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Resumo 
 
 

 

Este trabalho tem como objetivo principal investigar o comportamento de elementos 

fractais e elementos helicoidais em estruturas planares de micro-ondas. Em particular, as 

superfícies seletivas de frequência (FSS) tiveram seus elementos convencionais alterados 

para formatos fractais e para o formato helicoidal. O substrato dielétrico usado é de fibra 

de vidro (FR-4) e tem espessura de 1,5 mm, permissividade elétrica relativa de 4,4 e 

tangente de perdas igual a 0,02. Para as FSS, adotou-se a geometria fractal pentagonal de 

Dürer e a geometria helicoidal. Para efetuar as medições, foram utilizadas duas antenas 

cornetas em visada direta, conectadas por cabo coaxial a um analisador de redes vetorial. 

Alguns protótipos foram selecionados para fabricação e medição. A partir dos resultados 

preliminares obtidos, objetivou-se encontrar aplicações práticas para as estruturas a partir 

do cascateamento entre elas. Para as FSS com elementos fractais de Dürer, observou-se um 

comportamento multibanda proporcionado pela geometria fractal, ao mesmo tempo em que 

a largura de banda se tornou estreita na medida em que o nível de iteração fractal 

aumentou, tornando-a uma estrutura mais seletiva em frequência, com um maior fator de 

qualidade. O fator de compressão de frequência proporcionado pela geometria fractal para 

as estruturas de nível 1, 2 e 3 foram, respectivamente, 70,31%, 61,82% e 56,48%. Uma 

análise paramétrica possibilitou a análise da influência da variação da camada de ar entre 

elas. Com o aumento da iteração fractal, observa-se que a variação da periodicidade 

influencia de forma menos significativa na resposta em frequência da FSS, a partir da 

primeira iteração fractal (nível 1). O aumento da iteração fractal proporciona uma redução 

na largura de banda da estrutura, tornando-a mais seletiva para uma determinada 

frequência, proporcionando conseqüentemente o aumento do fator de qualidade Q, uma 

vez que o fator de qualidade é inversamente proporcional à largura de banda, da forma 

1

BW
. Desta maneira, observa-se que o fator de qualidade aumenta com o aumento da 

periodicidade. As estruturas fractais pentagonais foram consideradas e cascateadas. O 

cascateamento entre determinadas estruturas pentagonais apresentou um comportamento 

tri-band para determinados valores da camada de ar entre elas, com aplicações nas bandas 



licenciadas 2,5 GHz (2,3~2,7), e 3,5 GHz (3,3~3,8). Para as FSS com elementos 

helicoidais, seis estruturas foram consideradas. Observa-se uma compressão de 59,42% 

para H1, 53,54% para H2, 42,63% para H3, 31,72% para H4 e 14,84% para H5, 

considerando como ponto de partida a estrutura H0, onde não há quadrado central. Nota-se 

que o quadrado central pode controlar o fator de compressão de frequência considerando 

este tipo de geometria. A compressão de frequência possibilita a construção de estruturas 

menores quando se considera uma mesma frequência de ressonância. Para as estruturas H1 

e H2, obteve-se uma compressão de mais de 50%, sendo mais da metade da frequência 

obtida para a estrutura H0. A partir de resultados preliminares obtidos com a análise 

isolada das estruturas, o cascateamento entre elas proporcionou o aumento da largura de 

banda, na medida em que a espessura da camada de ar aumenta. Com a finalidade de 

encontrar aplicações práticas para as estruturas helicoidais cascateadas, as estruturas 

propostas foram cascateadas e as mesmas encontraram aplicações na banda-X (8,0~12,0), e 

na banda não-licenciada que compreende a faixa de 5,25 a 5,85 GHz. Na caracterização 

numérica e experimental das estruturas abordadas, utilizou-se, respectivamente, o software 

comercial Ansoft DesignerTM e um analisador de redes vetorial, modelo N5230A da 

Agilent.  

 

Palavras-Chave: Superfícies seletivas de frequências, FSS, geometria fractal, 

simulação, análise paramétrica, medição. 

 



 
Abstract 
 
 

 

This work aims to investigate the behavior of FSS fractal and helical elements 

structures in planar microwave structure. In particular, the frequency selective surfaces 

(FSS) were considered and fractal and helical formats. The dielectric substrate used was 

fiberglass (FR-4) and has a thickness of 1.5 mm, a relative permittivity 4.4 and tangent loss 

equal to 0.02. For FSSs, was adopting the Dürer’s fractal geometry and helical geometry. 

To make the measurements, we used two horn antennas in direct line of sight, connected 

by coaxial cable to the vector network analyzer. Some prototypes were select for built and 

measured. From preliminary results, it was aimed to find practical applications for 

structures from the cascading between them. For FSSs with Dürer’s fractal elements was 

observed behavior provided by the multiband fractal geometry, while the bandwidth has 

become narrow as the level of iteration fractal increased, making it a more selective 

frequency with a higher quality factor. The frequency compression factor provided by 

fractal geometry for level structures 1, 2 and 3 are, respectively, 70,31%, 61,82% and 

56,48%. With increasing fractal iteration, it is observed that the frequency variation less 

significantly influences the frequency response of the FSS from the first iteration fractal 

(level 1). Increasing the fractal iteration provides a reduction in bandwidth structure, 

making it more selective for a particular frequency, therefore providing increased quality 

factor Q, because the quality factor is inversely proportional to bandwidth, of the form 

1

BW
. Thus, it is noted that the quality factor increases with increasing frequency .A 

parametric analysis allowed the analysis of the variation of the air layer between them. The 

cascading between fractal elements structure were considered, presented a tri-band 

behavior for certain values of the layer of air between them, and find applications in the 

licensed 2.5GHz band (2.3-2.7) and 3.5GHz band (3.3-3.8). For FSSs with helical 

elements, six structures were considered, namely H0, H1, H2, H3, H4 and H5. There has 

been a frequency compression of the 59.42%, 53.54% for H2, 42.63% for H3, 31.72% for 

H4 and 14.84% for H5, taking as its starting point the structure H0, where there is no 

central square. Note that the center square may control the frequency compression factor 



considering this type of geometry. The frequency compression allows the construction of 

smaller structures when considering a same resonant frequency. For H1 and H2 structures 

obtained a compression of more than 50%, more than half of the frequency obtained for the 

structure H0. The electromagnetic behavior of them was analyzed separately and cascaded. 

From preliminary results obtained from the separate analysis of structures, including the 

cascade, the higher the bandwidth, in that the thickness of the air layer increases. In order 

to find practical applications for helical structures cascaded, the helical elements structure 

has been cascaded find applications in the X-band (8.0-12.0) and unlicensed band (5.25-

5.85). For numerical and experimental characterization of the structures discussed was 

used, respectively, the commercial software Ansoft DesignerTM and a vector network 

analyzer, Agilent N5230A model. 

