferentes, bem como uma alta imunidade às intempéries espaciais, como radiação 

ultravioleta e altas variações de temperatura. 

As estruturas planares demonstram ser uma boa solução para filtros de entrada em 

sistemas inseridos em ambientes hostis, como o espaço, pois os problemas causados por 

aquecimento não interferem relevantemente em seu desempenho (a dilatação térmica do 

material na variação de temperatura a que será submetido no espaço), tampouco a 

radiação ultravioleta irá ser um problema, pois, em linhas gerais, uma estrutura planar é 

apenas uma estrutura passiva. Adicionalmente, observa-se um notório progresso na área 

de filtros em microfita tanto no que toca o aperfeiçoamento da rejeição de espúrios 

quanto na seletividade da banda passante. Pode-se observar excelentes progressos na 

redução de banda passante obtidos através de novas técnicas apresentadas por Tseng & 

Shao, 2010, por Liu et al, 2010, assim como por Athukorala & Budimir, 2009, e por 

Tuan e Anh, 2005. Se encontram, também, melhorias na rejeição de espúrios através de 

recursos e técnicas apresentadas por Deng et al, 2006 Pang et al, 2004. Porém, os 

trabalhos de Kim et al, 2005, e por Esa et al, 2009¸ demonstram a obtenção de larguras 

de banda relativamente estreitas e também de boas rejeições aos espúrios – a 

combinação dos benefícios supra-citados – através da aplicação de conceitos de 

geometria fractal aos filtros. Por fim, avanços também importantes para o 
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desenvolvimento deste são encontrados em Wang et al, 2011, e mais uma vez em Deng 

et al, 2006, onde trata-se da miniaturização dos circuitos planares. 

Apesar de termos vários trabalhos norteadores, nenhum dos mesmos explorou uma 

região relativamente esquecida: a faixa inferior de UHF (300 MHz a 600 MHz). Esta é a 

região de interesse deste trabalho, e será para onde serão direcionados os esforços aqui 

demonstrados. 

Desta maneira, o principal objetivo deste trabalho é desenvolver projetos de filtros 

passa-faixa em microfita viáveis à aplicação espacial, respeitando e atingindo todos os 

requisitos determinados pela gerência do subsistema Trasponder ITASAT, e demonstrar 

um estudo de desempenho de cada solução desenvolvida. Adicionalmente, apresentam-

se inovações no âmbito das estruturas planares, através do uso de geometrias fractais 

como veículo de aperfeiçoamento de desempenho, e também uma nova técnica de 

miniaturização, sobre um novo modelo de filtro. 

Pode-se dizer que a grande contribuição deste trabalho é aplicar desenvolvimentos 

recentes na área de estruturas planares a uma área de grande interesse atual para Brasil: 

as comunicações via satélite. 

No Capítulo 2, se contextualiza o ambiente no qual o presente trabalho se inclui, 

explicando o Sistema Brasileiro de Coleta de Dados e o Projeto ITASAT em linhas 

gerais. 

Já no Capítulo 3, a formulação teórica dos métodos de simulação utilizados para 

prever o comportamento das estruturas projetadas é demonstrada, assim como as suas 

utilizações práticas, e também a metodologia de análise de resultados adotada para 

avaliar o desempenho de cada estrutura. 

As metas e as etapas de projeto dos filtros são demonstradas no Capítulo 4, onde se 

inicia com um embasamento teórico-matemático, e termina na extração das dimensões 

físicas de cada filtro, que serão modeladas nos ambientes de simulação que foram 

previamente explanados. Neste capítulo também são apresentados os resultados de cada 

simulação. 

O Capítulo 5 demonstra a maneira na qual os filtros foram analisados utilizando os 

equipamentos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Demonstram-se, também, 

todos os resultados obtidos experimentalmente em laboratório de cada um dos filtros 

construídos. São apresentados os desempenhos separados e também comparações, 

quando for o caso, das estruturas semelhantes, e é onde se apresenta a obtenção dos 

aperfeiçoamentos pretendidos. 
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Finalmente no Capítulo 6, encontra-se uma análise geral do trabalho, assim como as 

principais contribuições, e os passos relevantes que foram dados ao se desenvolver este 

trabalho, e os caminhos que, a partir daqui, foram abertos para eventuais estudos sobre 

melhorias posteriores. 

Em caráter adicional, os processos de fabricação utilizados estão descritos no 

Anexo I, onde, etapa por etapa, se pode compreender como são construídos os filtros. É, 

também, onde se explica como que as características de cada método de fabricação 

interferem no desempenho do produto final. Todos os filtros construídos são 

apresentados em suas versões finais. 
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2.  O SATÉLITE UNIVERSITÁRIO  

 

 

Para fornecer um melhor entendimento do trabalho desenvolvido, é pertinente que 

inicialmente sejam explicados os contextos e conjecturas aos quais o projeto do satélite 

universitário está inserido, uma vez que este documento corresponde apenas à uma 

pequena peça de um projeto de grande proporção e interesse para o desenvolvimento 

tecnológico do país. 

 

 

2.1.   Projeto ITASAT 

 

 

Ultimamente os satélites de pequeno porte têm demonstrado ser uma excelente 

alternativa para as mais variadas aplicações que se utilizam da comunicação espacial 

como meio de transmissão de informações. Por consequência, isso levou a AEB a 

propor a criação de um programa de capacitação pessoal e desenvolvimento tecnológico 

destinado a qualificar estudantes universitários para atender a demanda pelas futuras 

gerações de micro e nanossatélites (satélites com até 80 Kg), surgindo assim a “Missão 

ITASAT-1”.  

Hoje o Projeto ITASAT reúne esforços de diversas instituições brasileiras em 

parcerias firmadas junto ao ITA e a AEB, incluindo a UFRN, que participa 

indiretamente através de seus estudantes e parcerias de professores com o INPE. A 

principal metodologia do projeto é a própria construção e lançamento do ITASAT-1, 

onde se propõe validar a concepção experimental proposta em uma situação real, e 

também testar cargas úteis compostas pelos demais subsistemas integrantes da iniciativa 

São subsistemas do ITASAT: Sistema de Controle de Altitude e Órbita, Suprimento de 

Energia, Telemetria e Telecomando, Verificação e Validação, e finalmente o 

Transponder de Coleta de Dados ao qual este trabalho se insere. 
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O subsistema Transponder de Coleta de Dados se propõe a funcionar tanto para o 

Sistema Brasileiro de Coleta de Dados quanto para o sistema internacional ARGOS, 

como uma cooperação a fim de manter uma redundância no segmento espacial de 

monitoramento de dados ambientais. 

 

 

2.2.  Sistema Brasileiro de Coleta de Dados 

 

 

O Sistema Brasileiro de Coleta de Dados tem como objetivo fornecer ao país dados 

ambientais diários colhidos em toda extensão territorial brasileira através das 

Plataformas de Coleta de Dados. Atualmente, seu segmento espacial é constituído pelos 

satélites SCD-1, SCD-2 e CBERS-2, e seu segmento terrestre é formado pelas mais de 

800 PCD’s, como emissoras, e as estações de Alcântara e Cuiabá como receptoras, além 

do SINDA, implantado recentemente em Natal para substituir a estação de Cachoeira 

Paulista, como central de processamento de dados (Figura 1).  

As PCD’s através de seus sensores fornecem informações sobre temperatura, 

umidade relativa do ar, pressão atmosférica, informações sobre o vento (velocidade, 

direção, etc), radiação solar, dentre outros dados. Adicionalmente, cada PCD possui 

uma unidade controladora, que além de controlar os sensores, gerencia o consumo de 

energia e também a modulação e a transmissão dos dados obtidos, através de um 

transmissor em UHF. 

Os satélites constituintes do SBCD operam atualmente em duas frequências de 

recepção: 401.62 MHz e 401.65 MHz. Os sinais recebidos a bordo são retransmitidos 

para solo em Banda S (2.267,52 MHz) e, no caso do CBERS-2, também em UHF 

(462,5 MHz). Os satélites SCD-1 e SCD-2 possuem órbita equatorial, e realizam 14 

órbitas por dia, das quais 8 são visíveis1, enquanto o CBERS-2 possui órbita polar, 

realizando 6 órbitas por dia, com 4 visíveis. Após a recepção destes sinais nas estações 

terrestres, as informações são finalmente enviadas para o SINDA, para serem 

disponibilizadas aos usuários finais. 

                                                 
1 Uma órbita visível é aquela em que há o enlace (visada) entre o satélite e as estações de recepção. 
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Figura 1 – Ilustração do SBCD, e as co-visibilidades com as Estações Terrestres de Alcântara, Cuiabá e Natal, e a 
distribuição para os clientes finais a partir da estação de processamento de dados (FONTE: SINDA/INPE) 
 

 

Essas informações finais serão utilizadas nas mais diversas aplicações, tais como 

previsão do tempo do CPTEC, estudos sobre correntes oceânicas, comportamento das 

marés, química da atmosfera, planejamento agrícola, dentre outras. Uma das aplicações 

de grande relevância, por exemplo, é o monitoramento das bacias hidrográficas pelas 

redes de plataformas da ANA e do SIVAM, que fornecem diariamente dados 

fluviométricos e pluviométricos do Brasil. 

 

 

2.3.  Sistema ARGOS 

 

 

O sistema ARGOS é um consórcio Franco-Americano, formado pelo CNES, NASA 

e NOAA, que têm praticamente as mesmas finalidades do SBCD, porém em uma escala 

de abrangência mundial. Seus principais objetivos são ajudar a comunidade científica a 
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monitorar melhor e entender os fenômenos climáticos, e também ajudar a indústria a 

cumprir as normas de proteção ambientais. 

Sua infra-estrutura é bem similar à do SBCD, porém, conforme já mencionado, 

opera em maior escala. Suas plataformas de coleta de dados estão espalhadas por todo o 

mundo, incluindo bóias nos oceanos e mais de 40 estações receptoras. Outra diferença 

diz respeito aos satélites e seu tipo de órbita. Os satélites do SBCD possuem órbitas 

equatoriais e polar, enquanto os do ARGOS funcionam apenas em órbita polar. 

Os satélites do ARGOS recebem as informações das suas plataformas na frequência 

de 401,65 MHz, as retransmitem para a terra em Banda-S, onde as estações de recepção 

encaminharão os dados recebidos para processamento em Toulouse, França, e em 

Washington, EUA, e finalmente serão disponibilizados para a comunidade científica 

através dos mais variados meios (email, CD-ROM, aplicação autoral, etc.). 

 

 

2.4.  Transponder ITASAT/PCD 

 

 

Conforme mencionado, o Transponder do satélite ITASAT deverá atender tanto ao 

Sistema Brasileiro de Coleta de Dados, quanto ao ARGOS. Para isso, é preciso que o 

receptor funcione em uma frequência que englobe ambos os sistemas, e tenha uma 

banda passante que não prejudique nenhum dos sinais. Porém, como as informações 

transmitidas são bem estreitas (110 kHz ± 30 kHz do efeito Doppler no caso do 

ARGOS, e 30kHz ± 30 kHz para o SBCD), e neste documento, o trabalho se direciona 

apenas à faixa inferior de UHF (401 MHz), isto não é uma preocupação, pois, com a 

tecnologia atual, tal largura de banda fracional2 só pode ser atingida com aplicações de 

supercondutores em outros tipos de estruturas que não as de microfita. 

Sendo assim, a frequência de recepção do Transponder ITASAT será de 401,635 

MHz (Ver Figura 2), de modo que fique entre 401,62 MHz (SBCD) e 401,65 MHz 

(SBCD e ARGOS). A largura de banda final da informação é de 200 kHz, de modo que 

atenda ambos os sistemas e compense o efeito Doppler. A arquitetura escolhida para o 

receptor é Super-Heteródino, havendo então a presença de um estágio de Frequência 

Intermediária. 

                                                 
2 Relação entre a largura de banda e a frequência central 
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Figura 2 - Sobreposição dos espectros de sinais do SBCD e do ARGOS determinando a banda passante final com 
compensação de efeito Doppler. 

 

Uma vez estabelecida a frequência central de recepção do Transponder, deve-se 

atentar para outra característica importante: a sensibilidade do receptor. Os sinais 

oriundos das plataformas terrestres chegam à órbita do satélite com baixíssima 

amplitude, entre -123 e -98 dBm (aproximadamente 0,158 µV e 3,976 µV), então é 

necessário que haja uma baixa perda de inserção no Front-End (Figura 3), bem como 

uma baixa figura de ruído no sistema. 

Uma outra característica do Transponder ITASAT/PCD é a de ser um projeto 

experimental, que não necessariamente utilize-se de dispositivos e componentes 

qualificados para espaço, que são bastante caros e difíceis de serem adquiridos, e que ao 

mesmo tempo não perca confiabilidade. Para isso, haverá uma mistura entre 

componentes qualificados em pontos críticos do sistema - como geração de frequências 

e alimentação dos circuitos - e componentes não-qualificados e de desenvolvimento 

experimental, cujo processo de qualificação será feito através do próprio funcionamento 
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do sistema quando lançado o satélite, nos demais pontos do Transponder - como 

amplificadores e filtros. 

A partir das premissas acima e da contextualização desde trabalho, já se pode 

compreender as motivações para o desenvolvimento dos filtros Passa-Faixa em 

microfita para a entrada do receptor do Transponder ITASAT. 

 

 

 

 
Figura 3 - Diagrama de Blocos simplificado da estrutura conceitual do Transponder ITASAT/PCD 
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3.  MÉTODOS DE SIMULAÇÃO E 

ANÁLISE 
 

 

O pioneiro da análise e modelagem matemática no eletromagnetismo foi, sem 

sombra de dúvidas, James Clerk Maxwell. Sua obra, desenvolvida a partir do trabalho 

de Faraday, permitiu grande avanço tecnológico no século XIX, inclusive o surgimento 

das telecomunicações. É praticamente impossível imaginar qualquer sistema de 

comunicação sem a utilização da teoria eletromagnética formulada pelo físico escocês. 

