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Resumo 

 
 

 
 
 

Com o rápido crescimento dos sistemas de comunicações sem fio, estudos envolvendo 

absorvedores de ondas eletromagnéticas tem despertado grande atenção pelos pesquisadores. 

Suas aplicações vão desde sistemas indoor até aplicações militares. Em paralelo a esse 

crescimento, os estudos crescentes em superfícies seletivas em frequência (FSS) permitem 

que suas propriedades de filtragem sejam aplicáveis em diversos sistemas, como em antenas 

refletoras, em radomes passa-faixa e em absorvedores, que será o foco deste trabalho. 

Este trabalho tem como objetivo projetar absorvedores de micro-ondas usando FSS. A 

metodologia consiste basicamente em duas etapas: na primeira fase, uma análise teórica e 

numérica das estruturas isoladas envolvidas no processo de absorção e, na segunda fase, a 

análise das estruturas em cascata. Para a análise será utilizado o Método dos Circuitos 

Equivalentes que prevê características de transmissão da estrutura para uma onda plana com 

incidência normal e requer recursos computacionais muito limitados quando comparado aos 

métodos de análise de onda completa e, portanto, é útil para predizer com rapidez o 

desempenho das estruturas. Também será usada a Matriz de Espalhamento para modelar 

numericamente o cascateamento das FSS condutiva e resistiva obtendo propriedades de 

absorção na faixa projetada. Os resultados experimentais usados para a análise são 

encontrados na literatura devido à dificuldade de construir em pouco tempo, tendo em vista 

que não é uma técnica de construção simples. 

Será apresentado o desenvolvimento matemático, pelo Método dos Circuitos 

Equivalentes, da modelagem de uma FSS com geometria do tipo dipolo cruzado e uma FSS 

resistiva como também o cascateamento entre as duas estruturas. A mesma configuração será 

utilizada com uma geometria espira quadrada. Melhoramentos serão discutidos na conclusão. 

 
 

Palavras-chave: Absorvedor de Micro-ondas, Superfície Seletiva em Frequência, 

Método dos Circuitos Equivalentes. 



 

 

 

 

Abstract 

 
 

 

Considering the fact that, the use of wireless communication systems has grown too 

fast, investigations concerning absorbers of electromagnetic waves has called closer attention 

of researchers. It is applicable from indoor systems to military applications. Paralleling with 

this growth, some extremely relevant investigations through Frequency Selective Surfaces 

(FSS) allows its filter property to be applicable in several systems, for example: reflector 

antennas, band-pass radomes, and absorbers, which are the main objective of this work.  

Therefore, the main goal of this work concerns to design micro-waves absorbers 

through FSS. Thus, the methodology consists basically in two steps: the first step concerns a 

theoretical and numerical analysis of the structures involved in the process of absorption, the 

second step, the analysis of the cascaded structures. In order to carry out the analysis, the 

Equivalent Circuit Method will be used. This method provides characteristics of transmission 

from the structure, for a plane wave incidence and it requires an extremely limited computing 

resource in relation if compared to full wave analyses method. Hence, it is useful to allow fast 

predictions of the development of the structures. Furthermore, a spreading matrix will be used 

in order to cascade the conductive FSS and the resistive FSS achieving absorption 

characteristics in the designed band. The experimental results used for the analysis are found 

in the literature due to the difficulty of building soon, given that it is not a simple construction 

technique. 

To conclude, a mathematical development through the Equivalent Circuit Method of 

a FSS modeling with cross-dipole geometry and a resistive FSS will be presented, as well as 

the cascading involving the two structures. The same setting is used with a square loop 

geometry. Besides it, the next steps will be discussed in the conclusion. 

 

. 

Keywords: Microwave absorber, Frequency Selective Surface, Equivalent Circuits 

Methods.
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Capítulo 1 
 
 

Introdução 
 
 
 
 
 
 

Com o avanço rápido das comunicações sem fio, os absorvedores de ondas 

eletromagnéticas estão se tornando cada vez mais importantes para aplicações em campos 

espaciais tais como câmeras anecóicas, sistemas de radares e aplicações militares de acordo 

com Bregar (2004). Pesquisas sobre absorvedores de ondas têm sido realizadas 

intensivamente, a fim de permitir isolamento de sinais em ambientes indoor devido a 

proliferação dos sistemas WLAN (Wireless Local Area Network) Itou et al. (2004). Os 

diversos sinais utilizados nos ambientes podem ser absorvidos mediante ao projeto de 

absorvedores. Pesquisas recentes investigam a utilização de materiais absorvedores de micro-

ondas (Radar Absorber Material - RAM) nas pás das turbinas eólicas com o objetivo de 

minimizar a seção transversal de radar (Radar Cross Section – RCS) diminuindo a 

interferência dos parques eólicos nos sistemas de radar, segundo Rashid & Brown (2011).  

Em meados da II Guerra Mundial, os aviões eram detectados através da seção 

transversal de radar e devido a essa característica iniciou-se estudos para reduzir o sinal de 

radar. Os primeiros esforços para a redução do sinal de radar foram dedicados a materiais de 

absorção de micro-ondas. Um tipo particular de RAM estudado era chamado de circuito 

absorvedor analógico porque dependia das camadas dos arranjos geométricos do material 

condutor que agia como combinações de componentes de circuitos resistivos, capacitivo e 

indutivos, a exemplo as Telas de Salisbury e Absorvedores de Jaumann, segundo Munk 

(2000). 

Interesses iniciais em absorvedores de ondas eletromagnéticas foram em grande parte 

na faixa de micro-ondas. A utilidade deles tanto melhora o desempenho do radar como fornece 

ocultação contra outros sistemas de radar sendo caracterizada como uma técnica militar. Dois 

cientistas bem conhecidos que desenvolveram absorvedores de ondas eletromagnéticas são 
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WW Salisbury e J. Jaumann, que criaram independentemente dispositivos semelhantes, 

conforme mostrado por Watts (2012). 

Assim como o aumento das pesquisas com absorvedores, as superfícies selectivas em 

frequência (FSS) têm sido estudadas e aplicadas nas áreas de telecomunicação. São 

consideradas ferramentas muito populares na filtragem espacial de micro-ondas e ondas 

milimétricas. Elas foram desenvolvidas em meados da década de 60 e têm sido utilizadas em 

muitas aplicações, tais como radomes, subreflectores dicróicas, seção transversal de radar 

(RCS), estruturas com banda fotônica proibida (PBG), etc. Historicamente, seus arranjos 

foram considerados em um problema de projeto de engenharia há mais de 200 anos pelo físico 

David Rittenhouse, segundo Mittra et al.  (1988), no qual os estudos dos princípios físicos das 

FSS estavam relacionados com a investigação de grades de difração em óptica, cujo fenômeno 

era usado para decompor um feixe de luz não monocromática em suas ordens espectrais 

segundo a publicação de Rittenhouse (1786).  

Os metamateriais inspirados na miniaturização de superfícies seletivas em frequências 

também são alvos de pesquisas. A nova arquitetura de FSS com elementos miniaturizados 

possui dimensões de células unitárias tão pequenas quanto o comprimento de λ/12 segundo 

Bayatpur (2008). Devido ao tamanho do comprimento de onda dos seus elementos, este filtro 

espacial é chamado de FSS baseado em metamaterial. Metamaterial é um termo usado para 

descrever materiais articiais compostos de inclusões muito pequenas (< λ /10) em um meio 

homogêneo. O novo elemento FSS miniaturizado exibe um alto fator Q (fator de qualidade) 

com característica rejeita-faixa e pode ser potencialmente sintonizado usando diodos 

montados sobre uma camada da estrutura conforme mencionado por Bayatpur (2009). Um 

fator Q elevado significa que o filtro é capaz de rejeitar sinais numa faixa bastante estreita. 

 Atualmente as aplicações de FSS incluem segurança wireless, aplicações militares, 

antenas e aplicações nas diferentes áreas das telecomunicações. Por questões de segurança 

wireless em edifícios, uma FSS condutiva convencional do tipo transmissão/reflexão pode ser 

utilizada nas paredes do edifício, como mostrado na Figura 1.1, para proporcionar o 

isolamento e reduzir a interferência entre sinais adjacentes.  
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Figura 1.1 – Posicionamento de uma FSS em uma parede. 

 

No entanto, quando utilizada como um filtro de atenuação de banda nas paredes de 

edifícios, uma FSS convencional pode dar origem a densas reflexões de suas superfícies 

resultando em desvanecimento causado por múltiplos percursos dos sinais adicionais e atraso 

de propagação segundo Kiani et al. (2006). Na mesma área conceitual de arquitetura 

eletromagnética em edifícios, pesquisas utilizando FSS comutáveis (switchable FSS) 

permitem que os estados reflexivos e transparentes sejam chaveadas eletronicamente atravéns 

de diodos PIN, os quais são utilizados como chaves nos sistemas de micro-ondas. Essa 

configuração permite proporcionar uma melhor solução em termos de configuração segundo 

Kiani et al. (2010). 

A utilização de FSS como absorvedores foi investigada por vários pesquisadores, Itou 

(2004; 2001). Um dos principais desafios por trás de cada projeto de absorvedor é o de 

diminuir o espaçamento de λ/4 entre uma FSS e  uma camada resistiva, segundo Itou (2004). 

Esta configuração de projeto, por sua vez, é útil na preparação de um design mais compacto 

e prático. Os absorvedores clássicos utilizam uma distância de λ/4 que será descrito 

posteriormente. 

   Nesse trabalho será estudado uma configuração de projeto transmissor/absorvedor 

usando FSS, mostrado na Figura 1.2, com características rejeita-faixa para bloquear sinais 

sem fio de 5 GHz de rede de área local (WLAN). Essa configuração oferece segurança WLAN 

cuja concepção pode ser entendida como a absorção de sinais, não refletindo sinais WLAN. 

O sinal refletido pela FSS condutiva será absorvida pela FSS resistiva. Por isso, não causa 

desvanescimento de múltiplos caminhos adicionais e atraso de propagação o que resultaria na 

degradação de sinal. Contudo, as bandas móveis 900/1800/1900/2100 MHz podem passar de 
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forma quase transparente, com muito pouca atenuação.  No projeto inicial a distância utilizada 

entre as FSS será de λ/4, semelhante aos modelos de absorvedores clássicos, no entanto a 

distância entre as duas camadas da FSS será dimensionada para que seja menor que λ/4 na 

frequência de ressonância, em última análise, proporcionando um design compacto. Nas 

ilustrações desse trabalho será utilizado um distanciamente de λ/4, no qual será descrito 

posteriormente como diminuir o espaçamento, permitindo ser < λ/4. 