 

Keywords: Frequency Selective Surfaces, Fractal Geometry, Analysis, 

Measurement. 
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Capítulo 1 
 
Introdução 
 
 

1.1. Motivação 

 

O avanço das comunicações sem fio nos últimos anos vem causando grande impacto no 

cotidiano da humanidade. A sociedade busca cada vez mais, por diversos meios, superar 

distâncias e tornar mais eficiente a troca de informações. As redes sem fio pessoais, locais e 

metropolitanas são cada vez mais utilizadas para a transmissão de dados através de “ondas de 

rádio”. Durante toda a evolução tecnológica da comunicação, pode ser observado a busca 

incessante e contínua no aperfeiçoamento da relação transmissão/recepção. Sendo a Internet a 

principal das tecnologias de informação e comunicação, as tecnologias Bluetooth, Wi-Fi, 

WiMAX, WCDMA/HSDPA, vêm sendo cada vez mais utilizadas para a troca de 

informações. Com o avanço destas tecnologias, os dispositivos evoluem igualmente. Assim, 

dispositivos leves, compactos e de baixo custo são cada vez mais desejados pela sociedade 

globalizada. A comunicação sem fio compreende diversas tecnologias, operando em faixas de 

frequência distintas e com diferentes requisitos de potência, obrigando a atualização dos 

equipamentos. Tendo as mais diversas aplicações, nas áreas aeroespacial e de 

telecomunicações, observa-se um interesse especial no estudo das superfícies seletivas de 

frequência (FSS) [1].  

Assim, as FSS desempenham um importante papel na fabricação e desenvolvimento de 

dispositivos portáteis para o uso destas tecnologias. Com a finalidade de agregar as diversas 

tecnologias em um único dispositivo, faz-se necessário que ele opere em diversas faixas de 

frequência distintas e para operar em sistemas de multibanda, a geometria fractal e helicoidal 

aliada ao acoplamento destas estruturas se apresenta como uma alternativa. 

 



 22

1.2. Referencial Teórico 

 

Na metade da década de 1930, houve diversas experiências em vários países, com o 

objetivo de empregar as ondas de rádio na detecção e localização de objetos. Em 1935, 

Watson-Watt teve o reconhecimento pela criação do equipamento originalmente denomiado 

RDF (radio detection finding), que significa detecção e localização por rádio, que logo em 

seguida passou a se chamar radar. A criação desse sistema teve contribuição de pesquisadores 

de vários países, a exemplo da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, etc. As primeiras 

pesquisas de Watson-Watt, relativas à detecção por ondas eletromagnéticas, destinavam-se à 

meteorologia e usavam ondas curtas para obter informações sobre tempestades [46]. 

Na II Grande Guerra e imediatamente após, muitas tecnologias evoluíram rapidamente, 

cujo desenvolvimento foi proporcionado pela redução nos custos e facilidades oriundas da 

interação de várias áreas da indústria e da ciência. Nas frequências de micro-ondas, o avanço 

tecnológico permitiu seu uso nas telecomunicações, rompendo as barreiras das comunicações 

sem fio. Durante os últimos anos, as FSS compactas e de multibanda que utilizam a geometria 

Euclidiana, como também a geometria fractal como elementos das FSS têm recebido grande 

atenção dos técnicos, engenheiros e pesquisadores da área de Telecomunicações, objetivando 

reduzir custos de infraestrutura para as comunicações sem fio. 

Diversos artigos científicos sobre FSS de multibanda têm sido publicados e 

investigados. Alguns envolvem FSSs de multicamadas, onde o comportamento 

eletromagnético é observado através do cascateamento de duas ou mais estruturas. Outras 

analisam a perturbação de outros tipos de elementos das FSS e o efeito do espaçamento entre 

eles. Em [2], o desempenho de um elemento minaturizado proposto em 2007 é estudado [3]. 

A primeira multicamada da FSS apresentada aqui é obtida por empilhamento das FSS 

originais, com camada dielétrica entre elas. Em [4], um novo tipo de elemento é apresentado, 

o elemento de multiperiodicidade combinada (MPCE) é usado para alcançar uma resposta 

ressonante de banda larga. Em [5], a característica de autossimilaridade fractal é usada para a 

construção de FSSs com comportamento multibanda, utilizando-se um fractal do tipo Y-loop. 

Um dipolo usando o tapete de Sierpinski é proposto em [6]. Para este caso, a propriedade de 

preenchimento do espaço das curvas fractais é usada para obter elementos ressonantes que 



 23

ocupem uma área menor, bem como, a característica de autossimilaridade é explorada para 

projetos de FSSs multibanda. Em [7], a característica de auto-similaridade também é usada na 

fabricação de estruturas com comportamento multibanda. Para este caso, o fractal de 

Sierpinski foi utilizado.  

  

1.3. Objetivos Gerais e Específicos 

 

Esta tese descreve o projeto e a análise de superfícies seletivas de frequência em que o 

elemento assume a forma de hélice e também a forma fractal de Dürer. Objetiva-se investigar 

o efeito dos elementos da FSS acima citados, aliada ao projeto de superfícies seletivas de 

frequência. Pretende-se investigar o efeito do cascateamento (acoplamento de duas ou mais 

estruturas com camada de ar entre elas) no comportamento em frequência, bem como a 

influência dessa variação na resposta da largura de banda e no fator de qualidade das mesmas. 

O software comercial Ansoft DesignerTM e um analisador de redes vetorial, modelo N5230A 

da Agilent, são utilizados para auxiliar na caracterização das FSSs. 

 

1.4. Organização da Tese 

 

Esta tese está dividida em 5 capítulos, buscando evidenciar o referencial teórico e 

bibliográfico para o estudo das estruturas em questão. O Capítulo 2 aborda a geometria 

fractal, discutindo suas principais características, tipos e categorias, bem como a geometria 

helicoidal e fractal de Dürer. O Capítulo 3 trata das superfícies seletivas de frequência, 

apresentando os tipos de elementos que podem ser utilizados na fabricação das FSSs, bem 

como suas formas geométricas. Além das técnicas de análise e medição, algumas aplicações 

destes dispositivos são citadas.  O Capítulo 4 trata dos resultados obtidos para as FSSs 

multibanda. Parâmetros como frequência de rejeição, coeficiente de transmissão, largura de 

banda e fator de qualidade, são investigados.  O capítulo 5 apresenta as conclusões desta tese, 

bem como algumas propostas para a sua continuidade. 
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Capítulo 2 
 
Fractais 
 
 
 

2.1. Introdução 

 
O termo fractal foi introduzido em 1975 por Benoît Mandelbrot (1924-2010), 

matemático polonês, que difundiu a Geometria Fractal e foi considerado o “pai” dos fractais, 

[8]. Nascido em Varsóvia na Polônia em 1924, numa família de judeus lituanos, Mandelbrot 

se refugiou com a família em Paris em 1936 e doutorou-se em Matemática pela Universidade 

de Paris, em 1952. 

O termo latino fractal advém de “fractus” do verbo “frangere” que significa quebrar, 

fragmentar, criar fragmentos irregulares. O vocábulo se popularizou após a publicação, em 

1982, do seu livro intitulado de “The Fractal Geometry of Nature”. Ainda na década de 80, 

com a popularização dos fractais, o avanço da informática permitiu uma maior precisão no 

desenvolvimento e na visualização de imagens fractais. 

O termo fractal aplica-se, em geral, a construções diversas. Tanto formas abstratas 

quanto formas encontradas na natureza podem ser representadas por imagens fractais. 