Seu trabalho original foi desenvolvido em forma de vinte equações com vinte 

variáveis, que caracterizam todas as manifestações eletromagnéticas. Sucintamente, as 

“Leis de Maxwell” podem ser expressas em forma destas oito equações: 
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(3.8) 

 

Após isso, suas equações foram adaptadas através do Cálculo Vetorial pelo físico 

Oliver Heaviside, que eliminou o campo potencial eletromagnético, reduzindo para 

quatro equações vetoriais: 

(3.9) 
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A solução analítica das equações de Maxwell só é possível a partir de situações 

ideais, onde não há complexidades geométricas envolvidas no problema formulado. Em 

casos práticos, reais, como espalhamento, radiação, e guias de onda, há a necessidade de 

métodos numéricos para contornar a dificuldade de se trabalhar com o método analítico. 

É quando o Eletromagnetismo Computacional ganha importância nos trabalhos desta 

área. 

Os métodos computacionais aplicados ao Eletromagnetismo simplesmente calculam 

o campo elétrico (E) e o campo magnético (H = B / µ0) ao longo do domínio 

computacional, modelado previamente de acordo com o que se deseja analisar. A 

maioria dos métodos subdivide o problema modelado em várias geometrias ideais, 

como retângulos e esferas, com objetivo de se obter simetrias, simplificando o cálculo 

total no domínio modelado. 

Computacionalmente assume-se que a propagação aconteça apenas no plano xy, 

restringindo o campo magnético a ser perpendicular a este plano, enquanto o campo 

elétrico, paralelo (Transverso Elétrico). Isto permite resolver um problema em três 

dimensões, através de uma solução bidimensional variante no tempo. Então a solução 

das equações de Maxwell se apresenta da seguinte forma: 
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Existem diversos métodos computacionais aplicados ao eletromagnetismo, onde 

cada um se aplica melhor a uma situação diferente. Neste trabalho, serão utilizados o 

Método dos Momentos, através do software comercial Ansoft Designer, e o Método das 

Diferenças Finitas no Domínio do Tempo (FDTD), através de script computacional 

implementado em Matlab (solução não comercial), que são os mais utilizados (e 

recomendados) para estruturas planares. 

A seguir será explicado um pouco sobre cada método utilizado nas simulações deste 

trabalho, e também sobre a metodologia de análise dos resultados. Não é pertinente 
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entrar em um detalhamento profundo a respeito dos métodos computacionais, pois além 

deste não ser o objetivo deste trabalho, isto tornaria este documento bastante extenso. 

 

 

3.1. Método dos Momentos  

 

 

De acordo com Casimiro et al (2003), o Método dos Momentos (ou Método dos 

Elementos de Contorno, quando aplicado a áreas alheias ao eletromagnetismo) é uma 

técnica de resolução de equações integrais complexas através da simplificação destas 

para um sistema de equações lineares. Utiliza-se de uma técnica conhecida por “método 

dos resíduos ponderados”, que estabelecem um conjunto de funções de base com um ou 

mais parâmetros variáveis. Os resíduos nada mais são que o erro, ou, a diferença entre a 

solução de base e a solução real. Já os parâmetros ajustáveis vão sendo calculados 

gradativamente objetivando a eliminação do resíduo. Como nem sempre é possível 

eliminar o resíduo, normalmente no método se estipula um valor predeterminado de 

tolerância ao erro.  

Em linhas gerais, o “Método do Momento” é a divisão de uma estrutura em vários 

segmentos, onde em cada um deles, calcula-se o valor da corrente multiplicado por um 

vetor que descreve o próprio segmento em questão (comprimento e direção). 

 

 

3.1.1. Formulação Matemática 

 

 

Seja a função: 

gfL =)(  (3.15) 

 uma equação não-homogênea, onde L é um operador linear, g é uma função conhecida, 

normalmente a fonte ou excitação, temos a função f que é a função a se determinar, ou a 

resposta do sistema. Podemos expandir a resposta (f) em um somatório:    

∑=
n

nn faf  (3.16) 

onde os operadores an são constantes, e as funções fn são denominadas funções de base. 

Em casos ideais, o somatório é infinito. Porém, como trabalhamos o método 
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discretamente, há a necessidade de estipular um domínio para a decomposição da 

resposta em termos das funções de base, evitando que o cálculo caia em um “loop” 

infinito 

Então, aplicando a propriedade linear de L, teremos: 

∑
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n
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(3.17) 

A partir daí, observa-se que se estabelecermos um limite N de equações, teremos 

mais incógnitas do que equações. Para contornar este empecilho, utiliza-se como 

artifício o produto escalar de funções de peso, wm. Sabendo que a operação escalar 

satisfaz a condição <f, g> = <g, f>, podemos aplicá-la a (3.17), nos dando: 
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Expandindo o somatório, e reorganizando os temos em representação matricial o 

método se apresenta da seguinte maneira: 
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Ou de forma mais simplificada, considerando lmn = <wm , L(fn)>, e gm=<w m , g>: 

][][][ mnmn gal =⋅  (3.20) 

Então, se a matriz [lmn] possuir uma inversa [lmn]
-1, os escalares an são determinados 

por: 

][][][ 1
mmnn gla ⋅= −  (3.21) 

Considerando que a resposta é determinada por (3.16), e que a matriz de funções de 

base pode ser expressa da seguinte maneira: 

[ ]...321

~

ffffn =




  (3.22) 

A solução do método é finalmente definida por: 

[ ] [ ]mmnn glff ⋅⋅




= −1
~

 (3.23) 
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Outra etapa que possui suma importância na utilização deste método é a escolha das 

funções de base, representada por (3.22). Existem diversas funções que podem ser 

aplicadas na solução do método, porém existem regras na determinação das mesmas, 

que terminam limitando em grande número a quantidade de funções que podem ser 

utilizadas a cada problema. 

As funções de base são divididas em: 

 

• Funções de Base de Subdomínio: São as funções mais utilizadas. 

Suas funções são diferentes de zero apenas em subdomínios de f, e 

não implicam no conhecimento prévio da resposta a ser encontrada. 

• Funções de Base de Domínio Inteiro: São funções diferentes de 

zero em todo o domínio de f. São pouco utilizadas, pois a sua 

aplicação requer o conhecimento prévio da resposta da estrutura que 

se deseja analisar. Sua utilização é mais frequente em aplicações 

didáticas. 

 

Diversos softwares comerciais se utilizam do Método dos Momentos como solução. 

Os mais conhecidos provavelmente são o Ansoft Designer e o ADS Momentum. 

Conforme já mencionado, neste trabalho o Ansoft Designer foi escolhido como 

ferramenta de simulação pelo método dos momentos. 

 

 

3.1.2. Utilização Prática: Ansoft Designer 

 

 

Este software foi escolhido pela sua simplicidade de utilização, pela sua 

confiabilidade, e por possuir uma versão para estudante (Ansoft Designer Student 

Version). Em geral, é uma ferramenta que pode ser utilizada para diversas aplicações, 

como simulação de estruturas planares, de circuitos integrados, tanto de RF quanto de 

Microondas, modelagem de superfícies seletivas de frequência, e caracterização de 

sistemas de transmissão. 

Sua utilização é bem simples. O software possui uma área de desenho, e ferramentas 

para auxiliar a caracterizar a estrutura em formas geométricas simples, como retângulos, 

círculos, e polígonos arbitrários. É possível unir, ou subtrair as figuras, a fim de se obter 



 

 
 

15 

uma composição específica. Isto se torna bem prático na caracterização de estruturas 

com fractal, por exemplo.  

O Ansoft Designer possui um esquema de “layers” similar ao AutoCAD, onde é 

possível trabalhar cada camada separadamente, sendo que cada camada representa um 

elemento diferente da estrutura planar, que geralmente são a camada de sinal, a camada 

dielétrica, e a camada de terra. O envoltório da estrutura é naturalmente considerado 

como vácuo. Na Figura 4, se vê uma tela capturada do ambiente de trabalho do software 

que demonstra o ambiente de desenho, e a janela de manipulação de camadas, onde é 

definida as espessuras dos materiais utilizados, exemplificando o plano de terra, 

dielétrico, e camada de sinal (onde o sinal se propagará) e suas respectivas dimensões. 

Observe que é possível atribuir espessura para a camada metálica de sinal. 

 

 
Figura 4 - Captura de tela do ambiente de trabalho do Ansoft Designer 

 

Na Figura 5 é possível ver a ferramenta de edição de materiais da biblioteca do 

software, e na Figura 6 se observa a janela de configuração de simulação. É possível 

adicionar novos dielétricos ou metais, ou editar os parâmetros dos já existentes, como 

constante dielétrica, tangente de perdas, constante magnética, condutividade, etc. Uma 
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desvantagem desta ferramenta é a impossibilidade da caracterização de materiais com 

anisotropia. 

 
Figura 5 - Edição de materiais na biblioteca do software Ansoft Designer 

 

 

 
Figura 6 - Definição dos parâmetros de Simulação 
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Após definida a estrutura, e as camadas do sistema, são necessários ajustes nos 

parâmetros de simulação de acordo com o tipo de análise que se deseja fazer. É possível 

realizar análise de campos distantes, espalhamento, resposta em frequência, dentre 

outros. É preciso escolher se a simulação ocorrerá em uma frequência simples, ou se 

ocorrerá em forma de uma “varredura” de frequências (Sweep Frequency). A Figura 6 

mostra o menu em árvore, onde é possível definir a frequência de operação central 

(Setup1), a varredura de frequência (Sweep1), os parâmetros das portas (Excitations), e 

os tipos de resultados a exibir (Results). 

Após todos estes ajustes, o ambiente finalmente está configurado para executar a 

simulação do Método dos Momentos corretamente. Dependendo da estrutura e da 

configuração de simulação, a execução pode demorar de segundos, como por exemplo, 

o cálculo de distribuição de corrente superficial em uma estrutura planar para uma 

frequência específica, até várias horas, como o cálculo dos coeficientes de transmissão e 

reflexão de uma Superfície Seletiva de Frequência utilizando fractais, com uma 

varredura de frequências grande e com passos de frequência relativamente pequenos. 

 

 

3.2. Método Diferenças Finitas no Domínio do Tempo (FDTD) 

 

 

A primeira grande diferença deste método para o anterior está no domínio em que 

ele é executado - enquanto o Método dos Momentos funciona no domínio da 

frequência, o FDTD ocorre no domínio do tempo. Essa característica o torna mais 

propício a analisar efeitos de transientes, assim como analisar uma vasta escala de 

frequências de maneira mais simples. Outra diferença notável é a de o método FDTD 

trabalhar diretamente com o campo elétrico e magnético. 

A partir das equações de Maxwell, percebe-se que as mudanças do campo elétrico 

no tempo são dependentes da variação do campo magnético no espaço (equação 3.18). 

Esta é a relação básica do método FDTD, que estabelece, além disso, a necessidade de 

passos de tempo para que os valores do campo elétrico sejam atualizados a partir de 

seus valores passados e dos valores adjacentes do campo magnético. O cálculo do 

campo magnético funciona da mesma maneira. Calcula-se o valor atual do campo 
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magnético a partir dos seus valores do campo passados e dos valores adjacentes do 

campo elétrico.  

Deste modo, se estabelece a teoria de funcionamento do FDTD, intercalando no 

tempo o cálculo dos campos ao longo da estrutura, em função das suas dimensões, 

sejam elas 1D, 2D, ou até 3D.  

Então, em 1960, Kane Yee propôs um modelo de escalonamento de vetores dos 

campos elétrico e magnético em torno de uma célula espacial da grade computacional 

de modo que cada componente de campo elétrico esteja localizado entre um par de 

componentes de campo magnético, e vice-versa. Adicionalmente Yee propôs um modelo 

de iterações em funções do passo de tempo, de modo que o campo elétrico é atualizado 

entre as atualizações do campo magnético (alternadamente). Isso permite que as 

propriedades elétricas e magnéticas do material analisado possam ser trabalhadas 

diretamente, através da modelagem individual das eventuais singularidades, como por 

exemplo, uma anisotropia. 

Até hoje o algoritmo de Yee (ver Figura 7) é amplamente utilizado nos métodos 

computacionais em FDTD por ter provado ser de extrema confiabilidade e robustez. 

 
Figura 7 - Exemplificação gráfica do Algoritmo de Yee no espaço (a) e no tempo (b) 
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3.2.1. Formulação Matemática 

 

 

Seja f(x) uma função contínua e discreta. A expressão para a derivada desta função, 

no ponto x, pode ser expressa como: 
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Sabendo que ∆x é diferente de zero, esta equação fica representada da seguinte 

forma, conhecida como fórmula da diferença posterior: 
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Esta mesma derivada pode ser apresentada também em outras duas fórmulas, a da 

diferença anterior (3.26) e a da diferença central (3.27).  
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Aplicando a expansão de Taylor sobre (3.25) do ponto x ao ponto x+∆x, obtém-se: 

( ) ...)('''
6

)(''
2

)(')(
32

+∆+∆+∆+=∆+ xf
x

xf
x

xxfxfxxf  (3.28) 

Ajustando a equação para obtermos a derivada de f(x), teremos: 
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Observa-se que o primeiro termo de (3.29) é igual à (3.25), sendo o restante da 

expansão o erro introduzido pelo artifício matemático, fornecendo um erro de primeira 

ordem, introduzido pelo termo mais significativo que é ∆x/2. Isto ocorre de maneira 

semelhante com a diferença anterior. Porém, ao fazer os mesmos artifícios para 

encontrar o valor de f’(x) com a diferença central, 
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se observa que o termo mais significativo do erro está elevado ao quadrado e dividido 

por 6, e como sendo ∆x muito menor do que 1, isto torna esta equação bem mais precisa 

do que as demais.  

Então, deste modo, o algoritmo de Yee, aplicado às derivadas no espaço e no tempo 

através das diferenças centrais se apresentam, respectivamente, como: 
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A escolha da resolução espacial - ∆x, ∆y e ∆z - é feita em função das dimensões da 

estrutura que será caracterizada no método de modo que haja precisão na modelagem da 

estrutura através desta espécie de “discretização”. Já o passo de tempo ∆t é determinado 

através de um critério de estabilidade numérica encontrado através da relação de 

dispersão. 