 

 

Figura 1.2 – Configuração de absorvedor usando FSS para geometria dipolo cruzado. 

 

Dentre as diversas aplicações e configurações que uma FSS pode assumir, este 

trabalho tem como objetivo analisar  projetos de absorvedores de micro-ondas utilizando FSS. 

O projeto será composto por uma FSS condutiva convencional e uma FSS resistiva 

responsável pela absorção do sinal refletido. Será descrito quais os tipos de sistemas que 

podem ser utilizados, quais os tipos de FSS, as técnicas de análise, o comportamento dos sinais 

refletidos, absorvidos e demais propriedades. 

 

1.1 Objetivo geral 

O objetivo desse trabalho consiste em analisar e estudar o projeto de absorvedores de 

micro-ondas utilizando FSS através de uma técnica numérica aproximada. Trata-se de mostrar 

quais as partes envolvidas para se obter as características de absorção desejadas. 
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O trabalho consiste em utilizar uma FSS condutiva rejeita-faixa (pode-se utilizar um 

passa-faixa dependendo dos objetivos de cada projeto apresentado) para atenuar os sinais de 

5GHz WLAN permitindo passar as frequências de telefonia móvel 900/1800/1900/2100 MHz. 

Na Figura 1.2, mostra a configuração de um absorvedor no qual as ondas refletidas pela FSS 

condutiva serão absorvidas pela FSS resistiva, que contém a mesma geometria da FSS 

condutora. 

 

1.2 Metodologia 

Primeiramente foi estudado o Método dos Circuitos Equivalentes desenvolvido por 

Marcuvitz (1951) com o objetivo de modelar as estruturas de FSS em termos de circuitos 

equivalentes. Foram estudadas as condições de contorno utilizadas no desenvolvimento 

matemático inicial para se poder chegar a formulação dos componentes (indutivo e capacitivo) 

e assim poder aplicar nas FSS.  

A literatura padrão seguida nessa dissertação foi apresentada por Kiani (2006), na qual 

utilizava a FSS como um dispositivo absorvedor utilizando uma geometria dipolo cruzado, 

contudo em nenhuma literatura apresentava a modelagem em termos de circuitos equivalentes 

para essa geometria. Logo, para efetuar a análise de transmissão e reflexão utilizando o 

Método dos Circuitos Equivalentes e, posteriormente cascatear utilizando a Matriz de 

Espalhamento, a modelagem da geometria dipolo cruzado tornar-se necessária para o 

desenvolvimento inicial do trabalho. 

 Após esse passo, foi estudado o comportamento dos absorvedores clássicos afim de 

entender o funcionamento dessas estruturas. Após esse passo, foi pesquisado como modelar 

uma FSS do tipo resistiva que desempenharia o papel de estrutura absorvedora. Essa estrutura 

tem por objetivo apresentar algumas características de absorção específicas em certos tipos de 

ambientes. 

O terceiro passo consiste em analisar a interação das duas estruturas, a FSS condutiva, 

cuja geometria é constituída de material condutor, e a FSS resistiva, constituída de material 

resistivo, através da técnica da matriz de espalhamento, para poder analisar as características 

da absorção causada pelo agrupamento ou cascateamento dessas duas estruturas. Para 

comparação e análise foram utilizados o Método dos Circuitos Equivalentes implementado 
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no MATLAB, o software HFSS, o qual em sua composição utiliza o Método dos Elementos 

Finitos e resultados de medições encontrados na literatura. 

1.3 Organização do texto 

Esse trabalho está dividido da seguinte forma: 

O capítulo 2 apresenta uma fundamentação teórica sobre FSS, descrevendo a 

definição, suas características, os tipos de arranjos de FSS e os métodos de análise atualmente 

mais utilizados. 

O capítulo 3 descreve uma abordagem sobre os principais tipos de absorvedores de 

micro-ondas utilizados, tais como a tela de Salisbury, absorvedores Jaumann, mostrando a 

teoria e suas aplicações. 

O capítulo 4 apresenta os métodos de análise, que são: o Método dos Circuitos 

Equivalentes, utilizado para análise das estruturas isoladamente, e o Método da Matriz de 

Espalhamento responsável pela análise do cascateamento. Em ambos os casos serão 

mostrados o desenvolvimento das equações e seus princípios. 

O capítulo 5 apresenta os resultados numéricos simulados no MATLAB, utilizando o 

método do Circuito Equivalente, comparando com os resultados do Ansoft HFSS utilizando 

o Método dos Elementos Finitos (FEM) e as medições encontradas na literatura para as 

geometrias dipolo cruzado e espira quadrada. Esse último, apenas comparando usando os 

resultados do Ansoft HFSS. 

No capítulo 6 serão apresentadas as conclusões desenvolvidos no trabalho até então e 

sugestões para a sua continuidade. 



 

 

Capítulo 2 
 
 

Fundamentos sobre FSS 
 
 

 

 

2.1 Definição de FSS 

 

Superfícies seletivas em frequência (Frequency Selective Surfaces – FSS) são arranjos 

periódicos bidimensionais que consistem de elementos do tipo patch condutor ou do tipo 

abertura. Assim como os filtros são um dos dispositivos fundamentais em circuitos elétricos, 

as FSS são um dos dispositivos fundamentais na engenharia de micro-ondas devido às suas 

propriedades de filtragem de frequência, segundo Wu (1995).  Uma estrutura periódica é 

basicamente um conjunto de elementos idênticos organizados em um arranjo finito de uma ou 

duas dimensões, conforme ilustrado na Figura 2.1 e descrito por Munk (2000). 

 

Figura 2.1 – Geometria de uma estrutura periódica bidimensional: (a) arranjo do tipo 

patch e (b) arranjo do tipo abertura. 
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Estruturas de FSS com elementos do tipo abertura podem ser usadas para fornecer 

características passa-faixa e elementos do tipo patch condutor características de rejeita-faixa.  

Como pode ser visto na Figura 2.1, a FSS com elementos do tipo abertura funciona como um 

filtro passa-faixa, ou seja, na medida em que os elementos entram em ressonância, a estrutura 

vai se tornando “transparente” para a onda incidente, até que na frequência de ressonância da 

estrutura, ocorre a transmissão total da onda. Por outro lado, a FSS com elementos condutores 

funciona como um filtro rejeita-faixa. Os elementos vão entrando em ressonância e, com isso, 

eles irradiam a potência incidente na direção de reflexão, até que na frequência de ressonância 

da estrutura, ela se comporta como um condutor perfeito refletindo totalmente a onda 

incidente conforme demonstrado por Mitra et al. (1988). 

Dentro do estudo das FSS podem ser estudados conceitos de permissividade elétrica, 

permeabilidade magnética, condutividade, isotropia, anisotropia, impedância de onda, 

incidências normal e oblíqua e polarização. 

Os meios dielétricos podem ser classificados como isotrópicos ou anisotrópicos. Os 

meios isotrópicos caracterizam-se por apresentar permissividade elétrica constante, ou seja, 

independe da direção do campo elétrico (𝜀 = 𝜀0𝜀𝑟). Neste caso, as componentes de densidade 

de fluxo elétrico estão associados com o campo elétrico através de: 

 

𝐷 = [

𝐷𝑥

𝐷𝑦

𝐷𝑧

] = [

𝜀𝑥 0 0
0 𝜀𝑦 0

0 0 𝜀𝑧

] [

𝐸𝑥

𝐸𝑦

𝐸𝑧

] (2.1) 

 

com 𝜀𝑥 = 𝜀𝑦 = 𝜀𝑧. Quando as permissividades são idênticas em duas direções, 

correspondendo a três situações: 𝜀𝑥, 𝜀𝑦 = 𝜀𝑧; 𝜀𝑦, 𝜀𝑥 = 𝜀𝑧; e 𝜀𝑧, 𝜀𝑦 = 𝜀𝑥, os meios anisotrópicos 

são classificados como uniaxiais. Os meios anisotrópicos são biaxiais quando 𝜀𝑥 ≠ 𝜀𝑦 ≠  𝜀𝑧. 

Os materiais dielétricos isotrópicos apresentam permissividade elétrica representada 

por uma grandeza escalar. Além disso, o efeito do vetor campo elétrico aplicado no material 

é independente da direção do campo. Contudo, nos materiais anisotrópicos, o efeito de um 

campo elétrico aplicado é dependente da direção deste campo sobre os eixos do material. As 

direções dos eixos são estabelecidas pelas propriedades cristalinas do material e são descritas 



CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS SOBRE FSS 

                                                                                                                               

9 

 

pelo tensor permissividade elétrica relativa (𝜀�̿�), segundo Cruz (2005). Matematicamente, a 

permissividade de um substrato anisotrópico pode ser representada por uma matriz, dada por: 

 

𝜀̿ = 𝜀0 [

𝜀𝑥𝑥 𝜀𝑥𝑦 𝜀𝑥𝑧

𝜀𝑦𝑥 𝜀𝑦𝑦 𝜀𝑦𝑧

𝜀𝑧𝑥 𝜀𝑧𝑦 𝜀𝑧𝑧

] (2.2) 

Quando o material é considerado sem perdas, e com os eixos ópticos orientados ao 

longo dos eixos principais do sistema de coordenadas, x, y e z, tem-se: 

 

𝜀𝑖𝑗= 0           para i  j (2.3) 

 

𝜀̿ = 𝜀0 [

𝜀𝑥𝑥 0 0
0 𝜀𝑦𝑦 0

0 0 𝜀𝑧𝑧

] (2.4) 

 

Se 𝜀𝑥𝑥, 𝜀𝑦𝑦 e 𝜀𝑧𝑧 forem diferentes entre si, o cristal é chamado de anisotrópico biaxial. 

Se dois desses elementos forem iguais, o cristal é chamado de anisotrópico uniaxial.  

Considerando o caso de anisotropia uniaxial, o eixo de simetria, ou eixo óptico, é aquele 

para o qual o elemento da matriz é diferente dos outros dois.  

Para o caso do eixo óptico ser orientado na direção perpendicular ao plano de terra tem-

se, de acordo com Campos (1999): 

 

𝜀̿ = 𝜀0 [

𝜀𝑥𝑥 0 0
0 𝜀𝑥𝑥 0
0 0 𝜀𝑧𝑧

] (2.5) 
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2.2 Forma dos Elementos 

As formas dos elementos podem ser divididas em quatro grupos: Grupo 1: N – polos 

conectados pelo centro, Grupo 2: espiras, Grupo 3: elementos de interior sólido e Grupo 4: 

combinações. 