 

2.2. Definição e Categorias 

 

Apesar das várias tentativas realizadas, não há, num contexto geral, uma definição 

matemática de um fractal. Mandelbrot e Falconer evitam uma definição precisa de fractal, 

considerando que um conjunto E no espaço Euclidiano é um fractal se ele tem todas ou muitas 

das características seguintes [9], [10]: 
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(i). E tem uma estrutura fina, com detalhes irregulares em escalas arbitrariamente 

pequenas;  

(ii). E é muito irregular para ser descrito pelo cálculo ou pela geometria tradicional, de 

forma local ou global;  

(iii). Frequentemente E tem algum caráter de auto-similaridade ou auto-afinidade, talvez 

num sentido estatístico ou aproximado;  

(iv). A dimensão fractal de E é estritamente maior que sua dimensão topológica;  

(v). Em muitos casos de interesse, E tem uma definição muito simples, talvez recursiva;  

(vi). Frequentemente E tem uma aparência ‘natural’.  

 

A geometria fractal é o estudo dos conjuntos que apresentam as características descritas 

de (i) a (vi). 

Os fractais se dividem em duas categorias: 

 Fractais Geométricos – são aqueles que derivam da geometria tradicional (Geometria 

Euclidiana) através de funções iterativas a partir de uma figura inicial. Como exemplo, 

pode-se citar a curva de Koch, o triângulo de Sierpinski, a ilha de Minkowski, entre 

outros. 

 Fractais Aleatórios – são aqueles gerados por computadores através de processos 

estocásticos ao invés de determinísticos, resultantes de iterações operadas num sistema 

não linear, de forma recursiva. 

Além de se apresentarem sob formas geométricas, os fractais representam funções reais 

ou complexas, apresentando assim características de auto-similaridade, dimensionalidade e 

complexidade infinita. Com isso, o fractal pode ser gerado a partir de uma fórmula 

matemática muitas vezes simples, mas que, aplicada de forma iterativa, pode gerar imagens 

fascinantes e impressionantes. 

 

2.3. Características 

 

Os fractais possuem algumas características que os fazem se destacar de outras 

geometrias. Aqui, as três propriedades mais importantes são citadas: 
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 Auto-similaridade – É a simetria através das escalas. Um objeto possui auto-

similaridade quando possui o mesmo aspecto em qualquer escala de observação. Ou 

seja, cada porção fractal pode ser vista como uma réplica reduzida do todo. Observe a 

ilha de Koch na Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1. Auto-similaridade da Ilha de Koch. 

 

A auto-similaridade pode ser estatística ou estrita. A auto-similaridade estatística é 

representada por imagens que apresentam os mesmos padrões, as mesmas características, de 

uma forma inexata. Geralmente representam formas geométricas da natureza. A auto-

similaridade estrita é representada por imagens menores de si mesma, sendo elas réplicas 

perfeitas da imagem original. Na Figura 2.2, temos um exemplo de auto-similaridade 

estatística e auto-similaridade estrita. 

 

 

 (a) (b) 

Figura 2.2: Auto-similaridade fractal: (a) estatística e (b) estrita. 

 

 Complexidade infinita – Quer dizer que nunca conseguiremos representar os fractais 

completamente. Mesmo após sucessivas ampliações, sempre existirão reentrâncias e 
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saliências em escalas cada vez menores. Esta propriedade pode ser observada no 

conjunto de Mandelbrot ilustrado na Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3. Complexidade infinita do conjunto de Mandelbrot. 

(Disponível em: http://plato.if.usp.br/~fep0113d/data/geometria_fractal.pdf, p. 6-9. Acesso 

em 22 dez 2014) 

 

 Dimensão fractal – A dimensão fractal mede o grau de irregularidade, o grau de 

ocupação da figura no espaço, a estrutura e o comportamento da proliferação. Cada 

fractal possui suas dimensões diferentes e próprias [11].  

 

As figuras geométricas convencionais apresentam dimensões bem determinadas. As 

linhas são figuras unidimensionais (1-D); as superfícies são bidimensionais (2-D); e os sólidos 

são tridimensionais (3-D). A dimensão das figuras geométricas convencionais é caracterizada 

como uma dimensão topológica, expressa sempre por um número inteiro. Os fractais também 

possuem dimensões topológicas, mas a dimensão fractal é caracterizada por expressar valores 
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fracionários [11]. É importante notar que nem sempre a dimensão fractal é expressa por um 

número fracionário, porém um número fracionário é uma característica da dimensão fractal. 

Considera-se o exemplo apresentado na Figura 2.4. A Figura 2.4(a) representa a curva 

fractal de Minkowski que tem dimensão igual a 1,5, sendo, portanto uma dimensão 

fracionária e conseqüentemente representando uma dimensão fractal. A Figura 2.4(b) 

representa a curva fractal de Peano que tem dimensão igual a 2, que mesmo sendo uma 

dimensão topológica, representa uma dimensão fractal. 

 

 

 (a) (b) 

Figura 2.4: Dimensão fractal: (a) Curva de Minkowski e (b) Curva de Peano 

 

Existem objetos que não podem ser descritos por retas. Por exemplo, seja um segmento 

de reta a figura inicial. Então, retire um pequeno segmento de reta no ponto médio. Repita 

este procedimento aos dois segmentos de reta resultantes, e assim sucessivamente, até se ter 

uma idéia do que aconteceria se esse procedimento tendesse ao infinito. Restaria, então, o que 

se conhece por poeira de Cantor (ver Figura 2.5), idealizada pelo matemático alemão Georg 

Cantor. Seria mais do que um único ponto e menos do que uma reta (1-D). Seria, por 

exemplo, uma dimensão igual a 0,5. Na verdade, a poeira de Cantor é uma versão 

multidimensional do conjunto de Cantor que é definida como o produto cartesiano de várias 

cópias deste conjunto. Existem, ainda, objetos entre a reta e o plano, e objetos entre o plano e 

o espaço tridimensional. Basta imaginar estas figuras sendo esburacadas, como a reta que 

virou poeira. 

A seguir, os dois métodos mais utilizados para o cálculo da dimensão fractal são 

apresentados: 

 Dimensão de Auto-similaridade; 
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 Dimensão da Contagem de Caixas. 

Ao se utilizar estes métodos para o cálculo da dimensão fractal, expressa-se algo 

diferente da dimensão topológica de Euclides. Os métodos que envolvem o conceito de 

dimensão fractal se referem ao espaço ocupado ou preenchido por uma figura. Pode-se 

afirmar que a dimensão fractal é um valor que diz o quão densamente a figura ocupa o espaço 

métrico em que ela existe [7]. 

Tais métodos permitem que se calcule efetivamente a dimensão de alguns objetos, 

podendo expressar números fracionários como resultado. 

É importante notar que nem sempre a dimensão espacial é fracionária, mas a dimensão 

fracionária é uma característica da dimensão fractal. Ou seja, toda dimensão fracionária 

representa uma dimensão fractal, mas nem toda dimensão fractal é fracionária. 

2.3.1. Dimensão de Auto-Similaridade 

A auto-similaridade estrita é uma característica bastante encontrada em algumas figuras 

geométricas tradicionais como o quadrado e também em algumas figuras fractais como o 

conjunto de Cantor. O método de geração destas figuras consiste em se obter réplicas menores 

da figura original, em decorrência de sua ampliação ou divisão.  