A relação de dispersão é a variação do comprimento de onda com a frequência de 

ondas propagantes. Para entender melhor como funciona a determinação do passo de 

tempo para fornecer a estabilidade numérica, vejamos o desenvolvimento resumido a 

seguir. Seja uma equação de onda escalar unidimensional, 
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Seja também uma onda caminhante senoidal e contínua, solução de (3.34), 

)(),( kxwtjetxu −=  (3.35) 

Substituindo (3.25) em (3.24), tem-se, 
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Ao realizar o mesmo procedimento feito com (3.34) e (3.35), à equação de 

diferenças centrais, se obtém a seguinte equação, 
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Assim, (3.37) retornará o mesmo resultado que (3.36) quando o passo de tempo 

“mágico” for introduzido: ∆t = ∆x / c.  

Uma análise matemática mais aprofundada a partir das equações expostas até aqui, 

demonstra que o critério de estabilidade numérica é atingindo com o fator de Courant: 
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Onde n é a quantidade de dimensões consideradas na simulação. 

Por fim, outro ponto que merece ser discutido nesta resumida explicação sobre o 

método é o das condições de contorno absorvedoras do espaço computacional. 

Desconsiderando este artifício, ao realizar uma simulação de propagação de um sinal no 

espaço livre em 2D, por exemplo, se ,observaria um comportamento semelhante ao de 

um recipiente de água com ondulações, onde a ondulação na água representaria a matriz 

de amplitudes do campo elétrico e as paredes internas do recipiente as extremidades da 

grade computacional. Por um breve momento observaríamos a propagação de maneira 

correta, mas ao atingir o fim da grade, haveria uma reflexão da onda propagante de 

volta para o espaço computacional, contaminando a simulação com informações falsas e 

indesejáveis. Eis que surge a importância das condições de contorno absorvedoras, pois 

as ondas propagantes que atingirem os limites da grade computacional devem se 

propagar para “fora”, permitindo que apenas objetos de estudo causem reflexões 

esperadas. 

Existem várias técnicas de aplicação de condições de contorno absorvedoras, porém 

a mais utilizada e eficaz é a PML (Perfect Matched Layer – Camada Perfeitamente 

Casada) desenvolvida pelo francês J.P Berenger. A idéia básica do PML é que se uma 

onda se propaga de um meio A para um meio B, a quantidade de reflexão desta onda ao 

mudar de meio é determinada através das impedâncias intrínsecas dos dois meios, 

BA
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que por sua vez é função dos coeficientes elétrico e magnético dos dois meios 

A

A
A ε

µη =  (3.40). 

Adicionar uma camada com impedância característica igual ao do meio que a 

avizinha resolve em partes o problema da reflexão. O próximo passo é fazer com que a 

camada PML adicione perdas ao sinal que se propagar por ela, evitando que o sinal 

atinja a borda do espaço computacional, e se reflita novamente para o meio da grade. 

Tais perdas são adicionadas através da inserção de componentes complexas nas 

constantes elétrica e magnética, de modo que o sinal ao atingir a grade, esteja o mais 

atenuado possível. A PML mostra-se suficiente quando a presença de ondas 

evanescentes nas bordas da grade não interfere na análise do problema. Tais ondas ainda 
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ocorrem, pois seria necessário uma PML bastante espessa para atenuar o sinal por 

completo, e isso aumentaria o espaço computacional, causando maior consumo de 

memória computacional e tempo de simulação. Portanto, em situações onde as ondas 

evanescentes são indesejadas, é aplicado um conceito mais sofisticado utilizando a 

PML, denominada CPML (Convolutional Perfect Matched Layer – Camada 

Perfeitamente Casada Convolucional), que exige um espaço bem menor para introduzir 

as perdas necessárias para extinguir as ondas propagantes por ela, evitando um gasto de 

tempo e de memória. Como o método FDTD utilizado foi implementado através de 

linguagem de programação em Matlab, utilizou-se tal condição de contorno absorvedora 

para evitar que as simulações se tornassem mais longas do que já são. 

 

 

3.2.2. Utilização Prática: Rotinas em Matlab 

 

 

Foi escolhido utilizar o FDTD através de rotinas programadas em linguagem Matlab 

principalmente pelo controle e manipulação total sobre o método e código, que nem 

sempre é possível quando se utiliza soluções comerciais, as quais, geralmente, 

inviabilizam uma maleabilidade em determinadas adaptações para problemas 

específicos. Além disso, outro fator que pesou na escolha deste meio de utilização do 

método foi o valor acadêmico de se desenvolver e adaptar tais rotinas ao problema 

prático deste trabalho.  

O guia básico para o desenvolvimento e adaptação das rotinas foi o livro “The 

Finite-Difference Time Domain Method for Electromagnetics with MATLAB 

Simulations”, A. Elsherbeni, V. Demir, 2009; que forneceu as rotinas “pilares” para as 

análises apresentadas neste trabalho. 

A simulação é feita através de um conjunto de rotinas, onde existem quatro básicas 

que são editáveis, com finalidades diferentes, permitindo modelar especificamente o 

problema e configurar a simulação. Há a rotina de definição do espaço computacional, 

onde se escolhe a quantidade de passos de tempo, a resolução da grande espacial 

tridimensional, o tipo de condição de contorno absorvedora, e os parâmetros dos 

materiais utilizados na análise; Há a rotina de definição das fontes, onde é possível 

especificar a localização das fontes, se for o caso, o tipo de pulso de entrada, bem como 

seus parâmetros, a direção de propagação, e a impedância característica de eventuais 
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portas; Há ainda a rotina que define os parâmetros de saída, onde se ajusta as 

configurações de exibição gráficas, se define o domínio de freqüências onde se deseja 

investigar a resposta, onde há a amostragem do sinal na estrutura, para investigar os 

parâmetros S em pontos específicos, se for o caso, e onde se define a quantidade de 

portas do sistema; Por fim, há a rotina que define a geometria do problema. É nesta 

rotina onde caracterizamos o problema através de “caixas” que representam os materiais 

definidos na de definição de espaço computacional. A modelagem do sistema é feita em 

função da resolução espacial definida. É possível utilizar quantos materiais forem 

precisos. 

As demais rotinas, que possuem o método FDTD embutido, foram separadas para 

que pudesse haver um melhor controle na manipulação das informações, e facilitar 

também a identificação de eventuais problemas e erros na modelagem do sistema.  

A desvantagem de se utilizar este método, desta maneira, é a dificuldade de se 

modelar elementos com geometrias complexas e o tempo gasto na simulação, quando 

comparado às soluções comerciais. Em contrapartida, como já foi mencionado, a 

característica de “código aberto” permite um sentimento de controle absoluto sobre o 

método e sobre o resultado que se deseja obter, permitindo caracterizações específicas 

com boa precisão, como por exemplo, a previsão do nível de sinal de celular em um 

determinado andar de um edifício localizado em uma zona urbana. 

 

 

3.3. Metodologia de Análise de Resultados e Desempenho 

 

 

A investigação do comportamento de estruturas projetadas é crucial para viabilizar 

ou não a construção de tais dispositivos. Dependendo da aplicação desejada para o 

projeto, existem diversos parâmetros ou métodos de análise que devem ser analisados 

em uma simulação eletromagnética.  

No nosso caso, o filtro de entrada do Transponder do Satélite ITASAT-1, os 

principais critérios investigados são a Perda de Inserção na frequência central 

(401.635MHz), a Perda de Retorno na frequência central, a Largura de Banda (-3dB), a 

Largura de Banda de Rejeição (-20dB). Os critérios secundários, e menos importantes 

são investigados nas simulações. Um deles é a fase do sinal passante (Φ21) em torno da 

frequência central, para garantir que o atraso de grupo seja igual em toda a banda 
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passante das informações oriundas das plataformas de coleta de dados. Porém, como a 

informação está contida em uma banda bastante estreita (200kHz), a menos que 

tenhamos uma grande anormalidade na fase do filtro, o atraso de grupo não se torna um 

fator preocupante primário. Outro fator secundário investigado é a amplitude da Perda 

de Inserção dos filtros em torno de 2.2GHz, com o intuito de se observar se vestígios do 

sinal proveniente do transmissor do próprio satélite não interferirá no sistema, 

adicionando ruídos indesejáveis. Isso só seria preocupante se um filtro apresentasse uma 

perda de Inserção tão baixa quanto a resposta principal. Caso isso não ocorra, o próprio 

sistema receptor filtraria este sinal ao longo de sua cadeia. 

A partir de tais premissas, é suficiente afirmar que uma simulação de parâmetros S 

já forneça as informações necessárias para a investigação adequada dos filtros 

projetados para o receptor do satélite, bem como a aprovação ou rejeição dos mesmos. 

As mesmas análises são aplicadas às investigações feitas nas medições realizadas no 

Capítulo 6. 
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4.  PROJETO DE FILTROS PASSA-FAIXA 

EM MICROFITA 
 

 

Como mencionado no Capítulo 1, a respeito dos parâmetros importantes para o 

funcionamento adequado de um circuito aplicado às comunicações, a atenção agora é 

voltada para o caso prático do satélite ITASAT, onde a maior preocupação com relação 

às interferências oriundas da Terra diz respeito à radiodifusão (TV, Rádio, Rádio 

Amador, etc.) na faixa inferior de UHF.  

A partir do exposto, percebe-se que é necessário um filtro que: tenha alta resistência 

à variação de temperatura, imunidade à radiação solar, forneça uma boa rejeição de 

espúrios, uma boa perda de inserção (desejável até 1,0 dB, e 1,5 dB de máxima 

tolerância), e que não ocupe muito espaço e peso. Dentre as arquiteturas de filtros em 

microfita consolidadas, a arquitetura que atende a maioria, senão todas, de tais 

premissas é a Interdigital (ver Matthaei). O trabalho a partir deste ponto será focado no 

projeto e aplicação prática da arquitetura Interdigital ao Transponder ITASAT, e, 

adicionalmente, duas novas arquiteturas serão apresentadas como inovações 

tecnológicas aplicáveis ao segmento de comunicações por enlace de satélite/rádio. 

 

 

4.1. Projeto de Filtro Passa-Faixa Interdigital 

 

 

O filtro Interdigital é caracterizado principalmente por possuir seus elementos 

dimensionados em um quarto de onda, ao invés de meia-onda como os outros filtros. 

Para isso, devem-se dispor aterramentos ao final de cada elemento ressonante do filtro 

interdigital. Essa característica do filtro faz com que a resposta harmônica de segunda 

ordem seja suprimida, obtendo uma rejeição a ruídos e espúrios relativamente mais 

ampla. 

Inicialmente, deve-se saber que há dois tipos de filtros Interdigitais: os com entrada 

acoplada (Coupled Input), e os com entrada “adaptada” (tapped input). O de entrada 
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acoplada fornece filtros com bandas mais estreitas do que os com entrada “adaptada” 

(tapped), conforme pode ser visto em Matthaei, 1962. Como exatamente após o filtro há 

um LNA, que provavelmente possui um “Ganho-Banda” limitado, se deve filtrar o sinal 

a fim de evitar a saturação do amplificador e também limitar a entrada de ruído no 

sistema. Para isso, precisa-se de uma largura de banda estreita, tanto quanto for 

possível. Utilizaremos então o filtro Interdigital com entrada acoplada. 

Assim como qualquer pré-projeto de filtros, é preciso estabelecer alguns parâmetros. 

Para o nosso caso, a frequência central de projeto é de 401.635MHz, com largura de 

banda fracional de 15%. É desejável que a perda de inserção não seja maior que 1.0 dB, 

por isso não tentaremos estreitar muito a banda passante do filtro de entrada. A ordem 

ideal do filtro para atingir essas condições é a 4ª ordem, pois a 3ª nos daria um filtro 

muito suave enquanto a 5ª ordem nos daria um filtro mais crítico, que aumentaria a 

perda de inserção para além do limite estipulado pela gerência do projeto. Por fim, o 

tipo de resposta do filtro para a nossa aplicação deve ser Butterworth (Ver Tabela 1), de 

modo que a sua resposta em torno dos sinais do SBCD e ARGOS seja a mais estável 

possível para evitar conseqüências indesejáveis, como distorção do sinal, devido à 

desvios de frequência por Doppler e dilatação térmica.  

 

Tabela 1: Coeficientes de Butterworth normalizados até a quarta ordem 
N g1 g 2 g 3 g 4 g 5 
1 2.000 1.000    
2 1.4142 1.4142 1.000   
3 1.000 2.000 1.000 1.000  
4 0.7654 1.8478 1.8478 0.7654 1.000 

 

As equações de desenvolvimento são encontradas tanto em “Interdigital Microstrip 

Filters”, Matthaei, 1962, quanto em “Microstrip Filters for RF Applications”, Jia-

Sheng & Lancaster, 2001. De posse da Tabela 1, temos (4.1) e (4.2) como equações 

iniciais: 

θ
πθ

tan

1
  e  

2
1

2 0Z
Y

FBW =






 −=  (4.1) 

 (4.2) 

 

Resultando em: θ = 1,4535 rad; Y = 2,357 x 10-3 mho; J1,2 = 0,016817; J2,3 = 0,010824; 

e J3,4 = 0,016817; 
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A partir daí, como o filtro Interdigital também envolve acoplamentos, é preciso 

calcular as impedâncias de modo par e ímpar, a fim de obter as informações finais para 

dimensionar fisicamente o filtro. 

Deste modo, têm-se as equações simplificadas: 

 1-N até 1  i para  sin1,1, == ++ θiiii JY  (4.3) 
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e por fim:  

(4.8) 
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(4.9) 

Que resultou a Tabela 2: 

Tabela 2: impedâncias de modos par e ímpar do projeto do filtro interdigital 
Impedâncias de modo par Valor (em Ω)  

Z0e1,2 303,192 

Z0e2,3 108,100 

Z0e3,4 303,192 

Impedâncias de modo ímpar Valor (em Ω) 

Z0o1,2 27,247 

Z0o2,3 32,521 

Z0o3,4 27,247 
 

A partir destes números é possível extrair as dimensões físicas do filtro em função 

da placa dielétrica em que o mesmo será utilizado. Porém é preciso fazer algumas 
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aproximações com as impedâncias de modo par e ímpar, a fim de se obter um valor 

médio de acoplamento. Outra alternativa para se obter as dimensões físicas é utilizar um 

software de simulações eletromagnéticas para auxiliar e agilizar a fase de projeto. Como 

este trabalho tinha uma demanda prática – havia a necessidade de se construir e testar o 

filtro – optou-se pela ajuda do software pela praticidade e pela economia de tempo e 

esforço durante a etapa de projeto. 