No grupo 1 as formas mais usuais são: dipolo fino, cruz de Jerusalém, dipolo cruzado e o 

tripolo. 

No grupo 2 os elementos apresentam forma do tipo espira. Os tipos mais comuns são: 

espiras quadradas, quadradas duplas, quadradas com grades e anéis circulares concêntricos. 

No grupo 3 os elementos apresentam forma do tipo sólido. Os tipos mais comuns são: 

patches retangulares, hexagonais e circulares.  

O grupo 4 caracteriza-se por apresentar elementos formados a partir de uma combinação 

dos elementos típicos dos outros grupos. Por exemplo: usando um formato de Cruz de 

Jerusalém juntamente com uma espira.  

As formas de alguns elementos podem ser vistas na Figura 2.2. 

 

 

  



CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS SOBRE FSS 

                                                                                                                               

11 

 

 

Figura 2.2 – Formas de elementos das FSS.  
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2.3 Técnicas de Análise 

Diversos métodos de análise têm sido utilizados para analisar FSS. Em Campos et al. 

(2002), o método dos momentos (MoM) foi usado pela primeira vez para analisar FSS sobre 

substratos dielétricos anisotrópicos. Essa análise foi utilizada por Lin et al. (2006) para 

estruturas sobre materiais magnéticos anisotrópicos. Outro método utilizado para caracterizar 

estruturas FSS com geometrias de forma arbitrária depositadas em multicamadas dielétricas 

isotrópicas e/ou anisotrópicas é o método iterativo com conceito de ondas (WCIP - Wave 

Concept Iterative Procedure), apresentado por Titaouine et al. (2007). Além desses métodos, 

podem ser citados a técnica das diferenças finitas no domínio do tempo (FDTD), que permite 

a análise de qualquer tipo de elemento, bem como a análise de perdas dielétricas e/ou 

magnéticas e de estruturas não homogêneas, Huang et al. (1994); e o método da expansão 

modal, que permite uma análise capaz de fornecer detalhes das repostas da frequência e da 

polarização, junto com o entendimento físico da sua operação, Harms et al. (1997). 

  Recentemente, em Campos et al. (2012), os autores utilizaram o método do circuito 

equivalente para desempenhar a síntese de FSS, com resultados muito precisos e com baixo 

esforço computacional. Por utilizar equações analíticas, o método do circuito equivalente, 

permite ser utilizado juntamente com técnicas de inteligência artificial. 

 

2.4 Aplicações de FSS como absorvedor 

As FSS quando são aplicadas em conjunto com camadas resistivas, desempenham a função 

de RAM. O estudo de FSS permite melhorar o desempenho de absorvedores de micro-ondas. 

Quando aplicada a um certo tipo de superfície resistiva chamada de Dallenbach, que será 

descrita posteriormente, permite modificar e melhorar o desempenho de absorção. Se 

devidamente usada, FSS incorporada com outros tipos de RAM (Radar Absorbing Material) 

pode melhorar efetivamente o desempenho dessas RAM segundo Jose et al. (2002). 

Pesquisas com metamateriais absorvedores para banda larga que utilizam acoplamento 

com FSS resistivas também estão sendo estudadas. Os metamateriais são grandes candidatos 

a absorção de onda de alto desempenho. Normalmente, um certo tipo de absorvedor chamado 

de absorvedor de Jaumann, que será descrito posteriormente, e FSS com perdas (lossy FSS) 
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podem realizar o papel de absorvedor banda larga. Devido à espessura da tela Jaumann, a 

lossy FSS, que é constituída por uma FSS resistiva e um substrato dielétrico, é a melhor 

escolha para absorvedor banda larga. Pode ser utilizada na tecnologia stealth que é uma classe 

de materiais usados na tecnologia de camuflagem para disfarçar um veículo ou estrutura de 

detecção de radar,  Sun et al. (2012). 

Absorvedores usando FSS resistiva com geometria espira quadrada tripla são candidatos 

promissores para  absorção  em aplicações científicas e técnicas, pois podem atingir absorção 

de banda larga com espessura ultrafina e permitem estabilidade com relação ao ângulo de 

incidência devido à simetria axial, Li (2012). Para aplicação banda estreira e banda larga,  FSS 

resistivas do tipo circular estão sendo utilizadas devido à sua configuração de filtro passa-

baixa, demonstrado por Sudhendra (2013). 

Existe uma grande variedade de pesquisas e aplicações do uso das FSS resistivas tanto em 

aplicações militares como em aplicações wireless em construções. Estudo e análises de FSS 

nessas áreas são bem apropriados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 3 
 
 

Absorvedores de Micro-ondas 
 
 

 

 

Absorvedores de ondas eletromagnéticas são materiais escolhidos e projetados para 

inibir ou atenuar as reflexões e transmissões da radiação eletromagnética. Existem dois tipos 

de absorvedores: absorvedores ressonantes e absorvedores de banda larga (broadband 

absorbers). Absorvedores de banda larga são independentes de uma determinada frequência 

e, portanto, podem ser eficazes através de um amplo espectro. Os absorvedores de ressonância 

dependem da frequência devido à ressonância desejada do material em um determinado 

comprimento de onda. Alguns tipos de absorvedores ressonantes são a tela de Salisbury, o 

absorvedor Jaumann, o absorvedor de Dallenbach, o circuit analog (CA) e os crossed grating 

absorbers, segundo Ruck et al. (1970). No desenvolvimento desse trabalho é utilizado apenas 

o conceito dos absorvedores ressonantes devido a concepção do trabalho está relacionado, 

pois os absorvedores de banda larga são independentes da frequência. 

 

3.1 Tela de Salisbury 

A tela de Salisbury é um absorvedor de micro-ondas passivo que é construído por uma 

única camada resistiva fina a uma distância λ/4 acima de um plano terra, conforme ilustrado 

na Figura 3.1. Os absorvedores, em geral, ter um plano de terra na parte de trás para evitar 

qualquer ambiguidade que possa ser causada por quaisquer objetos localizados atrás das 

camadas de absorção. Na ressonância, a impedância da parte condutiva é transformada em um 

circuito aberto para a camada resistiva que é normalmente 377Ω/sq. 

A análise deste absorvedor é feita da seguinte forma: observando a Figura 3.2(b),se a 

impedância efetiva da camada resistiva for de 377Ω/sq, há um casamento de impedância da 

onda com a impedância do espaço livre, logo o coeficiente de reflexão se torna nulo, ou seja, 
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ocorre a absorção total. Esse efeito é obtido quando o comprimento do espaçamento entre a 

camada resistiva e o metal é equivalente a λ/4, Munk (2000). 

 

 

Figura 3.1 – Geometria da tela de Salisbury. 

 

 

Figura 3.2 – Funcionamento da tela de salisbury: (a) Carta de Smith, (b) circuito 

equivalente, Munk (2000). 

 

A Tela de Salisbury pode ser entendida através da análise da Figura 3.2 (b). Segundo a 

Figura 3.2(a), na frequência em que o espaçamento da tela resistiva e o plano terra for λ/4, a 

admitância de entrada da linha de transmissão curto circuitada, mostrada no ponto (1), é zero 

possibilitando ver apenas a tela resistiva que tem uma admitância próxima a do espaço livre 

Y0, ou seja, é obtida uma impedância de entrada total perto do centro da carta de Smith 
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conforme é mostrado na Figura 3.2 (a) . No entanto, para as baixas frequências, a admitância 

de entrada da linha de transmissão equivalente torna-se indutivo, fazendo com que a 

admitância  total seja  localizada na metade inferior da carta de Smith, conforme demonstrado 

por Munk (2000). 

A Figura 3.3 mostra a curva característica do coeficiente de reflexão normalizada. A maior 

absorção ocorre quando a distância entre a camada resistiva e a camada metálica é λ/4. 

 

 

Figura 3.3 – Gráfico do coeficiente de reflexão em função da frequência do absorvedor 

de Salisbury, Munk (2000). 

 

A largura de banda da tela Salisbury pode ser aumentada através da utilização de mais 

camadas resistivas espaçadas separadas aproximadamente por uma distância de  λ/4 , muitas 

vezes referido como um absorvedor Jaumann, conforme mencionado por Munk (2000). 

 

3.2 Absorvedor de Jaumann 

O absorvedor Jaumann é semelhante à tela de Salisbury com exceção de que é feito de 

duas ou mais camadas resistivas montadas na frente de um plano terra. Essas telas são 

separadas por regiões dielétricas de cerca de λ/4 de espessura medida nas respectivas placas 

na frequência central. Assim, o obsorvedor de Jaumann pode ser considerado como uma 

simples extensão da tela Salisbury. Os fatos históricos são difíceis de se obter já que os 

absorvedores de Jaumann foram inventados por J. Jaumann durante a II Guerra Mundial na 

Alemanha. Foram, aparentemente, usados principalmente para reduzir a secção transversal 

dos radares de snorkels e periscópios submarinos. 
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 A geometria do absorvedor de Jaumann é constituída por duas superfícies resistivas e 

um plano de terra, separados por duas regiões dielétricas, conforme ilustrada na Figura 3.4. 

As impedâncias superficiais Z1 e Z2 indicadas são desiguais, assim como as distâncias de 

separação d1 e d2. 

 

Figura 3.4 – Geometria do absorvedor de Jaumann. 

 

 A Figura 3.5 mostra o circuito equivalente do absorvedor de Jaumann com suas 

superfícies. 

 

 

Figura 3.5 – Circuito Equivalente do absorvedor de Jaumann, Munk (2000). 
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Figura 3.6 – Carta de Smith da tela de Salisbury: (a) Primeiro passo para obtenção da 

admitância de entrada, (b) Segundo passo para a obtenção da admitância de entrada, Munk 

(2000). 

 

O princípio funcionamento de um absorvedor de Jaumann com separações de ar pode ser 

entendido através da observação da carta de Smith, Figura 3.6, e pelo circuito equivalente, 

Figura 3.5.  

A admitância na posição (1) da Figura 3.6, olhando para o plano de terra no circuito 

equivalente, é representada pela curva (1) no arco da carta de Smith da Figura 3.6(a). Depois 

é colocada uma superfície com admitância 2Y0 descrito na posição (2) que pode ser vista na 

Figura 3.5. A curva (3) da carta de Smith é a soma da curva da impedância da posição (1) e da 

posição (2) permitindo observar que o as maiores frequências (fH) estão localizadas na metade 

superior do gráfico de Smith, enquanto as menores frequências (fL) estão localizadas na 

metade inferior. 