Considere um segmento de reta que é dividido em p partes iguais, semelhantes ao 

segmento original, porém reduzidas a uma razão r. O número n de segmentos obtidos tem 

relação com a razão de semelhança r da seguinte forma: 

 

                                                                       
r

n
1

  (2.1) 

 

Na Figura 2.5, tem-se uma reta dividida em 4 partes iguais. A razão de semelhança é 

1 4 . 

 

Figura 2.5 Dimensão de auto-similaridade num segmento de reta dividido. 
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Toma-se agora um quadrado e faz-se uma divisão de cada um de seus lados em p partes 

iguais. Obtém-se p2 quadrados semelhantes ao original, logo p2 = n. Relacionando r e n, 

através da substituição de n por p2 na equação 2.1, obtém-se: 

 

2 2
2

1 1 1
p n n n p n p

r r r
          

 

Logo, observa-se que: 

 

  
2

1

r
n   (2.2) 

 

Na Figura 2.6, observa-se um quadrado cujos lados foram divididos em 3 partes iguais, 

gerando-se assim 9 quadrados iguais. Desta forma, constata-se que a razão de semelhança é 

igual a 1 3 . 

 

 

 

Figura 2.6 Dimensão de auto-similaridade num quadrado dividido. 

 

Da mesma forma, na Figura 2.7, observa-se um cubo cujos lados foram divididos em 2 

partes iguais, gerando assim 8 cubos iguais. A razão de semelhança r é igual a 1 2 . Logo, 

conclui-se que: 
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3

1

r
n   (2.3) 

 

 

 

Figura 2.7 Dimensão de auto-similaridade num cubo dividido. 

 

Considerando-se a dimensão espacial igual à dimensão topológica, de acordo com [7], 

bem como, a definição de Euclides em que um segmento de reta tem dimensão 1, um 

quadrado tem dimensão 2 e um cubo tem dimensão 3, pode-se afirmar que: 

 

 
Dr

n
1

  (2.4) 

 

em que, D é a dimensão espacial, r é a razão de semelhança (ou fator de escala), e n o número 

de réplicas da figura, obtidas através da sua divisão em t partes iguais. 

Para se calcular a dimensão D, aplica-se o logaritmo natural a ambos os lados da 

equação 2.1, a fim de se obter a expressão para a dimensão D, que é dada pela equação 2.2 []. 

 

 
r

n
D

ln

ln
  (2.5) 

 

Esta abordagem se deve a F. Hausdorff (1918) e A. S. Besicovitch (1919). Por isso, a 

equação 2.2 é conhecida também como “dimensão de Hausdorff-Besicovitch”. 
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O conceito de dimensão fractal é uma extensão do conceito de dimensão topológica. Se 

a figura possuir auto-similaridade, sua dimensão fractal será determinada pela dimensão de 

Hausdorff-Besicovitch. 

Uma abordagem mais detalhada sobre este método pode ser encontrada em [7]. Como 

exemplo, seja o conjunto de Cantor ilustrado na Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8. Conjunto de Cantor com cinco iterações fractais. 

 

Pode-se observar que o número de partes que restou após a primeira iteração do 

conjunto de Cantor é igual a 2 (ver nível 1). Em seguida, cada segmento é novamente 

fragmentado, originando sempre dois novos segmentos (ver nível 2). Logo, para o nível 1, 

2n  . A razão de semelhança destes segmentos em relação à figura original é de 1 3. Logo, 

1 3r  . Desta forma, a dimensão fractal do conjunto de Cantor é calculada através da 

equação 2.2 da seguinte forma: 

 

ln ln 2 ln 2 0,693
0,63

1ln ln1 ln 3 0 1,098ln
3

n
D

r
        

 
 

2.3.2. Dimensão da Contagem de Caixas 

Quando um fractal não apresenta características de auto-similaridade estrita, torna-se 

difícil ou até muitas vezes impossível calcular sua dimensão utilizando o método descrito 

anteriormente, devido às irregularidades que esta classe de fractais apresenta. 

O método da Contagem de Caixas é um processo gráfico largamente utilizado para a 

determinação da dimensão fractal de figuras irregulares. Pode-se citar como exemplo de 
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aplicação deste método o cálculo da dimensão fractal de uma nuvem ou de áreas fotografadas 

por satélite. Este método consiste em determinar uma aproximação da dimensão pela 

contagem do número de quadrículas (pequenas caixas) que contenha no mínimo um ponto da 

figura. 

Seja N o número mínimo de quadrículas de lado l que contenha ao menos um ponto da 

figura e δ o comprimento do lado da figura. Desta forma [7]: 

 

 
D

l
N 









 (2.6) 

 

Para se verificar a consistência desta fórmula, considera-se inicialmente um quadrado, 

como mostra a Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9. Malha de quadrículas de um quadrado. 

 

Primeiramente, divide-se o quadrado em quatro quadrículas iguais, cada uma delas com 

a metade do lado do quadrado original. Neste caso, l  e 
2

l
l  . Aplicando estes valores na 

equação 2.3, resulta que 4N , mostrando que são necessárias no mínimo quatro quadrículas 

para cobrir ao menos um ponto do quadrado. Portanto, para que seja verificada a igualdade na 

equação 2.3, D deve ser igual a 2. Com isso, fica constatado que o quadrado tem dimensão 

igual a 2. 

Observe outro exemplo na Figura 2.10. Seja um cubo de lado l . Agora, divide-se o 

cubo em oito quadrículas que terá lado l igual à metade do lado do cubo anterior. Neste caso, 

tem-se 8N   e 2
l


. 
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Figura 2.10. Malha de quadrículas de um cubo. 

 

Utilizando a equação 2.3, tem-se 8 2D . Logo, tem-se que 3D  . A consistência da 

equação 2.3 é novamente verificada, pois a dimensão de um cubo é realmente igual a três. 

A fim de se obter a expressão para a dimensão D através do método da contagem de 

caixas, o logaritmo natural é aplicado a ambos os lados da equação 2.3: 

 

 











l

N
D


ln

ln
 (2.7) 

 

Para que a determinação de D seja precisa, é necessário que a malha seja muito fina, ou 

seja, que o lado l das quadrículas seja tão pequeno quanto se queira. Define-se D aplicando o 

limite quando o lado l tende a zero: 

 

 












l

N
D

l 
ln

ln
lim

0
 (2.8) 

 

Tem-se então uma expressão para a dimensão fractal D, dada pela equação 2.8, definida 

pelo método da contagem de caixas, que pode ser utilizada tanto em figuras com auto-

similaridade estrita quanto em figuras com auto-similaridade estatística. É importante notar 

que D não faz referência a nenhuma unidade. 

Como exemplo deste método de cálculo de dimensão fractal, considera-se novamente o 

conjunto de Cantor. Em um dado nível n de sua construção, pode-se cobri-lo com 2nN   
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quadrículas de lado 1 3nl   (comprimento de uma quadrícula na etapa n). Por se iniciar a 

construção com um segmento de reta de comprimento unitário, tem-se que 1  . Como N e l 

estão em função de n, faz-se necessário a mudança da variável do limite de l para n. Quando 

0,l n  , tem-se que: 

 

1
3

ln 2 ln 2 ln 2 ln 2
lim lim lim 0,63

1 ln 3 ln 3 ln 3ln
n

n n

nn n n
D

  
      

 

A seguir, alguns fractais e suas respectivas dimensões são apresentados. Na Figura 2.11, 

observa-se a curva de Koch com uma dimensão de auto-similaridade de aproximadamente 

1,26185. 