 

 

4.1.1. Filtro Interdigital em Placa FR4 

 

 

Para o primeiro desenvolvimento prático deste projeto optou-se pela fibra de vidro 

por ser barata, de fácil obtenção (encontra-se facilmente no comércio local), e de fácil 

manuseio e prototipagem (por causa da sua rigidez ela é utilizada na CNC 

automatizada). A maior das suas desvantagens é a sua alta tangente de perdas, que 

ocasiona uma piora no desempenho dos circuitos em microfita que se utilizam desse 

material. 

O material utilizado para projeto possui constante dielétrica de aproximadamente 

4,4 em 401 MHz, tangente de perdas de 0,01, e espessura de 1,5mm. Utilizando-se dos 

parâmetros de projeto expostos até aqui, o filtro passa-faixa Interdigital em FR4 (Figura 

8) apresenta as dimensões da Tabela 3. 

 

 

 
Figura 8 - Geometria do filtro Interdigital de 4ª ordem. Valores expressos em milímetros 
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Tabela 3: Dimensões físicas do filtro Interdigital de 4ª ordem em FR4 representado pela Figura 8 
Dimensões físicas 

W1 2.29 mm 

W2 2.79 mm 

W3 3.13 mm 

W4 2.29 mm 

S1 0.33 mm 

S2 1.78 mm 

S3 0.33 mm 

 

Uma vez com as dimensões físicas do filtro determinadas, é possível caracterizá-lo 

em um programa computacional de simulação eletromagnética. Neste caso foi utilizado 

o Ansoft DesignerTM através da sua simulação “Planar EM”, que utiliza-se do Método 

dos Momentos, e em Rotina autoral em Matlab, utilizando-se do método das Diferenças 

Finitas no Domínio do Tempo. Em ambos ambientes, a caracterização tentou ser a mais 

fiel possível ao caso prático. Foi considerado tanto um acréscimo nas linhas de entrada e 

saída, para a soldagem do conector, quanto o aterramento através de vias soldadas em 

ambos os planos. 

O desempenho simulado deste filtro através do “MoM” pode ser visto na Figura 9, 

que exibe sua Perda de Inserção (em vermelho) e sua Perda de Retorno (em azul). 

 
Figura 9 - Desempenho simulado no Ansoft Designer do Filtro Interdigital de 4ª ordem em FR4 
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Os resultados obtidos a partir da rotina FDTD são exibidos nas figuras 10 e 11. 

 

.  

Figura 10 - Representação 3D do filtro Interdigital em FR4 feito em rotina Matlab. 
 

 

 
Figura 11 - Desempenho simulado em rotina FDTD do Filtro Interdigital de 4ª ordem em FR4 
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Se observa que ambas as simulações (figuras 9 e 11) previram uma má Perda de 

Inserção devido às tangentes de perda do material. A Perda de Inserção na frequência de 

recepção do Transponder ITASAT, neste caso, ficou entre 1.0dB e 2.5dB nas 

simulações FDTD e MoM, respectivamente. Este valor é bastante alto para os requisitos 

do sistema. Isto inviabiliza a sua aplicação prática ao Transponder desde já, tornando 

irrelevante a análise sobre a Perda de Retorno e sua grande discrepância entre ambas as 

simulações. Porém, por ser a mais comum das arquiteturas que serão apresentadas aqui, 

este filtro será tomado como “marco-zero” do estudo, e será construído com o objetivo 

de ser utilizado em comparativos de desempenho com as demais estruturas. Na Figura 

12 há um comparativo das previsões dadas por ambos os métodos para a Perda de 

Inserção. 

 

 
Figura 12 - Comparativo entre as Perdas de Inserção simuladas no Ansoft (linha cheia) e na rotina em Matlab (linha 
pontiilhada)  para o filtro Interdigital em FR4 
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4.1.2. Filtro Interdigital em Placa Dielétrica de Baixas Perdas 

 

 

Aproveitando-se dos mesmos parâmetros encontrados para o filtro anterior, foi feita 

uma nova extração das dimensões físicas, porém utilizando um material dielétrico 

diferente – o Rogers Duroid 6010.2, com constante dielétrica de 10,2 ± 0,45 e espessura 

de 1,9 mm. A utilização deste material traz basicamente duas grandes vantagens: a 

economia de espaço frente ao filtro construído em FR4, devido ao aumento da constante 

dielétrica, e a redução das perdas por causa da tangente de perdas do material, que é da 

ordem de 0,0023. 

Mais uma vez utilizando-se de programas computacionais para auxiliar no processo 

de obtenção das dimensões físicas, se obteve o filtro interdigital representado pela 

Figura 13, com as dimensões apresentadas na Tabela 4. 

 
Figura 13 - Geometria do Filtro Interdigital de 4ª ordem em placa Duroid de alta constante dielétrica e baixas perdas 

 

Tabela 4: Dimensões físicas do filtro Interdigital de 4ª ordem em Duroid, representado pela Figura 13 
Dimensões físicas 

W1 1.44 mm 

W2 1.78 mm 

W3 2.10 mm 

W4 1.44 mm 

S1 0.8 mm 

S2 2.65 mm 

S3 0.8 mm 

 

De maneira análoga ao filtro em FR4, caracterizou-se o novo filtro em dois 

ambientes de simulação diferentes, o Ansoft Designer (MoM) e Matlab (FDTD). Os 

resultados obtidos a partir das simulações apresentam-se a seguir, nas Figuras 14, 15, 16 

e 17. 
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Figura 14 - Desempenho simulado no Ansoft Designer do Filtro Interdigital de 4ª ordem em Duroid 

 

 

 
Figura 15 - Representação 3D do Filtro Interdigital em Duroid, feito em rotina Matlab 
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Figura 16 - Desempenho simulado em rotina FDTD do Filtro Interdigital de 4ª ordem em Duroid 

 

 
Figura 17 - Comparativo entre as Perdas de Inserção simuladas no Ansoft (linha cheia) e na rotina em Matlab (linha 

pontiilhada)  para o filtro Interdigital em placa de baixas perdas. 
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Pode-se observar uma melhora significativa do desempenho deste filtro em ambos 

ambientes de simulação, o que habilita este projeto a uma provável aplicação prática ao 

Transponder, pois tanto o Método dos Momentos quanto o das Diferenças Finitas 

apresentaram boas previsões à respeito da Perda de Inserção e Perda de Retorno 

(teoricamente nula), em função basicamente da melhora na qualidade do material 

utilizado, cuja tangente de perdas é quase 5 vezes menor que a placa utilizada no projeto 

do filtro precedente. 

Conforme dito na Seção 4.1, um filtro de 5ª ordem tornaria a perda de inserção mais 

crítica, porém aumentaria a perda de inserção tornando sua aplicação inviável. De 

maneira similar aos filtros até aqui apresentados, segue uma simulação de um filtro 

Interdigital de 5ª ordem (Figura 18), utilizando-se dos mesmos parâmetros e a mesma 

placa de baixas perdas. 

 

 
Figura 18 - Desempenho simulado no Ansoft Designer de Filtro Interdigital de 5ª ordem em Duroid 
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Observando a figura acima, percebe-se que houve de fato uma melhora na 

seletividade do filtro, porém, sua Perda de Inserção na simulação é de 1,1dB, e sua 

perda de retorno na frequência de recepção do Transponder ficou pior que no caso do 

filtro de 4ª ordem (-10dB contra -22dB). Ao ser construído, provavelmente essa situação 

se tornará pior, pois acumularia imprecisões geométricas durante processo de 

fabricação, perdas devido às soldas das vias, perdas nos conectores, e perdas nas soldas 

dos conectores, inviabilizando a sua utilização para o ITASAT por extrapolar o limite 

máximo da Perda de Inserção. Por causa disso, não serão investigados filtros com 

ordens maiores neste trabalho 

 

 

4.2. Projeto de Filtro Interdigital com Geometria Fractal 

 

 

O estudo das estruturas fractais tem sua origem datada na metade do século XIX, 

quando cientistas tentavam explicar geometrias naturais, como, por exemplo, os cristais 

de gelo, que não obedeciam a matemática euclidiana. Inicialmente conhecido como 

“Curvas Monstro”, uma geometria fractal nada mais é do que uma geometria que pode 

ser dividida ou acrescida em partes, cada qual semelhante ao objeto inicial, porém em 

escalas cada vez menores.  

Em 1872, um matemático chamado Karl Weierstrass apresentou uma função com a 

propriedade de ser contínua em seu domínio, porém não-diferenciável. Até o início do 

Século XX essa definição permaneceu na abstração matemática, até que Helge Von 

Koch desenvolveu uma definição geométrica para a função de Weierstrass, que hoje é 

conhecida como Curva de Koch (Figura 19). 

 

 
Figura 19 - Koch Snowflake – Um exemplo conhecido de fractal 
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Após Koch, o estudo dos fractais só ganhou notoriedade e desenvolvimento 

considerável com o surgimento dos primeiros computadores, que facilitaram a 

realização de cálculos mais complexos. O grande responsável pela difusão dos fractais 

foi o físico francês Benoit Mandelbrot, que além de batizar tais geometrias de “fractais”, 

foi quem se utilizou pioneiramente dos computadores para ajudar na solução de estudos 

direcionados aos fractais. A partir daí, os fractais tomaram diversos rumos na ciência e 

são aplicados nas mais diversas áreas, como Processamento de Imagens, Física, 

Geografia, Engenharias, etc. 

A utilização de geometrias fractais na Engenharia ocorre abundantemente no ramo 

de Teoria Eletromagnética e Propagação, nos projetos de Antenas e de Superfícies 

Seletivas de Frequência, principalmente por conseguir aumentar o perímetro das 

estruturas, por conseguinte seu comprimento elétrico, sem aumentar sua área de 

ocupação, permitindo um maior controle e manipulação sobre a frequência de resposta 

destas estruturas em função das suas dimensões físicas. A utilização de fractais em 

filtros de Microfita é a menos comum das aplicações em engenharia, talvez pelo fato 

dos filtros em Microfita possuírem acoplamentos que se deterioram quando modificados 

pelos fractais.  

Apesar da escassez de trabalhos utilizando fractais em filtros de Microfita, os 

resultados obtidos por Kim et al. (2005) e  por Esa et al. (2009) motivaram o 

desenvolvimento descrito nesta seção, e, neste trabalho em particular, decidiu-se aplicar 

uma geometria fractal sobre o filtro Interdigital com objetivo de observar seu 

comportamento e quais benefícios isso poderia trazer. 

O fractal escolhido para este estudo foi o quasi-Koch, que é baseado na estrutura 

previamente apresentada na Figura 19. A similaridade3 escolhida foi a de 1:4, pois a 

mesma não quebra a continuidade elétrica do ressonador, como em 1:3, e também não 

chega a possuir dimensões pequenas, difíceis de obter no processo de fabricação, como 

1:5 em diante. Considerando a geometria geradora como sendo cada elemento do filtro 

interdigital (retângulo), explica-se, então, a similaridade que será aplicada aos filtros nas 

Figuras 20 e 21.  

                                                 
3 Relação em escala das figuras menores com o padrão gerador 
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Figura 20 - Padrão Fractal baseado no Fractal de Koch, denominado “quasi-Koch” 

 

 

 
Figura 21 - Geometria “quasi-koch” aplicada à um retângulo 

 

 

 

4.2.1. Filtro Interdigital com Geometria Fractal em FR4 

 

Mais uma vez, inicialmente tomando como base a placa de FR4 principalmente pela 

sua facilidade de construção, se obtém as dimensões dos retângulos menores, que estão 

representados por “A/4” e “B/4” na Figura 21, facilmente a partir das dimensões do seu 

protótipo original apresentadas anteriormente na Tabela 3. 

Deste modo, e utilizando a Figura 8 como referência para as nomeclaturas de cada 

elemento, as seguintes dimensões dos elementos fractais são apresentadas Tabela 5. 

 

Tabela 5: Dimensões dos elementos fractais de primeira ordem aplicados ao filtro Interdigital em FR4 
Elemento Largura Original Largura Fractal Comprimen to Fractal 

W1 2.29 mm 0.57 mm 25.5 mm 

W2 2.79 mm 0.70 mm 25.5 mm 

W3 3.13 mm 0.78 mm 25.5 mm 

W4 2.29 mm 0.57 mm 25.5 mm 
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O próximo passo de desenvolvimento desta proposta é aplicar as dimensões 

encontradas, removendo área da camada condutora correspondente à cada elemento 

fractal. O layout final desta proposta pode ser visto na Figura 22. 

 

 
Figura 22 - Geometria Interdigital com Fractal quasi-Koch 

 
 
 

Após a adaptação da geometria original, é preciso realizar algumas mudanças para 

garantir o funcionamento adequado do filtro. Para manter a nova arquitetura 

funcionando de maneira análoga à original, é preciso garantir simetria e homogeneidade 

da distribuição superficial de correntes no filtro. Para isso, é importante que haja um 

espaço de guarda para soldar os conectores, de modo que o sinal contorne igualmente a 

primeira lacuna do fractal, e mantenha o acoplamento com o ressonador vizinho. Outra 

alteração importante ocorre nos aterramentos. Enquanto na arquitetura original uma via 

era suficiente para aterrar o ressonador, nesta arquitetura modificada devemos colocar 

duas vias em cada ressonador, pois cada braço possui duas terminações separadas, e 

caso isso não fosse feito, haveria uma reflexão indesejada em uma parte do elemento, 

que descaracterizaria o funcionamento em um quarto de onda do filtro, além de 

deteriorar o sinal propagante no ressonador. 

Consideradas tais adaptações, a arquitetura foi analisada através de simulações 

eletromagnéticas, assim como nos filtros anteriores, utilizando tanto o Método dos 

Momentos (Ansoft Designer – Figura 23) quanto o FDTD (rotinas em Matlab – Figuras 

24 e 25). 