Quando a curva (3) é girada na curva (4) correspondendo a separação entre as duas camadas 

resistivas. Se for escolhida uma separação de λ/4 na frequência central f0, o ângulo de rotação 

será menor que 180º para a menor frequência e maior do que 180º para a maior frequência. 

Observa-se  que as frequências fH, fL e f0 estão mais agrupadas na curva (4) do que na curva 

(3). Depois é adicionada a última superfície de 0,7Y0 obtendo assim a curva (6). Esta curva é 
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visto não só para ser localizada no centro da carta de Smith mas também de ter as frequências 

ainda agrupadas, Munk (2000). 

 

Figura 3.7 – Gráfico do coeficiente de reflexão em função da frequência do absorvedor 

de Jaumann, Munk (2000). 

 

A Figura 3.7 mostra o comportamento do coeficiente de reflexão normalizado em função 

da frequência, para um absorvedor Jaumann formado por duas camadas resistivas que pode 

também ser interpretado pela carta de Smith de acordo com Munk (2000). 

 

3.3 Absorvedor de Dallenbach 

 

Um absorvedor de Dallenbach é constituído por um material homogêneo com perdas 

eletromagnéticas disposto sobre uma camada de metal. Na Figura 3.8 é mostrada uma a 

geometria do absorvedor de Dallenbach. 

 

Figura 3.8 – Geometria do Absorvedor de Dallenbach. 
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Considerando que o material homogêneo utilizado possui uma impedância característica 

semelhante à impedância característica do espaço livre, pode-se constatar que não há reflexão 

na interface espaço livre – material e a atenuação só dependerá das propriedades 

eletromagnéticas do material e da espessura do mesmo. A espessura do material equivale ao 

valor de λ/4, sendo λ o comprimento da onda incidente. 

 

 

3.4 Circuito absorvedor analógico 

 

Os absorvedores de Salisbury e o Jaumann foram caracterizados por utilização de camadas 

puramente resistivas. O absorvedor CA (Circuit Analog) é tipicamente feito de camadas que 

não contêm apenas componente resistivo, mas contém componentes  reativos também. Isso é 

conseguido através de superfícies periódicas feitas de material com perdas, conforme 

mostrado na Figura 3.9 . 

 

Figura 3.9 – Absorvedor Circuito Analógico: (a) Superfície afastada do plano terra, (b) 

Circuito Equivalente, Munk (2000). 

 

 Absorvedores de Jaumann consistem de camadas resistivas simples, onde a admitância da 

superfície é independente da frequência. Em um absorvedor CA estas camadas são, 

basicamente, substituída por camadas resistivas com um padrão seletivo de frequência. Tal 
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combinação é capaz de criar uma admitância complexa que pode aumentar a largura de banda 

para além do que é possível com um absorvedor de Jaumann simples. Basicamente, qualquer 

elemento FSS clássico é um candidato para uma superfície de CA e  tradicionalmente a 

maioria dos absorvedores de CA tem sido feita de elementos de dipolo, de acordo com Munk 

(2000).  

A Tela de salisbury, o absorvedor de Jaumann e o circuito absrovedores analógico são os 

três principais absorverdores clássicos. Neste capítulo foram mostradas as suas configurações, 

descrevendo seus funcionamentos e seus elementos. Suas teorias são fundamentais para o 

projeto de absorvedores utilizando FSS pois os seus conceitos ajudaram na compreensão de 

uma série de parâmetros  no processo de absorção de ondas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 4 
 
 

Métodos de Análise 
 
 
 

 

 

4.1 Método dos Circuitos Equivalentes 

 

Para projetar uma superfície seletiva de frequência , dois métodos são normalmente 

utilizados: método de cálculo numérico e análise pelo método do circuito equivalente conforme 

apresentado por Munk (2000, 2003). 

  Muitos pesquisadores utilizam PMM, FDTD, FEM, ou software comercial, CEM 

(computational electromagnetics), para a análise de comportamentos eletromagnéticos. 

Utilizando estes métodos numéricos é possível obter resultados precisos e explícitos de 

matrizes e as distribuições de campos elétricos. No entanto, utilizando esses métodos 

numéricos, que também podem ser chamados de métodos de onda completa, as técnicas 

consomem muito tempo devido a discretização da malha, mesmo com um problema simples 

levando horas em um computador de alta performace o qual utiliza excelentes processadores, 

e por isso precisa de poderosas facilidades computacionais para implementar. Todo esse 

desempenho pelo método de onda completa é devido a utilização das equações de Maxwell, 

sem quaisquer aproximações físicas terem sido consideradas inicialmente, segundo Davidson 

(2010). Além disso, uma vez que estes métodos não oferecem nenhuma informação sobre os 

elementos do circuito equivalente, identificar e analisar a forma como a estrutura pode ser 

modificada para melhorar ou alcançar um objetivo ou determinar especificações por parte dos 

projetistas torna-se um desafio,  conforme descrito por Dubrovka et al. (2006). 

O método de circuitos equivalentes permite ser uma outra solução. O arranjo de FSS pode 

ser visto como circuitos LC, cuja estrutura e parâmetros são baseados na forma e tamanho da 

FSS. Circuito equivalente é um método comumente usado para determinar frequência de 

ressonância de muitas FSS, especialmente os arranjos com formas geométricas convencionais. 
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Embora não seja tão preciso quanto os resultados pelos métodos de onda completa, sugere aos 

projetistas uma forma de ajuste dos parâmetros, de modo a atender a demanda de pesquisa. 

Logo os projetistas podem substituir os processos de simulação trabalhosos, segundo Yao, Bai 

& Miao (2011). 

O desenvolvimento de circuitos equivalentes para estruturas periódicas inicia-se na 

representação do circuito de um arranjo infinito, de fitas condutoras paralelas, desenvolvido 

por Marcuvitz (1951). Ele fez o desenvolvimento matemático dos parâmetros do circuito. No 

entanto o primeiro a aplicar o conceito em FSS foi Anderson (1975) e, posteriormente, Langley 

& Parker (1982), (1983) e Lee & Langley (1985) desenvolveram o método. Segundo 

Marcuvitz, a presença de uma descontinuidade na estrutura resulta em descontinuidade nos 

campos dos modos propagantes nos terminais de uma dada estrutura. Descontinuidades de um 

campo ou tensão-corrente podem ser representadas por um conjunto de circuitos equivalentes, 

segundo Marcuvitz (1951). A determinação teórica dos parâmetros dos circuitos equivalentes 

requer métodos matemáticos que se encontram dentro da esfera da engenharia de micro-ondas. 

Geralmente envolve soluções de condições de contorno ou problemas de campo. Após o 

desenvolvimento matemático sobre as condições de contorno, os parâmetros de um arranjo 

infinito de fitas condutoras paralelas são encontrados, segundo Marcuvitz (1951). 

Na Figura 4.1 é mostrado o circuito equivalente para incidência TE, em que as fitas 

condutoras estão paralelas ao campo elétrico e cujas dimensões são caracterizadas por ter uma 

espessura nula, uma largura w, periodicidade p e um ângulo ϕ o qual a onda plana incide, 

conforme detalhado por Marcuvitz (1951). Essa configuração indica que o circuito equivalente 

é uma simples indutância. Segundo Anderson (1975), uma vez que t << w, o efeito da 

espessura sobre a reatância indutiva pode ser desprezado. 

 

 

Figura 4.1 – Parâmetros de incidência no modo TE: Fitas condutoras paralelas ao campo 

elétrico, ângulo de incidência e circuito equivalente, respectivamente. 
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A reatância indutiva normalizada é calculada como: 
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O termo G é um fator de correção que permite que as respostas de transmissão sejam 

modeladas para ângulos de incidência obliqua. Ele é calculado como: 

𝐺(𝑝, 𝑤, 𝜆, 𝜙) =
0,5(1 − 𝛽2)2 [(1 −

𝛽2
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Os termos β e A± não são nomeados em nenhuma literatura, são apenas representações de 

expressões, no intuito de simplificar, mostrar uma equação mais compacta. Para a incidência 

no modo TM, o vetor campo magnético incidente é paralelo às fitas condutoras e incide com 

um ângulo θ. As fitas têm periodicidade p, espaçadas de g, conforme ilustrado em Figura 4.2. 

Essa representação do campo sobre a fita condutora é associada a um capacitor como circuito 

equivalente. 

 

 

Figura 4.2 – Parâmetros de incidência no modo TM: Fitas condutoras paralelas ao campo 

magnético, ângulo de incidência e circuito equivalente, respectivamente. 
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A susceptância capacitiva normalizada é dada por: 

 

 




























 






 ,,,

2
cscln

cos4
),,,(4

0

wpG
p

wp
wpF

Z

BC  (5) 

 

As Equações (1) e (5) são as equações fundamentais na modelagem das estruturas. Nas 

formulações elas são normalizadas, como pode ser visto pela divisão por Z0. É a partir delas 

que são ponderados os valores de reatância e susceptância em cada circuito equivalente. Elas 

são válidas para comprimentos de onda e ângulos de incidência θ no intervalo: 

1
)1(






senp
 (6) 

 

Elas também são válidas apenas para ondas planas incidentes, TE ou TM e não podem ser 

usadas para modelar os efeitos da polarização cruzada em FSS, de acordo com Wu (1995). 

A modelagem do circuito equivalente para FSS requer recursos computacionais muito 

limitados quando comparados aos métodos de análise de onda completa e, portanto, é útil para 

predizer com rapidez o desempenho das estruturas. A modelagem também proporciona uma 

visão física e útil sobre o modo como funciona a FSS quando seus parâmetros são alterados. 

Alguns circuitos equivalentes já foram obtidos: espira quadrada (Square Loop) por Langley 

& Parker (1982), espira quadrada dupla (Double Square Loop) por Langley & Parker (1983), 

espira quadrada com grade (Gridded Square Loop) por Lee & Langley (1985) e cruz de 

Jerusalém (Jerusalem Cross) por Langley & Drinkwater (1982). Suas geometrias e circuitos 

equivalentes estão ilustrados na Figura 4.3. Entretanto, não se encontra na literatura a 

formulação detalhada do dipolo cruzado, geometria utilizada em diferentes trabalhos e 

aplicações apresentado por Cruz (2009) e Kiani et al. (2006) e que merece uma maior atenção. 
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a) 

 

b) 

Figura 4.3 – a) Exemplos das geometrias, b) Circuitos equivalentes. 