 

 

Figura 2.11. Curva de Koch. 

 

ln4
1,26185

ln3
D    

 

Na Figura 2.12, ilustra-se a curva de Minkowski com dimensão de auto-similaridade 

igual a 1,5. Observe que o perímetro da curva de Minkowski aumenta, até quanto se queira, 

tendendo para um valor infinito à medida que o número de iterações aumenta. 

 

 

Figura 2.12. Curva de Minkowski. 
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ln8
1,5

ln4
D    

 

Na Figura 2.13 é ilustrado o triângulo de Sierpinski com dimensão de auto-similaridade 

igual a 1,58496. 

 

 

Figura 2.13. Triângulo de Sierpinski. 

 

ln3
1,58496

ln2
D    

 

Para o conjunto de Cantor, ilustrado na Figura 2.14, o valor da dimensão encontra-se 

situado no intervalo entre 0 e 1. 

 

 

Figura 2.14. Conjunto de Cantor. 

 

ln2
0,63092

ln3
D    

 

Para a curva de Peano, apresentada na Figura 2.15, a dimensão de auto-similaridade é 

igual a 2. 
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Figura 2.15. Curva de Peano. 

 

ln9
2

ln3
D    

 

Para o pentágono de Dürer, apresentado na Figura 2.16, a dimensão de auto-

similaridade é igual a 1,86189. 

 

 

Figura 2.16. Pentágono de Dürer. 

 

 
ln6

1,86189
ln 0,382

D    

 

2.3.2.1 Implementação Computacional do Método da Contagem de Caixas 

 

A implementação computacional do método da contagem de caixas é bastante simples e 

de fácil elaboração, podendo fornecer resultados com níveis satisfatórios de precisão, através 

da utilização de algoritmos simples, elaboráveis em diversas linguagens de programação 

acessíveis. 
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Inicialmente, utiliza-se uma grade de quadrículas de lado 1l . Em seguida, conta-se o 

número de quadrículas que contém no mínimo um ponto da figura. O processo é repetido para 

uma grade de quadrículas de lado 2l , sendo 2 1l l , e conta-se o número 2N  de quadrículas 

que contém ao menos um ponto da figura. Através da equação (2.6), considera-se inicialmente 

a divisão em 1N  quadrículas de lado 1l .  

 

 
D

l
N 










1
1


 (2.9) 

 

Em seguida, considerando a divisão em 2N  quadrículas de lado 2l , resulta: 

 

 
D

l
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2
2


 (2.10) 

 

Dividindo a equação (2.9) pela equação (2.10), obtém-se: 
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 (2.11) 

 

Finalmente, aplicando o logaritmo natural a ambos os lados da equação (2.11) e 

isolando a variável D, resulta a expressão dada na equação (2.12). 

  

 1 2

2 1

ln ln

ln ln

N N
D

l l





 (2.12) 

   

Deste modo, é possível se calcular a dimensão fractal, pois os valores 1N , 2N , 1l  e 2l  

são conhecidos. Em seguida, apresenta-se um exemplo de cálculo da dimensão da curva de 

Koch, através deste método. 
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Na confecção das quadrículas, pode-se utilizar de transparências copiadas a partir de 

papel gráfico. A fim de se obter uma distribuição eqüidistante para os pontos do domínio, e 

considerando o uso de funções logarítmicas, é importante utilizar valores relacionados entre si 

através de progressão geométrica para os lados das quadrículas (1, 2 e 4 mm, por exemplo). 

Na Figura 2.17 apresenta-se a curva de Koch de nível 4 coberta por malhas de quadrículas e 

na Figura 2.18 apresenta-se um gráfico auxiliar utilizado para determinar a dimensão fractal 

da curva de Koch de nível 4. 

 

a) 

 

b) 

 

 

c) 

  

Figura 2.17. Curva de Koch coberta por uma malha de quadrículas. 

 

 

1 0,5l mm

1 316N 

3 2l mm

3 59N 

2 1l mm

2 130N 
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Figura 2.18. Gráfico auxiliar para determinar a dimensão fractal da curva de Koch. 

 

A inclinação entre dois pontos vizinhos fornece a dimensão desejada. Para se calcular 

esta dimensão, aplica-se a equação (2.12), como se descreve em seguida. 

 

 Para mml 5,01  , 3161 N , mml 12   e 1302 N , temos: 

 

281412937,1
69314718,0

888207764,0

)69314718.0(0

86753445,4755742214,5

)5,0ln()1ln(

)130ln()316ln(









D  

 Para mml 12  , 1302 N , mml 23   e 593 N , temos: 

 

139724764,1
69314718,0

789997006,0

069314718.0

077537444,486753445,4

)1ln()2ln(

)59ln()130ln(









D  

 

Este método, implementado desta forma, pode não revelar um nível de exatidão 

desejado, porém é satisfatório em muitos casos, visto que a complexidade dos fractais e as 

dificuldades em se calcular a sua dimensão são grandes. Em outros casos, porém, os 

resultados obtidos podem ser muito diferentes da dimensão real do fractal. Para este caso, 
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pode-se observar que as estimativas se aproximam do valor 1,26. Este valor é encontrado 

através da aplicação da equação (2.5). Observa-se também que quanto menor o tamanho das 

quadrículas, melhor será a estimativa. 

 

2.4. Geração de Fractais 

 

Os fractais podem ser obtidos por diversos métodos. Dentre eles, cita-se o Método IFS e 

o Sistema-L. O Método IFS é um método de geração de figuras fractais através da repetição 

em escala de uma mesma figura geradora. Foi desenvolvido em 1986, pelo matemático inglês 

Michael Barnsley [12], um dos pioneiros no estudo dos fractais. O Sistema-L foi 

desenvolvido por Aristid Lindenmayer, um biólogo alemão que introduziu o conceito de 

autômatos celulares para descrever matematicamente os processos de crescimento de 

organismos constituídos por células [13]. 

 

2.4.1 Conjunto de Cantor 

 

Georg Ferdinand Ludwig Philip Cantor nasceu em 1845, na cidade de São Petersburgo, 

na Rússia. Aos 12 anos de idade, mudou-se para a Alemanha com sua família e, em 1867, 

completou seu doutorado na Universidade de Berlim. 

Em 1883, Cantor apresentou o conjunto que pode ser considerado como uma das mais 

antigas construções denominadas patológicas encontradas na Matemática e que hoje leva o 

seu nome – conjunto de Cantor. Neste tópico, aborda-se a construção numérica e geométrica 

do conjunto de Cantor. 

2.4.1.1 Construção Numérica 

 

O conjunto de Cantor, denotado aqui por K, é um subconjunto fechado do intervalo 

  1,0 , obtido como complementar de uma união de intervalos abertos. Para construí-lo, 

inicia-se com o intervalo [0,1] e divide-se esse intervalo em três partes iguais. Em seguida, 
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retira-se o intervalo 
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,0  . Observe que os pontos extremos 1 3 

e 2 3  permanecem contidos no subconjunto resultante. Deste modo, tem-se o primeiro nível 

da construção de K. Para a construção do segundo nível, basta repetir as etapas utilizadas para 

construir o nível 1. Observe que, no segundo nível, novamente divide-se cada um dos 

intervalos em três partes iguais e, em seguida, retiram-se os respectivos terços médios 

deixando-se apenas os extremos dos intervalos. Retira-se então 
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o segundo nível, obtém-se o seguinte conjunto: 
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Sucessivamente, este processo é repetido fazendo o número de etapas n tender ao infinito. Ao 

conjunto K dos pontos que não foram retirados denomina-se o conjunto de Cantor. Veja na 

Figura 2.19, alguns níveis da sua construção. 