Analisando ambas as simulações (Figuras 23 e 25), a conclusão que se pode tirar 

desta nova arquitetura é que tal adaptação fez com que se estreitassem tanto a largura de 

banda passante quanto a largura da banda de rejeição, aumentando assim seletividade do 

filtro, com relação ao seu protótipo original, o Filtro Interdigital em FR4. Quanto à 

Perda de Inserção e de Retorno, houve uma discrepância entre ambas as simulações (ver 

Figura 26), devido à dificuldade de discretizar o espaço computacional no Matlab, onde 
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é exigida uma grande alocação de memória. Tal problema seria contornado com a 

utilização de resolução não uniforme na geração das malhas, porém este recurso é de 

uma complexidade digna de um trabalho dedicado apenas a ele. 

 

 
Figura 23 - Desempenho do filtro Interdigital com Fractal “qKoch” simulado no Ansoft Designer 

 
 

 
Figura 24 - Caracterização 3D do Filtro Interdigital com Fractal “qKoch” feito no Matlab 
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Figura 25 - Desempenho do filtro Interdigital com Fractal “qKoch” simulado em rotina FDTD no Matlab 

 

 
Figura 26 - Comparativo entre as Perdas de Inserção simuladas no Ansoft (linha cheia) e na rotina em Matlab (linha 

pontiilhada)  para o filtro Interdigital com Fracta l “qKoch” em FR4 
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Os resultados numéricos foram bastante animadores, em ambos meios de simulação, 

pois se aumentou a seletividade do filtro sem a necessidade de um re-projeto, 

habilitando a investigação da técnica através da implementação prática deste filtro. 

Como é de conhecimento, a placa FR4 possui perdas inerentes ao seu material que 

terminam deteriorando a amplitude de sinais propagantes nos circuitos em Microfita que 

a utilizam. Portanto, assim como foi feito com os filtros Interdigitais convencionais, 

também investigaremos o desempenho desta modificação em uma placa de baixas 

perdas. 

 

 

4.2.2. Filtro Interdigital com Geometria Fractal em Placa de Baixas Perdas 

 

 

Novamente, a base para este protótipo será o filtro Interdigital convencional 

equivalente, ou seja, a versão projetada para a placa de baixas perdas e alta constante 

dielétrica. Utilizando as dimensões da Tabela 4, obtem-se os novos elementos fractais 

descritos na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Dimensões dos elementos fractais de primeira ordem aplicados ao Filtro Interdigital em placa 
dielétrica de baixas perdas 

Elemento Largura Original Largura Fractal Comprimen to Fractal 

W1 1.44 mm 0.36 mm 17.32 mm 

W2 1.78 mm 0.45 mm 17.32 mm 

W3 2.10 mm 0.53 mm 17.32 mm 

W4 1.44 mm 0.36 mm 17.32 mm 

 

Mais uma vez, o próximo passo é adaptar a estrutura original a partir das dimensões 

fractais encontradas através da relação estabelecida de ¼, resultando na Figura 27. 

 
Figura 27 - Geometria Interdigital com fractal “quasi-Koch” aplicada em placa dielétrica de baixas perdas 
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Mais uma vez, deve-se adaptar a nova arquitetura para garantir seu funcionamento 

de maneira similar ao filtro original. Isto é, garantir uma linha de entrada casada, e 

garantir os aterramentos em cada terminação menor. Considerando isso, o desempenho 

desta arquitetura em uma placa dielétrica de baixas perdas pode ser investigado 

computacionalmente, fornecendo os resultados demonstrados pela Figura 28 (MoM), e 

pelas figuras 29 e 30 (FDTD). 

Ao contrário das simulações feitas para o filtro Interdigital com Fractal em FR4, a 

simulação com Duroid em ambos os ambientes demonstraram resultados bastante 

animadores, dentro do esperado para o projeto, pois no pior caso, que foi o MoM 

(Ansoft Designer), se obteve uma Perda de Inserção de 0,9dB. Quanto à Perda de 

Retorno, ambas as simulações demonstraram valores parecidos perto de 401,635MHz, 

cerca – 16dB no Método dos Momentos, e – 17dB no FDTD. Uma comparação entre as 

Perdas de Inserção simuladas por ambos os métodos é demonstrada na Figura 31. 

 

 
Figura 28 - Desempenho do filtro “quasi-Koch” simulado no Ansoft Designer 
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Figura 29 - Representação 3D do filtro Interdigital com Fractal “qKoch” em Duroid, feito em Matlab 

 

 
Figura 30 - Desempenho do filtro Interdigital com Fractal “qKoch” em Duroid simulado em rotina FDTD no Matlab 
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Figura 31- Comparativo entre as Perdas de Inserção simuladas no Ansoft (linha cheia) e na rotina em Matlab (linha 

pontiilhada)  para o filtro Interdigital com fracta l “qKoch” em placa dielétrica de baixas perdas. 
 

 

Adicionalmente, foi comparado o desempenho MoM deste filtro com o do filtro 

Interdigital Convencional de 5ª ordem, para se ter uma noção de quanto pode se 

modificar a resposta do filtro através desta técnica (Figura 32). 

É possível observar que a Perda de Inserção do filtro com fractal na frequência de 

recepção do Transponder é ligeiramente menor que a do filtro de 5ª ordem, assim como 

a largura de banda. Outra informação importante que se pode extrair do gráfico, é que 

houve um desvio de freqüência no filtro com fractal, por causa do aumento do perímetro 

dos ressonadores. E por fim, se observa que o vale de “Transmissão Zero” do filtro 

fractal é mais amplo que o filtro de 5ª ordem, fornecendo uma melhor rejeição de 

espúrios, muito embora o filtro em 5ª ordem possua curvas ligeiramente mais críticas. A 

partir dessas informações, pode-se concluir que as adições destas geometrias fractais 

fizeram com que o desempenho dos protótipos um comportamento intermediário entre 

um desempenho de quarta ordem e outro de quinta. 
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Figura 32 - Comparativa entre as Perdas de Inserção dos filtros Interdigital Convencional e Interdigital com Fractal “quasi-

Koch” em placa dielétrica de baixas perdas, através do Ansoft Designer (Método dos Momentos). 

 

 

 

4.3.  Projeto de um novo Filtro “Narrowband” de Linhas Acopladas com 

Miniaturização 

 

 

O princípio de funcionamento básico desta arquitetura baseia-se na teoria de linhas 

acopladas, onde a largura de banda de duas linhas acopladas é diretamente proporcional 

ao fator de acoplamento entre os dois condutores, perfeitamente analisado em Pozar 

(2005). Deste modo, quanto menor o espaçamento entre as linhas, maior o acoplamento 

entre as mesmas, e maior a largura de banda, e vice-versa.  

A formulação matemática levou a este filtro, demonstrada por Tuan e Anh (2005), 

mostra que é possível realizar o cascateamento de duas linhas acopladas, com o objetivo 

de obter-se um filtro a partir dos acoplamentos congruentes entre as linhas.  

O processo de desenvolvimento tem início na conversão descrita na Figura 33, e 

explicada por (4.10). 
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Figura 33 - Conversão de modelo de linhas acopladas para rede de 2 portas através dos Inversores-J 
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 (4.10) 

 

Em seguida, o cascateamento entre as duas redes de 2 portas (Figura 34): 

 

 
Figura 34 - Cascateamento da rede de 2 portas equivalente 

 

Considerando que cada linha de ¼ de onda possui impedância, capacitância, e 

indutância própria, a rede adaptada se apresenta como na Figua 35. 

 
Figura 35 - Circuito Equivalente Intermediário 

 

Onde, finalmente, podemos converter para um circuito RLC equivalente (Figura 36) 

através dos parâmetros Inversores-J: 
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Figura 36 - Circuito Equivalente RLC Final 

 

Os elementos da Figura 35 são obtidos através de (4.11), (4.12) e (4.13): 
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A conversão dos elementos apresentados na Figura 35, para o equivalente na Figura 

36 é feita através de (4.14), (4.15) e (4.16), utilizando-se do inversor de impedância J. 
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Este desenvolvimento permite chegar a um modelo de filtro bastante simples, 

representado pela Figura 37. 

 

 
Figura 37 - Geometria Final do Filtro de Linhas Acopladas em Cascata 
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A partir daí, é possível modelar a estrutura para ser simulada computacionalmente, 

desde que as dimensões equivalentes sejam determinadas. A formulação mostrada por 

Tuan e Anh (2005) é generalista. Para o nosso caso, consideraremos todos os elementos 

desse filtro como sendo linhas de 50Ω, com o cascateamento de duas linhas de 

acoplamentos com ¼ de onda em 401.635MHz, utilizando como placa a Rogers 6010.2. 

A largura de banda fracional desta estrutura é determinada por: 
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Sabe-se que quanto maior o espaçamento entre as linhas acopladas, menor a 

diferença entre Z0e e Z0o. A equação (4.17) prova que quanto maior o espaçamento, 

menor a largura de banda. A partir daí, consegue-se obter uma largura de banda de 

aproximadamente 6%, considerando o termo αλ/π como sendo nulo (< 10-3) e Z0 = 50Ω, 

quando a diferença ao quadrado das impedâncias de modo par e ímpar - (Ze – Zo)² - for 

igual a 20. Para isso, se utilizarmos linhas de 50Ω, com constante dielétrica de 10.2, 

freqüência de 401,635 MHz, Z0e = 60Ω e Z0o = 40Ω, teremos a largura das linhas de 

aproximadamente 1,7mm, o espaçamento de 1,25mm, e o comprimento de λ/4 de 

68,25mm. 

O modelo prático deste caso é apresentado na figura 38, caracterizado no Ansoft 

Designer. 

 
Figura 38 - Filtro de Linhas Acopladas em cascata projetado para 401.635MHz com FBW de 6% 

 

A resposta em frequência da estrutura projetada para atender aos requisitos do 

ITASAT se apresenta na Figura 39. 

 



 

 
 

50 

 
Figura 39 - Resposta em frequência do filtro de linhas acopladas em cascata 

 

Percebe-se que houve uma grande concordância com o esperado, em relação a 

largura de banda do novo filtro. Com os dados calculados, esperava-se uma largura de 

banda fracional de 6%, e foi exatamente o que se obteve na simulação. As Perdas de 

Inserção e de Retorno também se apresentaram bastante animadoras, 0,85 dB e -20 dB, 

respectivamente. Observa-se que o filtro tem sua resposta harmônica de segunda ordem 

ativa. Isto ocorre pelo fato do filtro ser uma estrutura de meia-onda, enquanto o filtro 

Interdigital suprime esta resposta por ser uma estrutura de um quarto de onda. 

Apesar desta nova abordagem de filtro ter apresentado um resultado extremamente 

satisfatório em termos de desempenho, ela deixa a desejar em termos de ocupação 

espacial quando trabalhamos em frequências mais baixas de UHF, como é o caso do 

Transponder ITASAT. É totalmente inviável apresentar como solução um filtro com 

uma dimensão linear de mais de 10 cm. Para contornar este problema, apresenta-se 

agora uma solução para miniaturizar esse filtro, e torná-lo compacto para aplicações 

com comprimento de onda maiores que 20 cm. 

O processo de miniaturização utilizado consiste em “dobrar” a estrutura em forma 

de “C”. Isso, obviamente, tornará o comprimento elétrico externo diferente do interno, 

causando um desvio em frequência, que pode ser facilmente corrigido através do ajuste 

do comprimento nas extremidades do ressonador central. Outra observação importante 
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sobre o processo de miniaturização está no posicionamento da linha de acoplamento 

cascateada, que ficaria pelo lado de dentro, ocasionando uma área de acoplamento em 

comum entre os dois pares que deveriam estar cascateados. Para contornar este 

problema, o segundo ressonador foi reposicionado para fora do ressonador central, de 

modo que o comprimento do acoplamento não se alterasse, e nem descaracterizasse o 

cascateamento, intrínseco ao filtro. Deste modo, a arquitetura final miniaturizada é 

apresentada na Figura 40. 

Nota-se que a estrutura final é completamente nova, embora funcione de maneira 

exatamente igual à original. Isto permite que se tenha um filtro “Ultra Narrow Band”, 

com baixa perda de inserção, e completamente aplicável geometricamente em sistemas 

na escala UHF inferior. A ocupação do novo filtro agora é praticamente um quadrado de 

5,5cm, ao invés de uma estrutura longa de 13cm por 0,75cm . 

A nova estrutura foi investigada, assim como nos filtros anteriores, tanto no Ansoft 

Designer (Método dos Momentos) quanto na rotina em Matlab (FDTD). Os resultados 

obtidos nas simulações apresentam-se nas Figuras 41 e 43, a modelagem na Figura 42 e 

um comparativo na Figura 44. 

 
Figura 40 - Miniaturização do filtro de linhas acopladas para aplicações em UHF inferior 
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Figura 41 - Resposta em frequência do filtro miniaturizado. Resultado obtido através do Ansoft Designer 

 
 
 

 
Figura 42 - Representação 3D do filtro miniaturizado, feito em rotina Matlab 
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Figura 43 - Desempenho do filtro de acoplamento miniaturizado obtido através do FDTD implementado em Matlab 

 

 
Figura 44 - Comparativo entre as Perdas de Inserção simuladas no Ansoft (linha cheia) e na rotina em Matlab (linha 

pontiilhada)  para o filtro Interdigital com fracta l “qKoch” em placa dielétrica de baixas perdas. 
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Os resultados obtidos em ambos os ambientes foram totalmente satisfatórios em 

termos de largura de banda (24 MHz pelo MoM e 36 MHz pelo FDTD), Perda de 

Inserção e Perda de Retorno, porém esta estrutura apresenta uma desvantagem em 

relação às demais: a rejeição de espúrios é menor, por causa da resposta de segunda 

harmônica. Embora isto não seja o ideal, também não é um fator impeditivo, pois sua 

segunda harmônica ocorre em torno de 815MHz. Nesta frequência, a atenuação na 

propagação em espaço livre é bem maior que na frequência principal, e, somado com a 

Perda de Inserção da segunda harmônica que é aproximadamente 6 dB, e com o 

eventual circuito de casamento do amplificador subsequente ajustado para 401,635MHz 

que também atua como filtro, as interferências da segunda harmônica se tornam bem 

mais brandas e provavelmente imperceptíveis. Isso só pode ser confirmado através da 

cosntrução do filtro e integração com o amplificador. Além disso, observamos que 

houve um pequeno desvio na frequência de ressonância da simulação em FDTD. A 

causa desta discrepância já foi mencionada na Seção 4.2.1. 
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5.  MEDIÇÕES E ANÁLISE DE 

DESEMPENHO DOS FILTROS 
 

 

Nesta última etapa, veremos o desempenho real dos filtros projetados, comparando-

os com os resultados das simulações, e analisando a viabilidade de aplicação de cada 

arquitetura projetada em função dos requisitos do subsistema Transponder PCD. Para 

tal, é necessário, e suficiente, um equipamento de medição específico: o Analisador de 

Redes. O equipamento utilizado para as medições foi o Rohde & Schwarz ZVL (idêntico 

ao da Figura 45), do laboratório de Rádio Frequência do Centro Regional do Nordeste 

(INPE). 