4.1.1 Modelagem do dipolo cruzado 

Como não há na literatura a formulação da geometria do arranjo do dipolo cruzado, era 

necessário modelar a geometria do dipolo cruzado para o desenvolvimento desse trabalho. 
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Como ilustrado na Figura 4.4, o arranjo periódico do dipolo cruzado possui periodicidade p, 

lacuna de espaçamento g, espessura w e largura da fita d. Quando p é muito menor que λ (p 

) a impedância equivalente é uma simples indutância ou capacitância que depende se a 

onda incidente do campo elétrico é paralela ou perpendicular as fitas condutoras segundo Wu 

(1995). 

 

Figura 4.4 – Arranjo periódico do dipolo cruzado e seus parâmetros físicos. 

 

A forma do dipolo cruzado permite separar suas fitas condutoras em fitas perpendiculares e 

paralelas ao campo elétrico. As fitas paralelas ao campo elétrico equivalem a um elemento 

indutivo e as fitas perpendiculares ao campo elétrico correspondem a um elemento capacitivo 

que correspondem respectivamente a impedâncias indutivas e capacitivas, como foi ilustrado 

na Figura 4.1 e Figura 4.2. Desmembrando a estrutura do dipolo cruzado em fitas verticais e 

horizontais obtém-se a configuração ilustrada em Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 – Fitas condutoras do dipolo cruzado separadas. 

 

Inicialmente foi utilizado para a modelagem do dipolo cruzado um simples circuito LC 

como no arranjo de espiras quadradas. No entanto, observou-se que as curvas da potência 
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transmitida e da potência refletida apresentavam simetrias e não correspondiam com as curvas 

de medição mesmo em concordância com a largura de banda e a frequência de ressonância. 

A proposta do circuito equivalente dessa dissertação é a influência de um capacitor em 

paralelo ao ramo LC, conforme mostrado em Figura 4.6 (a). Essa modelagem matemática será 

comparado posteriormente com resultados medidos por outros autores com o objetivo de 

validar o desenvolvimento do circuito equivalente.  Uma observação importante é não 

modificar o ramo principal LC (L1-C1) porque ele é responsável pela frequência de 

ressonância e pela configuração rejeita-faixa, logo não se deve colocar qualquer elemento em 

série ou em paralelo com C1 ou com L1. O capacitor C2 está em paralelo com o ramo L1C1 e 

não com o indutor ou o capacitor isoladamente. Nesta configuração, o capacitor C2 não 

influenciará na frequência de ressonância, porém contribuirá para a aproximação da curva do 

coeficiente de transmissão observada nas medições. O circuito equivalente proposto para a 

estrutura do dipolo cruzado baseia-se na reatância indutiva de largura w, uma susceptância 

capacitiva derivada do espaçamento de p-w e outra susceptância derivada do espaçamento g, 

conforme mostrado em Figura 4.6 (b). 

 

Figura 4.6 – (a) Circuito equivalente proposto para dipolo cruzado, (b) Localização na 

geometria do dipolo cruzado do BCp-w e BCg que formam BC2.  

 

Segundo Langley & Parker (1983) a reatância indutiva e a susceptância capacitiva são 

reduzidas por um fator d/p devido ao condutor não ser contínuo, ou seja, devido ao conduto 
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não ser uma fita infinita contínua. No entanto, nessa dissertação, ao invés de utilizar esse fator, 

é utilizado a teoria descrita por Munk (2000) para estruturas periódicas não contínuas. Essa 

informação foi utilizada pela observação de que quando se aumentava a periodicidade pelo 

método dos circuitos equivalente, a frequência de ressonância aumentava, o que não acontecia 

nas medições observadas em Cruz (2009). Na investigação conclui-se que era devido ao fator 

d/p. Segundo a teoria desenvolvida por Marcuvitz um campo elétrico paralelo a fitas 

condutoras finitas equivale a um indutor. Munk afirma que quando essas fitas são finitas elas 

apresentam um capacitor associado. Essa alternativa foi utilizada devido a observação que, 

quando se aumentava a periodicidade, a frequência de ressonância aumentava e esse efeito era 

o contrário do que foi observado em Cruz (2009). A teoria de Munk supre a necessidade da 

utilização do fator d/p. 

O circuito equivalente foi implementado no MATLAB e seus coeficientes foram 

ponderados de modo empírico. Esses valores foram dimensionados para obter uma largura de 

banda coerente com as referências como também a frequência de ressonância e o 

comportamento do coeficiente de reflexão. 

 

O valor da reatância indutiva normalizada é calculado como: 

𝑋𝐿

𝑍0
= 1,3 𝐹(𝑝, 𝑤, 𝜆, 𝜙) (7) 

A susceptância BC1 é calculada como: 

𝐵𝐶1 = 0,17𝜀𝑟𝑒𝑓𝐵𝐶𝑔 (8) 

em que: 

𝐵𝐶𝑔 = 4𝐹(𝑝, 𝑔, 𝜆, 𝜃) (9) 

A susceptância capacitiva BC2 é responsável pela configuração assimétrica do coeficiente 

transmissão e do coeficiente de reflexão. BC2 é formada pela soma de BCp-w e BCg: 

 

𝐵𝐶2 = 0,12𝜀𝑟𝑒𝑓(𝐵𝐶𝑝−𝑤 + 𝐵𝐶𝑔) (10) 

),,,(4 wppFBC wp   (11) 

A admitância é calculado como: 
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𝑌 =
1

𝑋𝐿 −
1

𝐵𝐶1

−
1

1
𝐵𝐶2

 
(12) 

A potência transmitida, o coeficiente de transmissão, a potência refletida e o coeficiente de 

reflexão são dados por: 

𝑃𝑡 =
1

1 + 0,25𝑌2
 (13) 

 

𝐶𝑡 = √𝑃𝑡 (14) 

  

𝑃𝑟 = 1 − 𝑃𝑡 (15) 

 

𝐶𝑟 = √𝑃𝑟 (16) 

 

Um importante detalhe que deve ser observado na modelagem das estruturas de FSS para 

circuitos equivalentes é a questão da altura do substrato dielétrico relativo à constante 

dielétrica. Sabe-se que a altura do dielétrico permite variar a frequência de ressonância do 

filtro. Se for utilizado a constante dielétrica efetiva do material na programação ela não 

proporcionará as alterações que ocorrem devido a variação da altura do dielétrico. Logo, o seu 

valor deverá ser alterado mediante a altura. De acordo com Costa (2009), a fórmula para a 

constante dielétrica equivalente é dada por (17): 

𝜀𝑒𝑞 = 𝜀𝑟 + (𝜀𝑟 − 1) [
−1

𝑒𝑁(𝑥)
] 

(17) 

Em que: 

𝑥 =
10𝑡

𝜆0
 

(17-1) 

Onde t corresponde à altura do substrato, λ0 corresponde à periodicidade p e N é um fator 

exponencial que leva em conta a inclinação da curva da permisividade elétrica equivalente. 
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Este parâmetro varia de acordo com as  diferentes formas de FSS. No caso de um arranjo do 

tipo patch, o valor correto é N = 1,3 (N = 1,8 para cruz e anel). 

Para a modelagem inicial da geometria dipolo cruzado foi utilizado a seguinte equação 

para a permissividade elétrica efetiva: 

𝜀𝑟𝑒𝑓 =
𝜀𝑟 + 1

2
 

(17-2) 

 

4.1.2 Circuito Equivalente para a geometria Espira 

Quadrada 

A modelagem para a geometria da espira quadrada foi desenvolvida por Langler & Parker 

1982. A Figura 4.7 mostra o arranjo da espira quadrada apresentando os parâmetros de 

periodicidade p, lacuna de espaçamento g, espessura w e largura da fita d. 

 

Figura 4.7 – Arranjo periódico da espira quadrada e seus parâmetros físicos. 

 

 O circuito equivalente para a geometria da espira quadrada é mostrado na Figura 4.8 

correspondendo a um circuito LC. 
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Figura 4.8 – Circuito equivalente proposto para dipolo cruzado. 

Os parâmetros do circuito equivalente para a espira quadrada são: 

 

𝑋𝐿

𝑍0
= (

𝑑

𝑝
) 𝐹(𝑝, 2𝑤, 𝜆, 𝜙) 

(18) 

 

𝐵𝐶

𝑍0
= 4 (

𝑑

𝑝
) 𝜀𝑟𝐹(𝑝, 2𝑤, 𝜆, 𝜃) 

(19) 

 

A potência transmitida, o coeficiente de transmissão, a potência refletida e o coeficiente 

de reflexão são os mesmos das equações (13) a (16). No entanto, como o circuito equivalente 

é diferente, a admitância é modificada conforme mostrada em (20): 

𝑌 =
1

𝑋𝐿 −
1

𝐵𝐶

 (20) 

 

4.1.3 Modelagem da estrutura resistiva 

Uma outra formulação é utilizada para a estrutura resistiva. De uma forma geral, uma 

resistência (Rs) é acrescentada na modelagem das estruturas. Gross & Kuster (1987) 

utilizaram-se de uma modelagem um pouco diferente no entanto proveniente da mesma linha 

de equações desenvolvidas por Marcuvitz. Para o modo TM, temos: 
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𝑍 = (𝑅 + 𝑗𝑋𝐶)𝑠𝑒𝑐𝜃 (21) 

 

(
𝑋𝐶

𝑍
)

−1

=
4𝑝

𝜆
[ln sec 𝜓 +

𝑄𝑠𝑒𝑛4𝜓

1 + 𝑄𝑐𝑜𝑠4𝜓
+ (

𝑝

4𝜆
)

2

(1 − 3 cos2 𝜓)2𝑠𝑒𝑛4𝜓] (22) 

 

Para o modo TE, temos: 

𝑍 = (𝑅 + 𝑗𝑋𝐶)𝑠𝑒𝑐𝜃 (23) 

 

(
𝑋𝐿

𝑍
) =

𝑝

𝜆
[ln csc 𝜓 +

𝑄𝑐𝑜𝑠4𝜓

1 + 𝑄𝑠𝑖𝑛4𝜓
+ (

𝑝

4𝜆
)

2

(1 − 3 sin2 𝜓)2𝑐𝑜𝑠4𝜓] (24) 

 

Em que: 

𝑄 =
1

√1 − (
𝑝
𝜆

)
2

− 1 
(25) 

 

𝑅 = (
𝑝

𝑤
) 𝑅𝑠 (26) 

Rs é a resistência superficial do material utilizado como superfície resistiva. 

 

𝜓 =
𝜋𝑤

2𝑝
 (27) 

 

Os termos Q e ψ das equações (25) e (27) não são nomeados em nenhuma literatura, são 

apenas representações de expressões, no intuito de simplificar, mostrar uma equação mais 

compacta semelhante às equações (3) e (4). 