 

 

Figura 2.19. Construção numérica do conjunto de Cantor. 

 

2.4.1.2 Construção Geométrica 

 

A construção geométrica do conjunto de Cantor é bastante similar à sua construção 

numérica. A diferença é que, na construção geométrica, considera-se inicialmente um 

segmento de reta de comprimento unitário, ao contrário de um intervalo numérico. Assim, 

divide-se este segmento em três partes iguais e retira-se o segmento central. Esse é o primeiro 

nível do fractal. Para a construção do segundo nível, retira-se o terço médio de cada um dos 

segmentos presentes no nível 1. E assim, sucessivamente. Mais uma vez, o processo é 

repetido fazendo o número de níveis n tender ao infinito. A figura obtida quando n   é o 

conjunto de Cantor. Na Figura 2.20, pode-se observar duas etapas da sua construção. 
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Figura 2.20. Construção geométrica do conjunto de Cantor. 

2.4.2. Curva de Koch 

 

O matemático Niels Fabian Helge von Koch nasceu no dia 25 de janeiro de 1870 em 

Estocolmo, Suécia, ficou famoso através de um artigo que publicou em 1904 [19], sobre uma 

curva sem tangentes, que atualmente é conhecida como curva de Koch. 

A curva de Koch é obtida utilizando a construção geométrica descrita no algoritmo 1 

descrito abaixo. O resultado pode ser visualizado na Figura 2.21. 

 

Algoritmo 1: Construção geométrica da curva de Koch 

Dado: Segmento unitário 

k 0  

REPITA INDEFINIDAMENTE 

Substitua o terço médio de cada segmento da figura do nível k por um triângulo 

eqüilátero sem a base 

k k 1   

 

Figura 2.21. Diferentes níveis da construção da curva de Koch. 

2.4.3. Triângulo de Sierpinski 

 

Waclaw Sierpinski, matemático polonês, nasceu em 14 de março de 1882 em Varsóvia 

e faleceu em 21 de outubro de 1969. Foi professor na Polônia, nas cidades de Lvov e 

Varsóvia. Publicou 724 artigos e 50 livros. Suas áreas de pesquisa predominantes foram a 

Teoria dos Números e a Teoria dos Conjuntos. Em 1916, apresentou o triângulo de Sierpinski. 
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Um processo bastante simples de construção do triângulo de Sierpinski é por remoção 

de triângulos, conforme veremos a seguir. O resultado da construção pode ser observado na 

Figura 2.22. 

 A partir de uma superfície delimitada por um triângulo qualquer, marcam-se os pontos 

médios de cada um dos três segmentos que delimitam o triângulo; 

 Ligam-se estes três pontos médios obtendo-se quatro triângulos, cujo lado é a metade 

do lado do triângulo inicial e a área é 1 4  da área do triângulo inicial; 

 Retira-se o triângulo central; 

 Repetem-se indefinidamente os três últimos passos com os triângulos restantes. 

 

 

Figura 2.22. Diferentes níveis de construção do triângulo de Sierpinski. 

 

A seguir, tem-se a descrição do mesmo processo numa linguagem mais algorítmica. 

 

Algoritmo 2: Triângulo de Sierpinski – Construção geométrica por remoção de triângulos 

Dado: Superfície delimitada por um triângulo qualquer. 

k 0  

REPITA INDEFINIDAMENTE 

Marque os pontos médios de cada um dos três segmentos que delimitam os triângulos 

existentes no nível k; 

Una esses três pontos médios, obtendo quatro triângulos; 

Retire o triângulo central; 

k k 1   
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Embora o fractal seja obtido repetindo-se indefinidamente o processo descrito 

anteriormente, a construção computacional limita-se apenas aos níveis iniciais, uma vez que 

sua resolução gráfica restringe o detalhamento dos níveis mais altos. 

Um processo simplificado para obtenção do triângulo de Sierpinski seria substituir cada 

superfície triangular por outra do mesmo tamanho, porém vazada, conforme pode ser 

observado na Figura 2.23, e repetir esse processo indefinidamente. 

 

Figura 2.23. Processo simplificado da construção do triângulo de Sierpinski. 

 

Os fractais podem ser gerados a partir de diferentes métodos. Nesta tese, apresentam-se 

dois métodos de geração de fractais: o Sistema de Funções Iterativas e o Sistema L através de 

cadeias de caracteres. 

2.4.4. Método IFS – Sistema de Funções Iterativas 

O sistema de funções iterativas (IFS) é um método de construção de figuras fractais 

através da repetição em escala de uma mesma figura geradora. Foi desenvolvido a partir de 

1986 pelo matemático inglês Michael Barnsley [15], um dos pioneiros no estudo dos fractais. 

A técnica consiste em selecionar uma figura inicial qualquer e aplicar iterativamente a 

ela uma série de transformações afins (de onde vem o nome “sistemas de funções iterativas”), 

em geral com redução de escala, que geram cópias menores da mesma imagem [12]. O 

método IFS é baseado em transformações matemáticas, tais como contração, rotação e 

translação. Desta forma, as iterações fractais são definidas como o limite do processo iterativo 

de um conjunto finito de transformações afins  q u , que é inicialmente aplicado em uma 

figura arbitrária [12]. 
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Considere : n nq   , da forma    q u T u v  , em que T é uma transformação 

linear não-singular, e u e v são vetores de nR . Desta forma, q é chamada de transformação 

afim. Uma transformação afim é a soma de uma transformação linear com uma translação, 

sendo, portanto, não-linear. Considere o caso de uma transformação afim 2 2:q   , a qual 

pode ser escrita na forma matricial: 

 

  ,
a b x e

q x y
c d y f

    
     
    

 (2.6) 

 

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

respectivamente [11]. 

Considere 2A  um conjunto inicial e β contrações   2 2:q i   , com fator de contração 

 0 1 1, ,i i     . Define-se 2 2:q    como sendo: 

 

    
1

N

i
i

q A q A


  (2.7) 

 

em que     ,i iq A q x x A   é a imagem da transformação iq , quando aplicada aos vetores de 

A. 

 

2.4.4.1. Conjunto de Cantor gerado por IFS 

 

O conjunto de Cantor é obtido a partir de duas transformações: 

 

                                                                 1

1
( )

3
w x x  (3.1) 

 

                                                              2

1 2
( )

3 3
w x x   (3.2) 
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A transformação 1w  corresponde a uma contração com um fator de 1 3. Já a 

transformação 2w , além da contração de 1 3, está associada a uma translação de 2 3  unidade 

para a direita. Essas transformações são reunidas na seguinte expressão: 

 

                                                              
1

( )
3i iw x x e   (3.3) 

 

em que, ie  assume os valores indicados na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1. Valores constantes nas transformações afins do método IFS para a obtenção do 

fractal conjunto de Cantor. 

i ei 

1 0 

2 2 3

 

Dado o conjunto A , correspondendo neste exemplo a um segmento de reta, 

considere a transformação )()()( 21 AwAwAW  . Desta forma, o conjunto de Cantor K é 

definido através da equação (3.4). 