 
Figura 45 – Analisador de Redes utilizado nas medições dos filtros 

 

Antes de se analisar os filtros, é preciso calibrar o equipamento utilizando os 

mesmos cabos e adaptadores que serão empregados nas medições. O próprio 

equipamento possui uma rotina de calibração bastante intuitiva, onde o operador deve 

apenas, sob comando, deixar as portas com os cabos em aberto, conectá-los a uma carga 

de 50Ω, e conectar a Porta 1 à Porta 2, que o software se encarrega de compensar 

eventuais perdas e efeitos indesejáveis. Como todos os filtros possuem apenas duas 

portas, e deseja-se investigar os mesmos parâmetros em todos eles, o procedimento de 

testes seguido foi um só. O simples esquema de ligação dos filtros é demonstrado na 

Figura 46. 
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Figura 46 – Esquema de teste dos filtros 

 

Como os conectores do Analisador de Redes são do tipo N e os cabos e os 

conectores dos filtros são do tipo SMA, utilizaram-se adaptadores N-SMA nas portas do 

equipamento (Figura 47). 

 
Figura 47 – Adaptadores N-SMA utilizados nas medições 

 

Após as conexões físicas ao equipamento serem feitas, é necessário que o 

equipamento seja configurado de modo que as respostas de todos os filtros sejam 

apresentadas ao usuário da mesma maneira para uma conferência rápida do 

desempenho. Se houver algum desvio na frequência central para uma frequência menor, 

que pode ser ocasionado por diversos motivos, como, por exemplo, imprecisões na 

constante dielétrica da placa ou erro de dimensão durante a construção dos filtros, é 

preciso realizar o ajuste fino dos mesmos através da remoção de pequenos pedaços de 

metal das estruturas ressonantes nas extremidades não-aterradas. Isto só veio a ocorrer 

com os filtros em Duroid, provavelmente por terem sido construídos através de um 
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processo com uma tolerância à erros maior, e também pelo fato de o dielétrico poder ter, 

nominalmente, uma variação no valor de sua constante dielétrica de 9%. Além disso, 

outra consideração relevante diz respeito à precisão do equipamento. Observou-se que 

medições com “spans” menores são mais precisas do que os de amplo espectro (wide). 

 

 

5.1. Filtro Interdigital em FR4 

 

 

Este filtro, por ter sido construído em uma placa bastante comum, e por ser uma 

arquitetura já bastante difundida, foi considerado o “modelo base” deste estudo, cujo 

desempenho será a referência à qual os demais filtros serão comparados. O desempenho 

deste filtro é apresentado na Figura 49 e comparado com as simulações na Figura 49. Os 

dados extraídos da medição estão na Tabela 7. 

 

 
Figura 48 – Parâmetros S do Filtro Interdigital em FR4 
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Tabela 7: Desempenho do Filtro Interdigital em FR4 
Perda de Inserção em 401.635MHz: -2.3 dB 

Perda de Retorno em 401.635MHz: -40 dB 

Largura de Banda (-3dB):  75 MHz (FBW = 18.7%) 

Largura de Rejeição (-20dB): 217 MHz 

 

 
Figura 49 – Comparativo da Perda de Inserção entre as simulações e a medição do Filtro Interdigital em FR4 

 

Comparando o resultado medido com os simulados, observamos que o Método dos 

Momentos forneceu uma melhor previsão a respeito da perda de retorno e da largura de 

banda. Apesar de ter demonstrado uma largura de banda razoável (3,7% acima do 

desejável) e uma boa Perda de Retorno (duas vezes maior do que o aceitável), a alta 

Perda de Inserção, causada pelas perdas do material, impossibilita a utilização deste 

filtro para a aplicação em questão, reforçando a afirmação feita ainda na etapa de 
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projeto. Em eventuais situações onde a figura de ruído não seja crítica, tal arquitetura 

pode ser uma solução viável e barata.  

Além do desempenho do filtro em torno da frequência de recepção do Transponder, 

deseja-se investigar o seu comportamento ao longo do espectro de frequências, para ver 

se há respostas harmônicas e vales de rejeição em frequências específicas, como a de 

transmissão do Transponder (2,267 GHz), por exemplo. A Figura 50 exibe a Perda de 

Inserção deste filtro até a frequência de 3 GHz. 
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Figura 50 – Perda de Inserção do Filtro Interdigital em FR4 em amplo espectro 

 

Nota-se que tal arquitetura possui sua segunda harmônica suprimida, tendo a 

seguinte resposta em torno de três vezes a frequência central, fornecendo um amplo vale 

de rejeição de espúrios abaixo de -20dB (entre 470 MHz e 900 MHz, 

aproximadamente), e uma interferência irrelevante em função da sua resposta 

harmônica, pois sua Perda de Inserção é de aproximadamente -7dB em 1,2GHz. Além 

disso, observamos que neste filtro não haveria interferência pelo sinal transmitido pelo 

próprio Transponder, pois a Perda de Inserção em 2,267 GHz está bem abaixo de -15dB 

(cerca de -18dB). 
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5.2.  Filtro Interdigital com Geometria Fractal em FR4 

 

 

Este filtro, apesar de também ter sido construído em uma placa com altas perdas, foi 

construído com o intuito de se provar a técnica desenvolvida em simulação, de se 

aumentar a rejeição de espúrios de um filtro interdigital convencional através da 

adaptação da sua geometria para uma estrutura semelhante a fractal. O desempenho do 

filtro é apresentado pela Figura 51, e seus respectivos dados na Tabela 8. 

 

 
Figura 51 – Parâmetros S do Filtro Interdigital com Geometria Fractal em FR4 

 

 

Tabela 8: Desempenho do Filtro Interdigital com geometria Fractal em FR4 
Perda de Inserção em 401.635MHz: -3.0 dB 

Perda de Retorno em 401.635MHz: -14 dB 

Largura de Banda (-3dB):  59 MHz (FBW = 14.7%) 

Largura de Rejeição (-20dB): 171 MHz 
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Através destas medições se pôde confirmar a teoria de que a estrutura fractal 

aplicada ao filtro Interdigital ocasiona uma redução nas bandas passante e de rejeição, 

bem como um aumento na rejeição do seu “transmissão zero” (-50dB contra -42dB do 

filtro convencional em FR4) tornando-o sutilmente mais seletivo. Embora a Perda de 

Inserção e de Retorno tenham piorado, esta técnica reduziu a largura de banda em 

relação ao protótipo original (Figura 53) em 21%. Este resultado foi bastante animador, 

pois até então não havia muitos trabalhos investigando o efeito de arquiteturas fractais 

em filtros, tampouco nesta arquitetura. Este, provavelmente, foi o primeiro estudo sobre 

tal aplicação em filtros Interdigitais. Pode-se afirmar, ainda, que a adição da geometria 

fractal levou o comportamento do filtro para uma resposta de ordem intermediária, ou 

seja, seu comportamento está entre o de um filtro de quarta ordem e outro de quinta. As 

simulações, como já mencionado, também previram tal efeito (ver Figura 52). 

 
Figura 52 – Comparativo da Perda de Inserção entre as simulações e a medição do Filtro Interdigital com geometria fractal 

em FR4 
 

 

Adicionalmente, o comportamento de tal filtro em um espectro de frequências mais 

amplo é demonstrado na Figura 53. 
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Figura 53 – Perda de Inserção do Filtro Interdigital com Geometria Fractal em amplo espectro 

 

Observando o comportamento do filtro com geometria fractal, podemos notar que 

há maiores rejeições ao longo do espectro do que o seu protótipo gerador, como, por 

exemplo, em torno de 1,7GHz (-38dB) e 2,2 GHz (-23dB). Uma comparação entre os 

dois foi realizada e apresenta-se na Figura 54. 

 
Figura 54 – Comparativo das Perdas de Inserção do filtro convencional e do fractal, em FR4, em amplo espectro 
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Tais alterações trariam benefícios ao Transponder, por reduzir ainda mais as 

interferências causadas por espúrios, caso não apresentasse uma Perda de Inserção 

elevada na frequência de recepção.  

 

 

5.3. Filtro Interdigital em placa dielétrica de baixas perdas 

 

 

Conforme dito na seção 4.1.2, este filtro utilizou o mesmo projeto que o analisado 

na seção 6.1, alterando-se apenas a placa dielétrica e, por consequência, suas dimensões 

físicas. Ao realizar as medições deste filtro, por trás de seu desempenho também 

veremos os benefícios ocorridos em função da utilização de uma placa dielétrica de alta 

qualidade. Na Figura 55 é possível ver a Perda de Inserção e de Retorno deste filtro. Os 

dados obtidos estão demonstrados na Tabela 9. 

 

 
Figura 55 – Parâmetros S do Filtro Interdigital em placa Duroid 
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Tabela 9: Desempenho do Filtro Interdigital em placa Duroid 
Perda de Inserção em 401.635MHz: -1.0 dB 

Perda de Retorno em 401.635MHz: -27 dB 

Largura de Banda (-3dB):  68 MHz (FBW = 17%) 

Largura de Rejeição (-20dB): 203 MHz 

 

 

Neste caso, observamos claramente a melhora da Perda de Inserção, da Perda de 

Retorno, e do vale de transmissão zero – aproximadamente -57dB contra -45dB – 

quando comparado ao filtro original em FR4. Além disso, observamos uma discreta 

melhora na seletividade do filtro, que a banda passante em 7 MHz, e em 14 MHz a 

banda de rejeição em 20dB. A Figura 56 faz um comparativo entre as simulações e a 

medição. 

 
Figura 56 – Comparativo da Perda de Inserção entre as simulações e a medição do Filtro Interdigital em Duroid 
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Ambas as simulações demonstraram ter seus pontos fortes, seja na precisão da 

previsão, ou na importância de se ter uma ferramenta totalmente proprietária embora 

com menor precisão. O Método dos Momentos (Ansoft Designer), por exemplo, 

apresentou uma previsão melhor da Perda de Inserção e da largura de banda, enquanto o 

FDTD previu melhor as frequências de ressonância e de rejeição máxima.  

Por fim, investigando o comportamento do filtro em um amplo espectro (ver Figura 

57), percebemos claramente que ao mesmo tempo em que uma placa de baixas perdas 

pode trazer benefícios ao filtro, também pode trazer problemas para o sistema. Neste 

caso as respostas harmônicas deste filtro possuem amplitudes maiores, com relação aos 

demais filtros, o que poderia interferir negativamente no sistema caso a segunda 

harmônica não estivesse sendo suprimida. No caso da resposta harmônica conseguinte 

deste filtro ser apenas em 1,2 GHz, a própria atenuação do espaço livre e o 

descasamento de impedâncias do resto do sistema de recepção nesta frequência 

contornam o problema de eventuais interferências. 
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Figura 57 – Perda de Inserção do Filtro Interdigital em placa Duroid em amplo espectro 
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De acordo com as alterações apresentadas pelo filtro descrito na seção 5.2 com 

relação ao da seção 5.1, pressupõe-se que a resposta em amplo espectro do filtro 

Interdigital em Duroid seja otimizada através da adaptação pela geometria fractal. 

 

 

5.4. Filtro Interdigital com Geometria Fractal em placa dielétrica de baixas 

perdas 

 

 

Conforme discutido na seção 5.2, sabe-se que o processo de construção através da 

corrosão é mais impreciso que os demais. Esta imprecisão torna-se mais significativa 

quando a estrutura necessita de uma grande fidelidade de detalhes para manter o seu 

comportamento fidedigno ao projeto, exigindo, no caso da corrosão, um adesivo de alta 

precisão e resolução que é bastante difícil de se conseguir. Este é exatamente o caso do 

Filtro Interdigital com a aplicação do fractal. Houve pequenas anormalidades na 

construção do filtro, que podem interferir negativamente no seu desempenho. De 

qualquer modo, sua resposta em frequência foi analisada da mesma maneira que as 

demais (Figura 58), sabendo-se apenas que poderia ser melhor caso houvesse um 

processo de fabricação menos tolerante às falhas. Na Tabela 10 se tem a apresentação 

dos dados obtidos na medição, e na Figura 59 observa-se o comparativo entre a medição 

e as simulações. 

 

Tabela 10: Desempenho do Filtro Interdigital com Geometria Fractal em Duroid 
Perda de Inserção em 401.635MHz: -1.4 dB 

Perda de Retorno em 401.635MHz: -21 dB 

Largura de Banda (-3dB):  61 MHz (FBW = 15,2%) 

Largura de Rejeição (-20dB): 175 MHz 

 

Mais uma vez comprovou-se o efeito da adição da geometria fractal ao filtro, que 

resultou num aumento da seletividade. Neste caso, obtivemos uma redução de 10% na 

largura de banda e de 14% na banda de rejeição, com relação ao seu equivalente 

convencional.  
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Figura 58 – Parâmetros S do Filtro Interdigital com Geometria Fractal em placa Duroid 

 
Figura 59 – Comparativo da Perda de Inserção entre as simulações e a medição do Filtro Interdigital com geometria fractal 

em Duroid 
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Sobre as previsões (Figura 59), o Método dos Momentos apresentou um resultado 

mais próximo da largura de banda e da Perda de Inserção, enquanto o FDTD previu 

exatamente a frequência do vale de rejeição. 