O coeficiente de reflexão é dado por: 
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Γ =
−𝑍0

𝑍0 + 2𝑍
 (28) 

O coeficiente de transmissão é dado por: 

 

T =
2𝑍

𝑍0 + 2𝑍
 (29) 

No geral, a impedância é formada pela reatância equivalente entre os componentes 

indutivos e capacitivos, dependendo do circuito equivalente, somado à resistência R de (26). 
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4.2 Técnica da Matriz de Espalhamento 

 

Um circuito ou dispositivo de micro-ondas deve ser estudado a partir da contribuição de 

ondas incidentes, refletidas e transmitidas. As grandezas mais facilmente mensuráveis em 

micro-ondas são os coeficientes de onda estacionária, as posições de mínimo e máximo de um 

diagrama de onda estacionária, potência etc. A maioria dos meios, dispositivos e sistemas 

passivos são descritos por equações lineares. Isso permite a identificação de fatores que 

facilitem a análise, os cálculos, as interpretações dos resultados e o emprego do princípio da 

superposição ou da linearidade segundo Ribeiro (2008). 

Nesse trabalho uma FSS convencional será cascateada com uma FSS resistiva afim de 

obter características de absorção. A interação entre essas estruturas pode ser calculada usando 

a matriz de espalhamento, podendo haver N estruturas cascateadas, conforme mostrado na 

Figura 4.7. Para a enésima superfície sua localização é referida como Z=d1+d2+...+dn-1. Os 

coeficientes de transmissão e de reflexão de cada superfície são dados por Tn e Rn. 

 

 

Figura 4.7 – Cascateamento de N FSS. 

 

Para ser um valor exato, as matrizes teriam que ser de ordem infinita. No entanto, será 

utilizado o one mode interaction. Significa dizer que, ao invés de utilizar o lóbulo principal 
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(main beam) e os lóbulos laterais (grating lobes), será utilizado apenas o lóbulo principal. Os 

lóbulos laterais correspondem ao duplo somatório das Séries de Fourier utilizado em 

estruturas periódicas, chamado de Teorema de Floquet para espaços harmônicos. 

Usando a iteração do one mode, o resultado final para os coeficientes de transmissão e 

reflexão para a estrutura cascateada, ou seja, os coeficientes de transmissão e reflexão totais 

após o cascateamento das FSS, são: 

 

 

𝑇 = 𝐴 − (𝐵𝐶/𝐷) (30) 

 

𝑅 = −(𝐶/𝐷) (31) 

 

Os termos (A, B, C, D) são calculados através dos passos seguintes. Primeiro, para cada 

FSS, determina-se uma matriz de espalhamento 𝑆̿n de ordem 2 x 2, onde: 

 

𝑆�̿� = ||
𝑇𝑛 (1 −

𝑅𝑛
2

𝑇𝑛
 )

𝑅𝑛

𝑇𝑛
𝑒𝑗2𝑘𝑙𝑛

−
𝑅𝑛

𝑇𝑛
𝑒−𝑗2𝑘𝑙𝑛

1

𝑇𝑛

|| (32) 

 

Então, os termos A, B, C e D são encontrados como: 

 

|
𝐴 𝐵
𝐶 𝐷

| = 𝑆�̿�𝑆�̿�−1 … 𝑆3̿𝑆2̿𝑆1̿ (33) 

 

 

Com relação as Equações (30) e (31), o resultado final é independente da posição horizontal 

relativa das FSS, ou seja, contanto que os espaçamentos entre as FSS sejam mantidos, as 

equações continuam válidas mesmo quando as FSS são deslizadas ou rotacionadas em seus 

respectivos planos horizontais de acordo com Lee (1982). Outra questão a ser considerada é 

a distância entre as FSS. Distâncias muito pequenas podem levar ao acoplamento entre as 

FSS, comprometendo a validade das equações (30) e (31). 



CAPÍTULO 4. MÉTODOS DE ANÁLISE 

                                                                                                                               

37 

 

Em aplicações práticas, deslizamento ou rotação podem ser usados para supressão de 

harmônicos espaciais de ordem superior e/ou polarização cruzada. A técnica descrita nessa 

dissertação é válida somente para incidência normal, conforme relatado por Maniçoba (2012).  

Os parâmetros Z (impedância), Y (Admitância), S (Espalhamento) podem ser utilizados 

para caracterizar uma rede de micro-ondas com um número arbitrário de portas, mas, na 

prática, muitas redes de micro-ondas consistem de uma ligação em cascata de dois ou mais 

circuitos de duas portas. Neste caso, é conveniente definir uma matriz de transmissão de 2 × 

2, ou ABCD , para cada circuito de duas portas conforme mostrado na Figura 4.8.  

 

Figura 4.8 – Representação de uma rede de duas portas ABCD: (a) rede de duas portas, 

(b) conexão em cascata de redes de duas portas. 

 

Pode-se observar que a matriz ABCD cascateada por redes de duas portas pode ser 

encontrada através da multiplicação das matrizes ABCD de rede de duas portas, conforme 

mostra por Pozar (2012). 
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Figura 4.9 – Representação de uma rede de duas portas. 

 

Modelos de guias de ondas auxiliam nos estudos de circuitos em microfitas e também 

auxiliaram no modelamento inicial criado por Marcuvitz (1951) para a determinação dos 

parâmetros dos circuitos equivalentes. Modelos de guias de onda são inicialmente modelados 

e, em seguida, condições de contorno são especificadas para circuitos em microfitas ou para 

placas paralelas. São feitas considerações que reduzem de um modelo geral para um modelo 

específico, Marcuvitz (1951). A caracterização das descontinuidades envolvidas no guia de 

ondas pode ser caracterizada por meio da matriz de espalhamento generalizada. 

O conceito da matriz de espalhamento generalizada está fortemente relacionado com o 

conceito de matriz de espalhamento utilizada na teoria de redes de micro-ondas, Chu (1986) 

& Mittra (1971). Contudo, ela difere da matriz de espalhamento convencional em que é 

estendido para considerar tanto os modos evanescentes quando os modos de propagação no 

guia de onda como também é utilizado de forma sistemática para resolver uma classe de 

problemas de valor de contorno de ondas guiadas. 

Considere-se, por exemplo, uma excitação TEp0 com uma amplitude unitária da esquerda 

para a junção 1 na Figura 4.10. Se a amplitude do enésimo modo da onda refletida  para 

esquerda é An, o (n, p) de entrada da matriz de espalhamento S11 (n, p) é An. Do mesmo modo, 

se a amplitude do enésimo modo da onda transmitida para a direita em Bm, S21(m,p) é Bm.  
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Figura 4.10 – Derivação de parâmetros S para as descontinuidades em estruturas 

cascateadas. 

 

Outros elementos de matrizes podem ser derivados da mesma forma. Portanto, a matriz de 

espalhamento generalizada S1 da junção 1 pode ser escrita em termos de 4 submatrizes de 

ordem infinita: 

𝑆1 = (𝑆11 𝑆12

𝑆21 𝑆22) (34) 

 

A matriz para a junção 2 é: 

𝑆2 = (𝑆33 𝑆34

𝑆43 𝑆44) (35) 

.  
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Todos os elementos da matriz de espalhamento generalizada podem ser obtidos por meio 

da resolução de problema de espalhamento electromagnético de junção por meio de algumas 

técnicas, como por exemplo a técnica do cálculo residual, conforme mostrado em Mittra 

(1971).  O passo seguinte é combinar as matrizes de espalhamento generalizada das junções 

em cascata e encontrar a matriz composta: 

 

𝑆1 = (𝑆𝐴𝐴 𝑆𝐴𝐶

𝑆𝐶𝐴 𝑆𝐶𝐶 ) (36) 

 

Para esse fim será utilizado uma matriz de transmissão S(L) entre as junções 1 e 2. 

Essas ondas se deslocam numa distância L de forma que os modos são multiplicados por 

𝑒(−𝛾𝐿): 

𝑆𝐿 = (

𝑒(−𝛾1𝐿) 0
𝑒(−𝛾2𝐿)

⋱
0 𝑒(−𝛾𝑛𝐿)

) (37) 

 

Onde γn é a constante de propagação do enésimo modo da região B. Logo γ1 = jβ2L 

onde β2 é o modo dominante da região B. As seguintes matrizes podem ser derivadas da Figura 

4.10: 

(𝑅(𝐴)

𝑅(2)
) = (𝑆11 𝑆12

𝑆21 𝑆22) (𝐼(𝐴)

𝐼(2)
) (38) 

 

(𝐼(2)

𝐼(3)
) = ( 0 𝑆(𝐿)

𝑆(𝐿) 0
) (𝑅(2)

𝑅(3)
) (39) 

 

(𝑅(3)

𝑅(𝐶)
) = (𝑆33 𝑆34

𝑆43 𝑆44) (𝐼(3)

𝐼(𝐶)
) (40) 

 

Substituindo (39) em (38) temos: 

𝑅(𝐴) = 𝑆11𝐼(𝐴) + 𝑆12𝑆(𝐿)𝑅(3) (41) 

𝑅(2) = 𝑆21𝐼(𝐴) + 𝑆22𝑆(𝐿)𝑅3 (42) 

Substituindo (39) em (40) temos: 
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𝑅(3) = 𝑆33𝑆(𝐿)𝑅(2) + 𝑆34𝐼(𝐶) (43) 

𝑅(𝐶) = 𝑆43𝑆(𝐿)𝑅(2) + 𝑆44𝐼(𝐶) (44) 

 

Será isolado R(2) e R(3) de (42) e (43): 

𝑅(2) = 𝑈1𝑆21𝐼(𝐴) + 𝑈1𝑆22𝑆(𝐿)𝑆34𝐼(𝐶) 

onde 𝑈1 = (𝐼 − 𝑆22𝑆(𝐿)𝑆33𝑆(𝐿))
−1

 

(45) 

Sendo I uma matriz identidade, e 

𝑅(3) = 𝑈2𝑆33𝑆(𝐿)𝑆21𝐼(𝐴) + 𝑈2𝑆34𝐼(𝐶) 

onde 𝑈2 = (𝐼 − 𝑆33𝑆(𝐿)𝑆22𝑆(𝐿))
−1

 
(46) 

 

As equações (45) e (46) serão substituídas em (41) e (44): 

𝑅(𝐴) = 𝑆11𝐼(𝐴) + 𝑆12𝑆(𝐿)𝑈2𝑆33𝑆(𝐿)𝑆21𝐼(𝐴) +  𝑆12𝑆(𝐿)𝑈2𝑆34𝐼(𝐶) (47) 