 

 ( )lim ( )n

n
W A


Κ  (3.4) 

 

A Figura 2.24 mostra representações de algumas etapas do processo iterativo da 

construção do fractal, tomando A como um segmento de reta unitário. O fractal só é obtido 

quando o número de iterações n tende ao infinito. 
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Figura 2.24. Etapas da construção do conjunto de Cantor pelo método IFS. 

 

2.4.4.2. Curva de Koch gerada por IFS 
 

A curva de Koch, exemplificada na Figura 2.21, é gerada a partir de quatro 

transformações afins   2 2:q i   , da forma: 

 

  
cos1

,
cos3

i i i
i

i i i

sen ex
q x y

sen fy

 
 

    
     

    
 (2.8) 

 

em que, i , ie  e if  assumem os valores dados na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2. Valores constantes nas transformações afins do método IFS para a obtenção da 

curva de Koch. 

i θi ei fi 

1 0 0 0 

2 3  1 0 

3 3  3 2  3 2  

4 0 2 0 

 

Dado 2A , tem-se que    
4

1
i

i

q A q A


 . Logo, a curva de Koch é dada por: 

 

 lim ( )nn
q A


 (2.9) 
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Estas quatro transformações representadas na Figura 2.21 fazem a contração de 1 3. 

Além disso, 2q  faz uma rotação de 60 graus  3 rad  e uma translação de 1 unidade para a 

direita; 3q  faz uma rotação de 300 graus  3 rad , uma translação de 3 2  unidades para a 

direita e 3 2  unidades para cima, enquanto 4q  faz uma translação de 2 unidades para a 

direita. 

 

2.4.4.3. Triângulo de Sierpinski gerado por IFS 

 

O triângulo de Sierpinski, apresentado na Figura 2.22, é gerado a partir de três 

transformações 2 2:iq   , com fator de contração igual a 1 2 , da forma: 

 

   1 01
,

0 12
i

i
i

ex
q x y

fy

   
     

    
 (2.10) 

 

em que,  ie  e if  assumem os valores indicados na Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3. Valores constantes nas transformações afins do método IFS para a obtenção do 

triângulo de Sierpinski. 

i ei fi 
1 0 0 

2 1 2  0 

3 1 4  1 2  

 

A transformação 1q  faz a contração de 1 2 . A transformação 2q , além da contração de 

1 2 , realiza uma translação de 1 2  unidade para a direita. Já a transformação 3q , além da 

contração de 1 2 , realiza uma translação de 1 4  unidade para a direita e 1 2  unidade para 

cima. 



 50

Dado o conjunto 2A , considere 
3

1

( ) ( )i
i

q A q A


 . O triângulo de Sierpinski é obtido 

quando o número de iterações tende ao infinito, conforme a equação 2.9. 

2.4.4.4. Samambaia de Barnsley 

 

Os fractais que foram citados neste capítulo também podem ser construídos através de 

processos geométricos, conforme já foi visto. No entanto, com o método IFS pode-se obter 

uma gama enorme de fractais que não podem ser construídos através de processos 

geométricos. Por exemplo, a samambaia de Barnsley pode ser descrita matematicamente 

através do método IFS de uma forma simples e elegante com o uso de quatro transformações 

4,3,2,1,: 22  iwi , dadas por: 

 

 i i i
i

i i i

a b ex x
w

c d fy y

      
       

      
 (3.9) 

 

em que, , , , ,  e  i i i i i ia b c d e f  assumem os valores dados na Tabela 2.4. 

 

Tabela 2.4. Valores constantes nas transformações afins do método IFS para a obtenção do 

fractal samambaia de Barnsley. 

i ia  ib  ic  id  ie  if  

1 0,8356 0,0412 -0,0414 0,8243 6,86 99,4528 
2 0,1188 -0,2387 0,1961 0,1431 -27,7658 -31 
3 -0,1326 0,2706 0,221 0,1617 32,6054 -30,812 
4 0 0 0 0,1866 0 -97,605 

 

Dado 2A  um conjunto arbitrário contido em 2 , considere 
4

1

)()(



i

i AwAW . A 

samambaia de Barnsley é dada por: 

                                                                     ( )lim ( )n

n
W A


 (3.10) 
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Na Figura 2.25, representações de algumas etapas do processo iterativo da construção 

da samambaia de Barnsley, considerando A como sendo um retângulo, são ilustradas. 

 

 

 

Figura 2.25. Etapas da construção da samambaia de Barnsley pelo método IFS. 

 

Quando o número de iterações tender ao infinito, obtém-se um fractal semelhante à 

folha de samambaia observada na natureza. Veja a Figura 2.26. 

 

 

Figura 2.26. Samambaia de Barnsley. 
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2.4.5. Sistema-L – Cadeia de Caracteres 

 

Dentre os diversos métodos de construção e geração de fractais, poucos são tão 

compactos e elegantes como o Sistema-L. A letra “L” refere-se a Aristid Lindenmayer, um 

biólogo alemão, que introduziu o conceito de autômatos celulares para descrever 

matematicamente os processos de crescimento de organismos constituídos por células [13]. 

Do ponto de vista matemático, um autômato é uma estrutura que evolui por si mesma, 

obedecendo a um conjunto de regras pré-determinadas. Para Lindenmayer, autômatos 

celulares são estruturas constituídas de células que se proliferam como as células de um 

organismo vivo. 

Um autômato evolui a partir de um conjunto simples de células denominado matriz (no 

sentido de célula-mãe). Estas células podem se resumir a uma única célula matriz. Uma regra 

ou um conjunto de regras formativas aplicadas à matriz determina como uma célula é 

substituída por outro conjunto de células, determinando assim uma proliferação. Novamente, 

as regras formativas são aplicadas a cada célula da proliferação anterior, dando origem a uma 

nova proliferação, e assim subsequentemente, até que se atinja um limite previamente 

determinado. 

Conclui-se assim que um autômato consiste de três elementos: 

 Uma matriz; 

 Um conjunto de regras formativas; 

 Um limite de evolução. 

Na geração de figuras fractais através do Sistema-L não se utiliza o conceito de célula, 

mas sim elementos gráficos que são representados por letras do alfabeto. As regras formativas 

podem ser representadas por cadeia de caracteres que vão armazenar todas as informações 

gráficas necessárias para a geração do fractal. Uma vez que uma cadeia de caracteres contém 

toda a informação para construir um determinado fractal, resta então fazer a leitura desta 

cadeia, transformando os caracteres em comandos gráficos para que o mesmo possa ser 

apresentado na tela do computador [7]. 
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Apesar da necessidade de um processo iterativo infinito para a geração de um fractal, 

aqui a geração dos fractais se limita até uma certa etapa (ou nível), assim como as 

proliferações que se sucedem.  

A seguir, faz-se a construção de alguns fractais utilizando o Sistema-L, observando 

todos os passos e evidenciando todo o raciocínio envolvido na construção. 

Na construção, adota-se a seguinte convenção para representar comandos gráficos na 

cadeia de caracteres: 

 Os segmentos são denotados por letras maiúsculas do alfabeto; 

 Um incremento positivo no ângulo, denotado por   , significa uma mudança de 

direção no sentido horário; 

 Um incremento negativo no ângulo, denotado por   , significa uma mudança de 

direção no sentido anti-horário. 