Com respeito à frequência central da banda passante, se pode observar que houve 

um desvio com relação ao Filtro Interdigital convencional. Tal efeito é bastante 

observado em antenas, pelo fato da aplicação do fractal modificar o perímetro da 

estrutura, e por consequência, o seu comprimento elétrico. Observamos na Figura 70, 

que há dois vales na Perda de Retorno (em azul) que significam os pontos ótimos em 

termos de casamento. É desejável que a frequência de 401,635 MHz esteja situada em 

um destes vales. Isto só pode ser atingido através da reconstrução do filtro considerando 

tal efeito de desvio causado pelo fractal, ou pelo ajuste fino dos comprimentos dos 

ressonadores. Por motivos de economia de material e de tempo, utilizou-se o ajuste fino 

para deslocar a resposta ótima do filtro para a frequência de 401,635 MHz. Sendo 

assim, foram removidos pequenos pedaços de metal da extremidade em aberto de cada 

ressonador, aos poucos, até se atingir a melhor resposta possível (ver Figura 60 e Tabela 

11)4.  

 
Figura 60 – Parâmetros S do Filtro Interdigital com Geometria Fractal em Duroid após ajuste fino 

                                                 
4 Este processo se chama “tuning“ e é bastante comum na fabricação de estruturas planares através de 
processos de fabricação com grandes tolerâncias à erros 
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Tabela 11: Desempenho do Filtro Interdigital com Geometria Fractal em Duroid após ajuste fino 
Perda de Inserção em 401.635MHz: -1.25 dB 

Perda de Retorno em 401.635MHz: -23.4 dB 

Largura de Banda (-3dB):  58 MHz (FBW = 14.4%) 

Largura de Rejeição (-20dB): 189 MHz 

 

O ajuste do filtro melhorou sutilmente as Perdas de Inserção e de Retorno, bem 

como a largura de banda foi reduzida de 61 MHz para 58 MHz. Em contrapartida a 

banda de rejeição apresentou um pequeno alargamento, de 175 MHz para 189 MHz, 

tornando a redução com relação ao original de 14% para 7%. Ao sobrepor ambas as 

respostas (Figura 61), é possível ter uma noção melhor das mudanças na resposta. A 

perda de inserção extrapolou o limite desejável em 0,25 dB. Isto está dentro da 

tolerância máxima, e ainda, caso se utilizem Amplificadores de Ultra-Baixo Ruído 

(ULNA) no receptor, pode-se contornar o problema da figura de ruído total do sistema. 

 

 

 
Figura 61 – Antes e depois do ajuste fino do filtro “qKoch” em Duroid 
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O comportamento em um amplo espectro de ambos os casos (pré-tuning e pós-

tuning) também foi investigado com o intuito de se comparar os benefícios trazidos pela 

aplicação do fractal, assim como as alterações causadas à Perda de Inserção por causa 

do ajuste fino. Na Figura 62 vemos a resposta do filtro antes do ajuste; na Figura 63, o 

desempenho após o ajuste; na Figura 64 têm-se noção das alterações obtidas através da 

sobreposição das respostas do filtro antes e após o ajuste; e, finalmente, na Figura 65 

realiza-se a comparação das Perdas de Inserção entre o filtro convencional e o filtro 

quasi-Koch em sua versão final, após o ajuste. 

 

 
Figura 62 – Perda de Inserção do Filtro Interdigital “qKoch” em amplo espectro  antes do ajuste 
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Figura 63 – Perda de Inserção do Filtro Interdigital “qKoch” em amplo espectro após o ajuste 

 
Figura 64 – Comparação das Perdas de Inserção dos Filtros Interdigital “qKoch” em amplo espectro antes e após o ajuste 
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Figura 65 – Comparação, em amplo espectro, das Perdas de Inserção dos Filtros Interdigital convencional e fractal 

 

Portanto, pôde-se comprovar, mais uma vez, o efeito ocasionado em razão da adição 

da geometria fractal sobre a arquitetura Interdigital convencional. Podemos observar 

que as respostas harmônicas do filtro estão praticamente suprimidas, tornando a 

resposta deste filtro em amplo espectro bem mais atenuante que o seu equivalente 

convencional. Vale a pena ressaltar, em particular, que a Perda de Inserção na 

frequência de 2,267 GHz (frequência de transmissão do Transponder) foi a mais baixa 

de todos os filtros projetados, sendo da ordem de -26dB, tornando a interferência devido 

ao transmissor praticamente nula. 

 

 

5.5. Filtro “ Narrowband” de Linhas Acopladas com Miniaturização 

 

 

Concluindo a etapa de medição de desempenho dos filtros construídos, o último 

filtro a ser analisado é o Narrowband de linhas acopladas adaptado para o Transponder 

ITASAT. Assim como os filtros com fractal, havia uma grande expectativa a respeito do 
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desempenho deste filtro, pois conforme discutido na seção 4.3, esta estrutura foi 

também uma inovação, e sua simulação demonstrou resultados bastante animadores, 

principalmente por atingir uma largura de banda bastante estreita para aplicações da 

faixa inferior de UHF sem que se ocupasse muito espaço e sem que se inserisse grandes 

perdas na frequência de ressonância, que é característica da grande maioria dos filtros 

de banda estreita. Os resultados deste filtro são apresentados nas Figuras 66 e 68, e na 

Tabela 11, bem como um comparativo entre as previsões simuladas e a medição na 

Figura 67. 

Este filtro apresentou, além de uma boa concordância com as expectativas de 

projeto, uma excelente seletividade, demonstrando um comportamento citado como 

“Ultra Narrowband” (Banda Ultra Estreita) com baixa Perda de Inserção. Além disso, 

sua Perda de Retorno também é considerada bastante aceitável, bem como a rejeição de 

espúrios.  Sua Perda de Inserção é limítrofe à máxima tolerância estipulada para que não 

conduza a figura de ruído no sistema para fora de valores aceitáveis. Caso isto se torne 

um empecilho em nível de sistema, a largura de banda deve ser alargada através de um 

simples reprojeto: a redução no espaçamento entre os acoplamentos. 

 

 

Tabela 12: Desempenho do Filtro Narrowband de Linhas Acopladas com Miniaturização 
Perda de Inserção em 401.635MHz: -1.5 dB 

Perda de Retorno em 401.635MHz: -24.6 dB 

Largura de Banda (-3dB):  18.5 MHz (FBW = 4.6%) 

Largura de Rejeição (-20dB): 227 MHz 

 

 

Este arquitetura, em particular, foi aquela em que as simulações demonstraram 

maior precisão na previsão de desempenho, muito provavelmente por não apresentar 

complexidades na caracterização de sua geometria, como vias e detalhes fractais, 

exigindo uma discretização da grade computacional menos criteriosa. 
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Figura 66 – Parâmetros S do Filtro Narrowband de Linhas Acopladas com Miniaturização 

 

 
Figura 67 – Comparativo da Perda de Inserção entre as simulações e a medição do Filtro Narrowbande de Linhas Acopladas 
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A resposta do filtro em um amplo espectro (Figura 68) demonstrou ser bastante 

satisfatório, pois apesar de o filtro ser um elemento em função de meio comprimento de 

onda e ter a sua harmônica de segunda ordem excitada, esta não apresentou amplitude 

significativa, estando bem abaixo do limite de meia-potência com relação à amplitude 

máxima do filtro. Outro bom resultado foi observado ao analisar o desempenho de 

amplo espectro, pois o filtro apresentou profundos vales de transmissão zero, 

margeando a casa dos 70 dB negativos, enquanto os filtros Interdigitais apresentaram 

apenas um, que varia entre -50dB e -60dB dependendo do filtro, na mesma faixa de 

frequências. 

Como ponto negativo, observando a mesma resposta (ainda a Figura 68), podemos 

ressaltar a quantidade de harmônicas existentes no filtro5, bem como a quantidade de 

banda de frequências com amplitude superiores a -10dB em áreas indesejáveis, como, 

por exemplo, na frequência de transmissão do Transponder (-7dB em 2,267 GHz). 
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Figura 68 – Perda de Inserção do Filtro Narrowband de Linhas Acopladas em amplo espectro 

 

                                                 
5 Consultar o Capítulo 5 de “Microstrip Filters for RF and Microwaves Applications - Hong & 
Lancaster” para compreender os efeitos das harmônicas em função do comprimento de onda das 
estruturas 
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5.6. Comparativos Finais de Desempenho 

 

 

Nas seções precedentes deste capítulo, foi visto e discutido individualmente o 

desempenho de cada filtro construído para atender as especificações de projeto do 

Transponder, comparando sempre cada medição com as respectivas simulações, e, 

quando houve a necessidade, com suas versões pré-alteradas. Nesta seção, que finaliza 

este capítulo, são demonstrados comparativos de desempenho de todos os filtros 

construídos, que fornecem um sentimento melhor sobre cada particularidade atingida 

com cada filtro, através das Perdas de Retorno e de Inserção em torno da frequência de 

operação, e da Perda de Inserção em amplo espectro. 

Para facilidade de conferência, há uma figura para as Perdas de Inserção (Figura 69) 

e outra para as Perdas de Retorno (Figura 70).  

 

 
Figura 69 – Comparativo das Perdas de Inserção dos filtros analisados 
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Na Figura 69, é possível analisar duas coisas ao mesmo tempo: o aumento na 

seletividade dos filtros com aplicação fractal com relação aos seus equivalentes 

convencionais; e a redução da Perda de Inserção dos filtros Interdigital em Duroid com 

relação aos seus equivalentes em fibra de vidro (FR4). 

Na Figura 70, observa-se as sobreposições das Perdas de Retorno, e assim, é 

possível ter dimensão basicamente do casamento de impedâncias dos filtros com a 

Antena, a 50Ω, e também da largura de faixa de casamento ótimo, abaixo de -20dB 

(menos de 1% de potência refletida). 

Finalmente, na Figura 71, se consegue ter dimensão do comportamento da Perda de 

Inserção ao longo de uma ampla faixa de frequências, interpretando a partir daí a 

rejeição de espúrios de cada um, bem como qual filtro é mais suscetível a permitir 

interferências de fontes externas. 

 

 
Figura 70 – Comparativo das Perdas de Retorno dos filtros analisados 
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Figura 71 – Comparativo das Perdas de Inserção ao longo do espectro dos filtros analisados 

 

Ao analisar os filtros através das Larguras de Banda (Figura 81), é possível listá-los 

do mais seletivo para o menos seletivo. Sendo assim, tem-se: Narrowband de Linhas 

Acopladas; Interdigital “qKoch” em Duroid; Interdigital “qKoch” em FR4; Interdigital 

em Duroid; Interdigital em FR4. Podendo concluir que os filtros com Fractal 

apresentam larguras de banda menores que os filtros convencionais, ficando atrás 

apenas do Narrowband de Linhas Acopladas. 

Se o critério de ordenação for a Perda de Inserção, a lista dos filtros apresenta-se da 

seguinte maneira: Interdigital em Duroid; Interdigital “qKoch” em Duroid; Narrowband 

de Linhas Acopladas; Interdigital em FR4; Interdigital “qKoch” em FR4. Neste caso, os 

filtros construídos sobre Duroid apresentam menores perdas que àqueles sobre FR4, 

como era de se esperar. Além disso, confirmou-se que a Perda de Inserção apresentou 

ser inversamente proporcional a largura de banda. Paralelamente, com exceção do filtro 

Interdigital “qKoch” em FR4, todos os demais apresentaram bons casamentos de 

impedância, sendo habilitados ao uso prático. 

Na Figura 81 é possível extrair uma interpretação da susceptância dos filtros às 

interferências através do seu comportamento ao longo do espectro de frequências. De 
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início, pode-se dizer que o filtro Narrowband tem rejeições muito fortes, porém também 

tem regiões de baixas perdas em altas frequências. O filtro que demonstrou ser mais 

regular na rejeição de espúrios foi o Interdigital “qKoch” em Duroid, onde a única 

harmônica ativa possui amplitude de -5 dB, e todo o resto do espectro situa-se abaixo de 

-10 dB, e a maioria, abaixo de -15 dB. Outra conclusão que é possível ser feita a partir 

desta imagem, é, de fato, o aumento na rejeição de espúrios causada pela adição do 

fractal. Nota-se que as respostas dos filtros que se utilizam desta técnica ficaram, no 

geral, abaixo de seus equivalentes, em amplitude. Pode-se concluir, ainda, que o filtro 

mais suscetível às interferências é o Narrowband, que ao mesmo tempo oferece altas 

atenuações ao longo de seu espectro, de maneira periódica. Deste modo, o filtro mais 

adequado, quando o aspecto é a rejeição de espúrios, é o Interdigital “qKoch” em 

Duroid. 
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6.  CONCLUSÕES 

 

 

Neste trabalho, foi contextualizado o ambiente no qual se inclui o filtro projetado 

para o satélite ITASAT, explicando o Sistema Brasileiro de Coleta de Dados e o Projeto 

ITASAT em linhas gerais. 

Foi feita a formulação teórica dos métodos de simulação utilizados para prever o 

comportamento das estruturas projetadas, assim como as suas utilizações práticas e 

também a metodologia de análise de resultados adotada para avaliar o desempenho de 

cada estrutura. 

As metas e as etapas de projeto dos filtros foram demonstradas, assim como o 

embasamento teórico-matemático, para se obter as dimensões físicas de cada filtro, que 

foram modelados nos ambientes de simulação explanados, tendo sido apresentados os 

resultados teóricos obtidos em cada simulação. 

Todos os processos de fabricação utilizados foram descritos, etapa por etapa, o que 

permitiu uma ampla compreensão de como foram construídos os filtros, bem como, foi 

explicado como cada método de fabricação infere no desempenho do produto final. 

Resultados experimentais foram apresentados para cada geometria construída, 

utilizando-se equipamentos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esses 

resultados foram comparados com as simulações e uma boa concordância entre eles foi 

obtida. As comparações feitas entre os resultados experimentais e numéricos serviram 

para validar a análise efetuada no trabalho. 