𝑅(𝐶) = 𝑆43𝑆(𝐿)𝑈1𝑆21𝐼(𝐴) + 𝑆43𝑆(𝐿)𝑈1𝑆22𝑆(𝐿)𝑆34𝐼(𝐶) + 𝑆44𝐼(𝐶) (48) 

 

Observadondo a Figura 4.10 vemos que: 

(𝑅(𝐴)

𝑅(𝐶)
) = (𝑆𝐴𝐴 𝑆𝐴𝐶

𝑆𝐶𝐴 𝑆𝐶𝐶 ) (𝐼(𝐴)

𝐼(𝐶)
) (49) 

Então 

𝑆𝐴𝐴 = 𝑆11𝐼(𝐴) + 𝑆12𝑆(𝐿)𝑈2𝑆33𝑆(𝐿)𝑆21𝐼(𝐴) +  𝑆12𝑆(𝐿)𝑈2𝑆34𝐼(𝐶) (50) 

𝑆𝐴𝐶 = 𝑆43𝑆(𝐿)𝑈1𝑆21𝐼(𝐴) + 𝑆43𝑆(𝐿)𝑈1𝑆22𝑆(𝐿)𝑆34𝐼(𝐶) + 𝑆44𝐼(𝐶) (51) 

𝑆𝐶𝐴 = 𝑆11𝐼(𝐴) + 𝑆12𝑆(𝐿)𝑈2𝑆33𝑆(𝐿)𝑆21𝐼(𝐴) +  𝑆12𝑆(𝐿)𝑈2𝑆34𝐼(𝐶) (52) 

𝑆𝐶𝐶 = 𝑆43𝑆(𝐿)𝑈1𝑆21𝐼(𝐴) + 𝑆43𝑆(𝐿)𝑈1𝑆22𝑆(𝐿)𝑆34𝐼(𝐶) + 𝑆44𝐼(𝐶) (53) 

 

Formalmente são para infitia ordem, mas na prática essas matrizes devem ser truncadas 

em um tamanho finito. 

Pelo desenvolvimento podemos observar como a matriz de espalhamento generalizada 

pode ser utilizada para análise de cascateamento em estruturas com descontinuidades. 

 

 



 

 

 

Capítulo 5 
 
 

Resultados 
 
 

 

Os capítulos, até então, serviram para permitir um embasamento sobre as estruturas 

envolvidas no processo. Foi demonstrado o equacionamento para as FSS condutivas e 

resistivas bem como a técnica da matriz de espalhamento para o cascateamento. A modelagem 

inédita em termos de circuito equivalente para a geometria do dipolo cruzado foi fundamental 

para a análise e desenvolvimento desse trabalho. O objetivo do Capítulo 5 é mostrar os 

resultados das simulações para aquelas estruturas envolvidas no projeto, a saber, a validação 

do dipolo cruzado e verificação da modelagem da espira quadrada para a FSS condutiva, a 

análise da FSS resistiva e do comportamento do cascateamento para a geometria dipolo 

cruzado e espira quadrada. A modelagem inicial do dipolo cruzado é fundamental para esses 

dois últimos resultados. Foram utilizadas as medições e as simulações realizadas com Ansoft 

DesignerTM  disponíveis em Cruz (2009). As simulações com Ansoft HFSS foram feitas pelo 

autor. 

 

5.1 FSS condutiva 

No projeto da FSS condutiva a manipulação dos parâmetros físicos dos arranjos permitem 

escolher qual tipo de filtro será utilizado (filtro rejeita-faixa ou passa-faixa, tipo patch ou tipo 

abertura, respectivamente), se haverá duas ou mais bandas, permite configurar a largura de 

banda e a frequência desejada, desempenhando o papel dos modelos clássicos. 

 A primeira etapa consistiu em modelar o circuito do dipolo cruzado através do método dos 

Circuitos Equivalentes. Para a validação do circuito equivalente do dipolo cruzado 

desenvolvido no Tópico 4.2 foram utilizadas a medição feitas por Cruz (2009) e por Kiani et 

al. (2006) e a simulações do Ansoft DesignerTM. Foi utilizado também a análise usando uma 

FSS com geometria do tipo espira quadrada cuja formulação pelo Método dos Circuitos 

Equivalentes foi estudada e desenvolvida por Langley & Parker (1982). 
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Essas estruturas foram escolhidas inicialmente devido as suas simplicidades. A escolha da 

geometria do dipolo cruzado foi baseada no artigo de Kiani et. al (2006) que trabalhou com 

essa geometria e a espira quadrada pelo fato de sua geometria proporcionar melhor estabilidade 

de frequência de ressonância com ângulo de incidência, melhor quanto ao nível de polarização 

cruzada, largura de banda e outros parâmetros conforme é apresentado por Wu (1995). 

No processo de validação foi analisado a variação ou “erro” entre os valores dos 

coeficientes, no casso o erro percentual, que pode ser formulado como: 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜 (%) =  
𝑓𝑠 − 𝑓𝑚

𝑓𝑚
 (100%) 

A figura 5.1 ilustra uma comparação entre os resultados numéricos obtidos com o modelo 

de circuito equivalente, o Ansoft HFSS e os resultados medidos apresentados em Kiani et al. 

(2006). As dimensões da estrutura são: w = 0,383 cm, d = 2,058 cm, p = 2,857 cm, g = 0,799 

cm, εr = 4,4 e h = 1,6 mm. A estrutura tem uma ressonância que ocorre em 5,33 GHz, para os 

resultados obtidos com o modelo de circuito equivalente. As simulações no Ansoft mostram 

que a ressonância ocorre em 5,25 GHz e os resultados das medições mostram que a ressonância 

ocorre em 5,37 GHz caracterizando 0,74 % de erro com relação ao circuito equivalente e 2,23 

% de erro com os resultados do Ansoft, em comparação com os resultados medidos. 

 

Figura 5.1 – 1ª validação: FSS de dipolo cruzado. 
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A Figura 5.2 ilustra uma comparação entre os resultados numéricos obtidos com o modelo 

de circuito equivalente, os resultados medidos e simulados no Ansoft DesignerTM apresentados 

em Cruz (2009). As dimensões das estruturas foram: w = 0,12 cm, d = 1,2 cm, p = 1,5 cm, h = 

1,6 mm e εr = 4,4. A estrutura tem uma ressonância que ocorre em 7,88 GHz, para os resultados 

obtidos com o modelo de circuito equivalente. As simulações no Ansoft Designer mostram que 

a ressonância ocorre em 7,85 GHz e os resultados das medições mostram que a ressonância 

ocorre em 8,07 GHz caracterizando 2,35 % de erro com relação ao circuito equivalente e 2,73 

% de erro com os resultados do Ansoft, em comparação com os resultados medidos. 

 

Figura 5.2 – 2ª Validação: FSS de dipolo cruzado para p =1,5 cm. 

 

A Figura 5.3 ilustra uma comparação entre os resultados numéricos obtidos com o modelo 

de circuito equivalente, os resultados simulados no Ansoft DesignerTM  e medidos  

apresentados em Cruz (2009). As dimensões das estruturas foram: w = 0,12 cm, d = 1,2 cm, p 

= 2,0 cm, h = 1,6 mm e εr = 4,4. A estrutura tem uma ressonância que ocorre em 7,81 GHz, 

para os resultados obtidos com o modelo de circuito equivalente. As simulações no Ansoft 

mostram que a ressonância ocorre em 7,75 GHz e os resultados das medições mostram que a 

ressonância ocorre em 7,75 GHz caracterizando – 0,80 % de erro com relação ao circuito 
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equivalente e 0,00 % de erro com os resultados do Ansoft, em comparação com os resultados 

medidos. 

 

 

Figura 5.3 – 3ª Validação: FSS de dipolo cruzado para p =2,0 cm. 

 

A Figura 5.4 ilustra uma comparação entre os resultados numéricos obtidos com o modelo 

de circuito equivalente, os resultados medidos e simulados no Ansoft DesignerTM 

apresentados em Cruz (2009). As dimensões das estruturas foram: w = 0,12 cm, d = 1,2 cm, 

p = 2,5 cm, h = 1,6 mm e εr = 4,4. A estrutura tem uma ressonância que ocorre em 7,50 GHz, 

para os resultados obtidos com o modelo de circuito equivalente. As simulações no Ansoft 

mostram que a ressonância ocorre em 7,45 GHz e os resultados das medições mostram que a 

ressonância ocorre em 7,51 GHz caracterizando 0,13 % de erro com relação ao circuito 

equivalente e 0,80 % de erro com os resultados do Ansoft, em comparação com os resultados 

medidos. 
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Figura 5.4 – 4ª Validação: FSS de dipolo cruzado para p =2,5 cm. 

 

Podemos observar uma boa concordância entre os resultados apresentados nas Figuras 5.1, 

5.2, 5.3 e 5.4. 

Para os circuitos equivalentes criados para as outras geometrias, como a espira quadrada, 

espira quadrada dupla e cruz de Jerusalém, observa-se que os autores analisaram apenas o 

fator da frequência de ressonância não levando em consideração uma análise quantitativa da 

largura de banda. Essa análise foi feita apenas na geometria espira quadrada com grade 

descrita por Lee & Langley (1985) mostrando que há variação dependendo do ângulo de 

incidência. Como a variação percentual das frequências de ressonâncias para as quatro 

validações estão abaixo de 5% (percentual apresentado por Langley & Parker (1983)), pode-

se dizer que a modelagem está validada.  

Na Figura 5.5 são mostrados os valores simulados pelo método dos circuitos equivalentes 

e as medições realizada por Langley & Parker (1982). As dimensões das estruturas foram: w 

= 0,047 cm, d = 0,5 cm, p = 0,525 cm, h = 1,6 mm e εr = 1,12. Não é utilizado uma validação 

para a FSS espira quadrada devido sua formulação ser consagrada na literatura. 
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Figura 5.5 –FSS com geometria espira quadrada. 

 

 

5.2 FSS resistiva 

Nesta parte, não temos dados de nenhuma medição para comparar os resultados, ficando 

apenas com as simulações no Ansoft HFSS e no MATLAB. No Ansoft HFSS a superfície 

resistiva é simulada através de uma condição de contorno chamada “Impedance” na qual é 

possível controlar a resistividade superficial em ohm/square. É utilizado a mesma geometria 

e o mesmo tipo de dielétrico da FSS condutiva. A diferente está que na FSS condutiva teremos 

um material condutor, geralmente o cobre, e na FSS resistiva uma camada resistiva 

caracterizada pela unidade ohms/square. 