Além de diferentes geometrias, foram investigados todos os aspectos de filtro 

passa-faixa de microfita, tais como: Largura de Banda, Perda de Inserção, Perda de 

Retorno e Rejeição de espúrios. Outro aspecto investigado foi o efeito do tipo de 

dielétrico utilizado na resposta dos filtros. Foram utilizados a fibra de vidro (FR4) e o 

dielétrico Duroid 6010 da Rogers Corporation. 

Como inovação esse trabalho investigou duas novas geometrias para aplicação em 

filtros passa-faixa de microfita. Uma dessas geometrias foi obtida a partir da curva 

fractal de Koch, que reduziu interferências através do aumento das rejeições a espúrios. 

Além dessa geometria, foi investigada a adaptação de uma geometria Narrowband para 
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reduzir o espaço físico ocupado, mas mantendo-se o desempenho, o que resultou em 

uma solução de filtragem de banda muito estreita com baixas perdas, o que representa 

um bom resultado visto que filtros de banda ultra-estreita (<5%), com Perda de Inserção 

menor que 2dB e Perda de Retorno maior que 20dB, não são encontrados com 

facilidade nem em estruturas SAW (Surface Acoustic Waves). 

Os filtros construídos em fibra de vidro apresentaram perdas elevadas 

comprovadas, tanto em simulação quanto em medição, tornando-os pouco viáveis para 

uma utilização prática. Dos filtros construídos sobre a placa dielétrica com baixa 

tangente de perdas, todas as arquiteturas apresentaram resposta satisfatória. 

A continuidade deste trabalho é recomendada, em função do grande número de 

possibilidades. Dentre estas podem ser citadas: a análise de outros tipos de arquiteturas 

para a aplicação analisada, análise com outras técnicas numéricas, uso de técnicas de 

inteligência computacional para prover a síntese de filtros de microfita. 
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Anexo I. PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS FILTROS  
 

 

A construção dos filtros é, talvez, uma etapa tão importante quanto o projeto das 

estruturas, pois é quando reproduzimos na prática o modelo que aprovamos através de 

exaustivas simulações e ajustes em função dos requisitos pré-determinados. 

A tecnologia empregada na construção dos filtros implica diretamente no quão 

confiável é aquele produto, pois, quanto menor a tolerância às imprecisões acumuladas 

no processo, mais fiel será o protótipo construído, e, portanto, mais parecida com a 

simulação será a resposta. Existem diversas técnicas para se construir estruturas 

planares, variando em grau de complexidade e tolerância. 

A escolha do método utilizado para fabricar a estrutura projetada depende 

basicamente de alguns aspectos, como a geometria da estrutura (se ela é complexa, se 

ela possui detalhes e se ela é pequena ou grande), o tipo de placa utilizada (rígida como 

o FR4, a cerâmica, etc. ou compressível como Duroid e teflon, etc) e, lógico, o material, 

ou equipamento, que se tem acesso. Não há restrições, por exemplo, para se utilizar a 

corrosão, tendo apenas como ressalva, a sua imprecisão maior que os demais, pois 

requer a construção de um molde para proteger o metal, que por sua vez, também pode 

ter sido construído de maneira imprecisa. 

A seguir veremos, de maneira sucinta, os processos de construção das estruturas 

descritas neste trabalho, partindo desde a prototipagem inicial, até a soldagem de vias e 

conectores. 

 

 

a) Construção dos filtros em FR4 

 

 

O FR-4 é um material composto de fibra de vidro, em forma de malha, aglutinado 

com epóxi. É o dielétrico mais utilizado em circuitos eletrônicos, e possui um baixo 

custo. A primeira consideração a respeito do FR4 diz respeito à sua força mecânica: é 

um material extremamente rígido e muito pouco compressível, suportando alta pressão 

sobre sua superfície sem se deformar. Isto habilita a construção de estruturas nesta placa 
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através de qualquer método, pois a mesma não possui restrições. Optou-se então, dentre 

os processos nos quais se tinha acesso no laboratório do INPE, pela prototipagem 

através da máquina automática (Ver Figura 72 - LPKF Protomat S62®) pela sua 

praticidade, pois necessita apenas de três ou quatro tipos de broca e não requer nenhum 

trabalho manual, pela sua rapidez, e pela sua precisão, pois a máquina segue exatamente 

as medidas do projeto através de um arquivo vetorial previamente preparado (Gerber). 

 

 
Figura 72 - Máquina utilizada para prototipagem dos filtros em FR-4 

 

O processo começa no próprio software de simulação comercial, ou em qualquer 

software de edição vetorial, caso o software de simulação não exporte a geometria para 

um formato intermediário.  

Exporta-se a estrutura tal como deve ser construída para ser tratada em um software 

intermediário que traçará as rotas das brocas (CircuitCAM, de propriedade da própria 

LPKF; ver Figura 73). Neste software, define-se onde haverá remoção do metal, quais 

brocas deseja-se utilizar, onde haverá furação, bem como o diâmetro dos furos, e 

também onde a placa deve ser recortada resultando no produto final. Esta preparação é 

bastante intuitiva e não toma mais do que 5 minutos para ser feita. Quando concluída, o 

arquivo contendo as informações para a construção da placa é exportado para o software 

final que controla a máquina (BoardMaster; ver Figura 74). 

No BoardMaster é onde realmente existe o domínio sobre o processo em si, pois é o 

software que controla todos os mecanismos e recursos da máquina. Ao importar o 

arquivo oriundo do CircuitCAM, é preciso tomar alguns cuidados antes de começar a 

fabricação: é preciso definir no software a distribuição das brocas nos cabeçotes da 

máquina, bem como posicioná-los de acordo; também é necessário posicionar o projeto 
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sobre área útil da placa, certificando-se de que haja espaço disponível suficiente para o 

protótipo ser construído, o que também permite que haja um melhor aproveitamento da 

folha de FR4. 

Após tais preparativos, o processo de prototipagem pode ser iniciado. A sequência 

de processos da máquina sempre segue uma ordem padrão: isolação (contorno de 

trilhas), desbaste (onde se remove o cobre da placa), furação e, por fim, recorte. Destes, 

a isolação e o desbaste requerem uma intervenção do operador para calibrar a broca, 

pois deve-se configurar a altura da broca de modo que ela remova apenas o metal, e não 

metal e dielétrico. Além disso, algumas brocas possuem uma variação em seu corte e a 

calibração permite que o operador selecione a espessura correta, fornecendo precisão às 

dimensões das trilhas e elementos que serão construídos. 

 

 
Figura 73 - Captura de tela de um exemplo de circuito sendo preparado no CircuitCAM 

 

A máquina segue todo o processo automaticamente, parando somente quando 

houver a troca de brocas de isolação ou desbaste. O processo de construção dos filtros 

em FR4 é bastante rápido. Na Figura 75 se tem uma visão da máquina em 

funcionamento. Após recortada, a placa está pronta para a parte de soldagem. 
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Figura 74 - Captura de tela do ambiente de trabalho do BoardMaster com o filtro Interdigital carregado 

 

 
Figura 75 - Máquina utilizada em funcionamento no laboratório do INPE/CRN 
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b) Construção dos filtros em Duroid 

 

 

A placa dielétrica de baixas perdas utilizada, Rogers® Duroid 6010.2, é um 

composto de cerâmica e teflon expandido (PTFE). Possui uma grande estabilidade 

térmica e baixa absorção de umidade. Sua alta constante dielétrica, baixa tangente de 

perdas, e grande variedade de espessuras tornam esta placa como uma das melhores a 

serem utilizadas em aplicações de RF e Microondas.  Esta placa apresenta uma 

flexibilidade maior que as demais, bem como uma compressibilidade perceptível. Tais 

características, aliada ao modo que o cobre se deposita sobre o Teflon (Figura 76), 

inviabilizam a utilização desta placa na máquina LPKF, pois a broca não removerá de 

maneira homogênea o metal sobre o dielétrico. 

 
Figura 76 - Disposição do metal sobre o dielétrico em placas de Teflon 

 
Diante disto, dentre as técnicas disponíveis, o método para a fabricação das 

estruturas nesta placa é o de corrosão. As corrosões em grande escala, em processos 

industriais, é realizada através do Ácido Nítrico. Neste caso, foi utilizado o Percloreto 

de Ferro, por ser mais barato e de mais fácil manuseio e acesso.  

Para definir os elementos metálicos dos filtros, protegendo o metal da corrosão, é 

preciso confeccionar adesivos no formato da estrutura. É onde consiste a imprecisão 

deste processo pois não há uma precisão boa para recortar o adesivo. Este processo, ao 

contrário do descrito anteriormente, requer que a área destinada à fabricação seja 

previamente destacada da placa original, para então o adesivo ser colado na superfície 

da placa e o plano de terra ser protegido com fita adesiva, evitando que o ácido corroa 

tais partes. 

A próxima etapa consiste na preparação da solução corrosiva. Para isto utiliza-se 

água e a solução em pó de Percloreto de Ferro (Figura 77). A proporção ideal é de 100g 
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de Percloreto para cada 250ml de água. Deve-se misturar até que a solução final pareça 

homogênea a olho nu. 

 
Figura 77 - Exemplo de kit de fabricação de Circuito Impresso por corrosão com Percloreto de Ferro 

 
 

O tempo de corrosão varia de acordo com o tamanho da placa, com a quantidade de 

solução de Percloreto, e se há agitação da solução. Por exemplo, uma placa de 5cm x 

5cm, imersa em 100ml de solução, com agitação (que pode ser feita através de um 

bastão plástico ou de madeira, ou movimentando suavemente o recipiente) leva no 

máximo 7 minutos para concluir a corrosão. Se deixarmos apenas a estrutura imersa, 

sem agitação, o tempo de corrosão é maior, mas em compensação não requer nenhuma 

intervenção. 

O processo pode ser interrompido quando houver a remoção total do metal na área 

desprotegida. Remove-se então a placa, e a mesma é limpa com água destilada, 

removendo os vestígios de solução corrosiva de cima da placa. Após isso, deve-se secar 

a placa, e remover os adesivos que protegiam o metal. 

A conclusão da fabricação através deste método ainda requer o auxílio da máquina 

prototipadora para realizar as vias (furações necessárias para realiza os aterramentos dos 

ressonadores dos filtros). Neste caso, a placa já corroída é posicionada na bandeja da 

máquina CNC, e, manualmente através de software, é possível inspecionar a estrutura 

através da câmera de precisão, e então é possível realizar os furos nos locais desejados 

com um posicionamento bastante preciso.  
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Este processo possui menor precisão que a prototipagem através da máquina, pois o 

equipamento responsável pelo processo de recorte do adesivo possui uma resolução 

muito baixa, tornando imprecisos eventuais pequenos detalhes. Além disso, a corrosão 

ainda deixa pequenas rebarbas nos contornos dos elementos dos filtros, e algumas vezes 

exigem uma correção manual com alguma ferramenta cortante ou abrasiva. 

 

 

c) Soldagem e acabamento 

 

 

Para finalizar a construção dos filtros, devemos realizar as soldagens dos conectores 

e a caracterização das vias. As soldas em dispositivos de RF adicionam efeitos 

indesejáveis ao desempenho da estrutura, conforme investigado por Geiger & 

Shangguan, 2005, e por Turbini et al, 2000. Tais efeitos são mais destrutivos quando 

observados em altas frequências, que não é o caso neste trabalho. Considera-se que 

apenas as soldas vão interferir sutilmente nas Perdas de Inserção e Perdas de Retorno 

das estruturas e nada pode ser feito a respeito disso, uma vez que as soldas são 

necessárias. 

Os conectores utilizados nos filtros foram do tipo SMA fêmea (Figura 78), soldando 

o pino de sinal no ressonador de entrada/saída e os demais pinos ao plano de terra, 

deixando o dielétrico entre eles. Caso haja pinos sobressalentes, é preciso cortá-los para 

que não haja acoplamento entre si, que deterioraria o sinal. 

 

 
Figura 78 - Conector SMA utilizado na construção dos filtros 

 
 

A metalização dos furos dos filtros Interdigitais, que caracterizarão as vias, é feita 

através da inserção de pequenos pedaços de fio CAT-5 (o mesmo dos cabos de rede de 

computador), sendo cortados rente ao metal, e soldados tanto na camada de sinal, 

quanto na camada de terra. O diâmetro dos furos é de 0,6mm, de modo que o fio se 
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encaixe perfeitamente sem folgas dentro do mesmo. Em Swanson, 1992, é demonstrado 

que quanto mais espesso for a via de aterramento, incluindo o metal, menor será a 

indutância parasita causada pela inserção do fio. Outra técnica utilizada para reduzir 

este efeito de indutância demonstrada no mesmo trabalho, é a utilização de vias duplas 

para aterrar as linhas. Ou seja, para eliminar a indutância parasita dos aterramentos, 

recomenda-se utilizar duas vias com a maior espessura possível. Porém, como não há 

espaço disponível suficiente para tal entre os ressonadores, e, de maneira similar ao das 

soldas, como tais efeitos negativos só são realmente perceptíveis em frequências mais 

elevadas, apenas as vias simples foram realizadas. 

Após a conclusão do processo de soldagem, é pertinente checar a continuidade DC 

com um multímetro, com intuito de verificar eventuais falhas de solda. No caso dos 

filtros com vias, todos os elementos ressonantes devem estar em curto DC com o plano 

de terra, e consequentemente, entre si.  

Na Figura 79 apresenta-se o Filtro Interdigital em FR4, considerado aqui como o 

potótipo original. Na Figura 80, o protótipo original em placa dielétrica de baixas 

perdas. Na Figura 81, vê-se o filtro com adição da geometria fractal em FR4. Já na 

Figura 82, o filtro interdigital com adição de geometria fractal demonstrado na Seção 

4.2.2. Por fim, na Figura 83, é demonstrada a arquitetura de linhas acopladas adaptada à 

faixa de UHF. 

 

 

 
Figura 79 – Filtro Interdigital em FR-4 
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Figura 80 - Filtro Interdigital em Duroid RT6010.2 

 

 
Figura 81 – Filtro Interdigital com fractal “qKoch”  em FR-4 
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Figura 82 – Filtro Interdigital com fractal “qKoch”  em Duroid RT6010.2 

 

 
Figura 83 – Filtro de linhas acopladas miniaturizado com resposta Narrowband 
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