Podemos observar na Figura 5.6 (a) que a FSS resistiva isoladamente proporciona uma 

atenuação abaixo de 10dB para o coeficiente de reflexão, mostrando sua propriedade de 

absorção. A Figura 5.6 (b) mostra a mesma simulação que a Figura 5.6 (a), no entanto para 

uma faixa de frequência maior. Pode-se observar que a modelagem feita para a FSS resistiva 

utilizando o desenvolvimento de Gross (1987), Figura 5.7, é mais aproximada para as faixas 

maiores que 10,5 GHz observado na Figura 5.6 (b) o que torna uma modelagem não tão 

precisa para a faixa trabalhada quando comparado o método utilizado pelo HFSS. 
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(a) 

 

b) 

Figura 5.6 – Simulação no HFSS das FSS resistiva: (a) de 3,81GHz a 7 GHz, (b) de 

1GHz a 20 GHz. 
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Figura 5.7 – Simulação no MATLAB da FSS resistiva. 

 

5.3 Projeto de absorvedores 

O cascateamento entre a FSS condutiva e a FSS resistiva foi simulado no Ansoft HFSS 

que utiliza o Método dos Elementos Finitos (FEM) e MATLAB usando o Método dos 

Circuitos Equivalentes juntamente com a Técnica da Matriz de Espalhamento. O software 

comercial Ansoft HFSS é apenas utilizado com o objetivo de comparação com o algoritmo 

desenvolvido em MATLAB. Dentro do Ansoft HFSS são implementadas diversas rotinas 

juntamente com o FEM que impossibilita o usuário de reconhecer todo o algoritmo detalhado. 

Foi citado na introdução da dissertação que a distância entre as FSS poderia ser reduzida 

a fim de proporcionar um projeto mais compacto, ou seja, criando uma possibilidade da 

distância ser menor do que 1/4 do comprimento de onda diferentemente dos projetos dos 

absorvedores clássicos, como a tela de Salisbury e o absorvedor de Jaumann. De um modo 

geral essa característica é obtida pela variação da fase dentro do sistema cascateado. A 

impedância da FSS é calculada mediante as características de transmissão (por exemplo 

através do método FDTD) e deve ser colocada dentro de um modelo de circuito equivalente. 

O local de inserção da FSS e a resistividade superficial da parte resistiva são determinados de 
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modo que a característica de absorção seja maximizada. Depedendo das relações calculadas, 

existe a possibilidade de não encontrar  uma distância menor que 1/4 de comprimento de onda 

para algumas frequências que se deseja trabalhar conforme demonstrado por Itou (2004). 

Referente a configuração projetada na Figura 1.2, na Figura 5.8 temos a simulação para a 

FSS dipolo cruzado condutiva simulada no Ansoft HFSS. A dimensão da estrutura foi: w = 

3,83 mm, d = 2,3 cm, p = 28,57 mm, h = 1,6 mm (FSS condutiva), εr = 4,4. 

 

 

Figura 5.8 – FSS dipolo cruzado condutiva simulada no HFSS. 

 

Observa-se que na frequência de ressonância todo o sinal é refletido caracterizando uma 

FSS condutiva convencional rejeita-faixa. 

Na Figura 5.9 temos a simulação da estrutura com FSS cascateadas na frequência de 

ressonância de 5,25 GHz para a geometria dipolo cruzado. As dimensões das estruturas foram: 

w = 3,83 mm, d = 2,3 cm, p = 28,57 mm, h1 = 0,8 mm (FSS resistiva), h2 = 1,6 mm (FSS 

condutiva), εr = 4,4 e distância entre as FSS de 10mm, no caso das FSS cascateadas. 
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Figura 5.9 – Simulação no HFSS das FSS dipolo cruzado cascateadas. 

 

Na Figura 5.9 pode-se ver a influência da FSS resistiva atuando como absorvedor no qual 

o coeficiente de reflexão é de -12,7 dB na frequência de ressonância, ou seja, será filtrado 

todo sinal de 5,25 GHz pela FSS condutiva e a FSS resistiva irá absorver as reflexões geradas 

pela FSS condutiva. 

O mesmo comportamento pode ser observado na simulação pelo Método dos Circuitos 

Equivalentes com a Matriz de Espalhamento atenuando abaixo de -10 dB, conforme ilustrada 

na Figura 5.10. 

Foram utilizados para comparação as medições do cascateamento feito por Kiani (2006). 

Foi utilizada uma resistividade superficial de 50 ohms/square tanto para a simulação no 

método dos circuitos equivalentes como na simulação do Ansoft HFSS. A utilização dessa 

resistividade é apenas porque na literatura, Kiani et al. (2006), foi utilizado esse valor, mas 

comercialmente pode-se encontrar valores de 10, 25, 50, 100 e 250 ohms/square.  
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Figura 5.10 – Simulação no MATLAB das FSS cascateadas para geometria dipolo 

cruzado. 

 

Observando a Figura 5.10 é possível perceber que o resultado simulado configura um 

resultado atenuado referente aos valores medidos. Há uma boa concordância entre a 

frequência medida e a frequência simulada de 5,37 GHz e 5,4 GHz, respectivamente.  

Há um comportamento não esperado no coeficiente de reflexão após a frequência de 6 

GHz na qual a atenuação calculada pela matriz de espalhamento não atenua da mesma forma 

que o coeficiente de reflexão da medição. Esse comportamento não esperado é provável de 

ter aparecido devido a modelagem das estruturas cascateadas. 

A seguir, é apresentado o projeto de absorvedor utilizando FSS com geometria espira 

quadrada, conforme ilustrada na Figura 5.11. As dimensões das estruturas foram: w = 0,05 

cm, d = 2,3 cm, p = 3 cm, h1 = 0,8 mm (FSS resistiva), h2 = 1,6 mm (FSS condutiva) e εr = 

4,4.  A comparação foi realizada entre a simulação realizada no MATLAB e o Ansoft HFSS 

devido à falta de dados de medição da estrutura cascateada para geometria espira quadrada.  
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Figura 5.11 – Configuração de absorvedor usando FSS para geometria espira quadrada. 

 

Primeiramente é apresentado a simulação da geometria espira quadrada condutiva 

utilizando o Ansoft HFSS, conforme mostrado na Figura 5.12, semelhante ao exemplo 

anterior do dipolo cruzado. A frequência projetada se encontra em 2,55 GHz. Assim como na 

FSS dipolo cruzado condutiva, na frequência de ressonância todo o sinal é refletido. 
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Figura 5.12 – FSS espira quadrada condutiva simulada no HFSS. 

 

Figura 5.13 – Simulação no MATLAB das FSS cascateadas para geometria espira 

quadrada comparadas com a simulação no HFSS. 
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Na Figura 5.13 é mostrado o resultado do cascateamento para a geometria espira quadrada. 

O espaçamento entre as FSS que seria de 29,41 mm (λ/4) foi reduzida para 25mm, 

proporcionando ainda bons resultados. Pode-se observar que as curvas de transmissão e 

reflexão dos coeficientes diferenciam-se da geometria dipolo cruzado. Houve uma boa 

concordância quanto a frequência de ressonância, no entanto, nem na simulação usando o 

Ansoft e nem na utilizando a matriz de espalhamento o coeficiente de reflexão atenuou abaixo 

de -10dB. A simulação no Ansoft correspondeu a uma atenuação de -8,57dB e na simulação 

pela matriz de espalhamento,-5,93dB. Nesse caso seria necessário diminuir a resistência 

superficial (ohm/sq) da FSS resistiva para conseguir resultados abaixo de -10dB. É possível 

observar também que a curva do coeficiente de reflexão das FSS cascateadas pela matriz de 

espalhamento diferencia-se um pouco das simuladas no HFSS. No entanto em ambas as 

simulações é possível verificar o desempenho da propriedade de absorção efetuada pela FSS 

resistiva. 



 

 

 

Capítulo 6 
 
 

Conclusões 
  

 

A fase inicial da modelagem da estrutura do dipolo cruzado permitiu resultados bem 

coerentes com as medições dos outros autores e com as simulações do HFSS. A modelagem 

pelo método dos circuitos equivalentes para geometria dipolo cruzado pode ser melhorado em 

termos de largura de banda e frequência ressonância através da modificação dos coeficientes 

das equações de Marcuvitz, tendo em vista que são esses parâmetros que contribuem para a 

variação dos componentes indutivos e capacitivos, logo permitindo o estreitamento ou 

expansão da largura de banda e a variação na frequência de ressonância. No entanto, os 

resultados começavam a divergir quando variou-se a altura do substrato nas simulações do 

HFSS. Para resolver esse problema acrescentou-se um equacionamento que corrige esse 

parâmetro. A modelagem da permissividade elétrica permitiu resultados mais próximos dos 

medidos. Também foram realizadas pequenas modificações no equacionamento proposto por 

Langley e Parker quanto ao fator “d/p” o qual proporcionou melhores resultados na 

modelagem do dipolo cruzado. 

Os resultados das modelagens das FSS resistivas foram obtidos a nível de comparação 

entre as simulações do HFSS e as simulações em MATLAB, permitindo a visualização do 

comportamento dos coeficientes de transmissão e reflexão. A análise e o estudo de seu 

comportamento tornam-se importantes uma vez que a estrutura é de fundamental relevância 

na absorção das ondas eletromagnéticas. Pode-se observar que a modelagem utilizando o 

método do circuito equivalente para a FSS resistiva tornou-se coerente em determinada faixa 

de frequência diferente da faixa que estava sendo trabalhada, o que pode ter causado a variação 

dos resultados finais cascateados. 

A interação entre a FSS resistiva e a FSS condutiva, feita pela matriz de espalhamento, 

permitiu obter uma boa visão do comportamento das duas estruturas atuando como 

absorvedor. A aproximação usando o método dos circuitos equivalentes e a matriz de 

espalhamento permite resultados bem próximos dos resultados medidos e simulados. O 
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trabalho pode ser ampliado para outras aplicações permitindo variar a frequência e a largura 

de banda. Configurações como dual band e tri band podem ser conseguidas modificando o 

tipo das formas das FSS. Estudos concernentes ao design mais compacto também podem ser 

realizados o que pode ser de bastante importância em projetos onde o espaço a ser utilizado 

necessite de um projeto reduzido.  

Por fim, pode-se observar a aplicação de FSS para projeto de absorvedores e concluir que 

há diversas possibilidades de variações para projetos de filtros que podem ser realizadas 

dentro desses estudos. Possíveis melhoramentos tanto na modelagem das estruturas 

condutivas quanto nas estruturas resistivas podem ser realizados. 
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