2.4.5.1. Curva de Koch gerada pelo Sistema-L 

Para se contruir a curva de koch utilizando o Sistema-L, deve-se definir inicialmente a 

célula matriz. Em seguida, define-se a regra de formação que irá determinar como a cadeia de 

caracteres irá se proliferar. Logo após, deve-se estabelecer um limite n para esta proliferação, 

pré-estabelecendo desta forma até que etapa se quer construir o fractal [7]. 

O passo inicial da construção da curva de Koch é desenhar um segmento de reta de 

comprimento unitário que representará a célula matriz, denotada por uma letra. Para este caso, 

adota-se a letra K. 

O segundo passo é dividir este segmento em três partes iguais e substituir o segmento 

do meio por um triângulo equilátero sem a base, dando origem a um poligonal. 

Na Figura 2.27, pode-se observar os detalhes de como a regra de formação é definida 

para gerar a curva de Koch através do Sistema-L. 

 

Figura 2.27. Regra de formação para a curva de Koch gerada pelo Sistema-L. 
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Como o terceiro passo da construção da curva de Koch é repetir o segundo passo com 

todos os segmentos da etapa anterior, pode-se então concluir a regra de formação como: a 

cada etapa, substituir cada letra K (célula) da etapa anterior por “ K K K K    ” (conjunto 

de células novas), conservando os demais caracteres (  e  ). Desta forma, tem-se a seguinte 

proliferação da cadeia de caracteres: 

 

Etapa 1 (matriz): K ; 

Etapa 2 (regra de formação): K K K K    ; 

Etapa 3: 
K K K K

K K K K K K K K K K K K K K K K                     ; 

  

Etapa n (limite de proliferação): K K K K K K K K         . (tantas cadeias 

K K K K     quanto o número de letras K, da etapa anterior). 

 

Algoritmo 3: Construção da curva de Koch pelo Sistema L 

Dado: limite de proliferação n 

matriz = K 

regra = K K K K     

replica = “(vazio)” 

fonte = matriz 

k = 1 

REPITA (enquanto k ≤ n) 

REPITA COM CADA CARACTERE DA FONTE 

Se caractere = K, então 

replica = replica & regra 

senão 

replica = replica & caractere 

fonte = replica 

replica = “(vazio)” 

k = k + 1 
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A cada etapa, o algoritmo analisa os caracteres da cadeia fonte um a um. Se esse 

caractere for “K”, então ele será substituído por “ K K K K    ”. Se for “ ” ou “ ”, esse 

caractere será mantido. Uma vez gerada a cadeia fonte na etapa n, resta então fazer a sua 

leitura, convertê-la em comandos gráficos e desenhar o fractal na tela do computador. O 

algoritmo a seguir descreve este processo. 

 

Algoritmo 4: Interpretação gráfica da cadeia de caracteres. 

Dado:  

 
 0 0

cadeia fonte final da curva de Koch e limite de prolifera o  do Algoritmo 3 ;

ponto inicial ; ;

çã n

x y





 

2  ; 

3d  ; 

1 3nd  . 

0x x  

0y y  

REPITA COM CADA CARACTERE DA CADEIA 

Se o caractere for “K”, então 

nx x dsen   

cosny y d    

Trace um segmento de extremidades    ; , ;x y nx ny  

x nx  

y ny  

Se o caractere for “ ”, então 

d    ; 

Se o caractere for “ ”, então 

d    ; 

Próximo caractere 
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Tem-se que cada incremento de ângulo dθ tanto no sentido horário quanto no sentido 

anti-horário é de 60° ou π/3 rad. Este último fato é resultado de estarmos trabalhando com um 

triângulo eqüilátero. Inicia-se a partir de um ponto  0 0;x y . Como o comprimento de cada 

segmento da curva na etapa n é 1 3nd  , as coordenadas do novo ponto serão 

 0 0, cosx dsen y d   , onde   é o ângulo que direciona o segmento. Observe a Figura 

2.28. 

 

 

 

Figura 2.28. Coordenadas do novo ponto. 

 

A Figura 2.29 ilustra a curva de Koch construída através do Sistema L com limite de 

proliferação 3n  . 

 

Figura 2.29. Curva de Koch com 3n  . 

 

2.4.5.2. Ilha de Koch gerada pelo Sistema-L 

 

A ilha de Koch difere da curva de Koch somente pela figura inicial que, neste caso, é 

um triângulo eqüilátero ao invés de um segmento de reta unitário. Então, para construir esse 

fractal basta no Algoritmo 1 substituir a matriz inicial por um triângulo eqüilátero, ou seja, 

Matriz K K K     . 

Na Figura 2.30, pode ser observada a ilha de Koch construída a partir do Sistema L para 

3n  . 

 

 0 0, cosx dsen y d  

cosd 

dsen 0 0,x y
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Figura 2.30. Ilha de Koch com 3n  . 

 

Algo curioso seria o porquê de não definir a Matriz K K K     , uma vez que esta 

regra também dá origem a um triângulo eqüilátero como figura inicial. A resposta para esta 

questão está na figura que vai ser obtida, ou seja, as curvas que vão ser desenhadas ficarão 

voltadas para dentro do triângulo inicial, dando origem a um fractal que mais parece um 

monte de “pompons de lã”. Veja na Figura 2.31, a evolução das etapas de construção nesse 

caso. 

 

 

Figura 2.31. Ilha de Koch com matriz = K K K   . 

 

2.4.5.3. Curva de Minkowski gerada pelo Sistema-L 
 

A curva de Minkowski difere da curva de Koch apenas no que diz respeito à regra de 

formação. A regra de formação para a curva de Minkowski pode ser representada por 

K K K KK K K K+     . Como se pode escolher qualquer letra do alfabeto para 

representar os segmentos de reta, adota-se para este caso a letra M. Na Figura 2.32, pode-se 

observar os detalhes de como a regra de formação é definida para a geração da curva de 

Minkowski através do Sistema-L. 
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Figura 2.32. Regra de formação para a curva de Minkowski gerada pelo Sistema-L. 

 

Assim: 

Etapa 1 (matriz): M ; 

Etapa 2 (regra de formação): M M M MM M M M      ; 

Etapa 3: 

M M

M M

M M

M

M M M MM M M M M M M MM M M M

M M M MM M M M M M M MM M M M

M M M MM M M M M M M MM M M M

M M M MM M M M

           

           

        





  

     







 

 

 

 
M

M M M MM M M M      

 

  

Etapa n (limite de proliferação): 

M M M MM M M M M M M MM M M M             . (tantas cadeias 

M M M MM M M M       quanto o número de letras M, da etapa anterior). 

 

2.4.5.4. Ilha de Minkowski gerada pelo Sistema-L 

 

Uma figura fractal interessante, da qual até agora não havíamos falado é a ilha de 

Minkowski. A ilha de Minkowski é na verdade um modelo bem artificial para um mapa de 

uma ilha, entretanto quando nos referimos àqueles recortes bem pequenos que aparecem nas 

regiões costeiras, esse fractal é um ótimo modelo. 
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Para construí-lo, deve-se partir na etapa inicial M 0  de um quadrado, ou seja, a 

Matriz é “ M M M M   ”. 

A cada passo da construção, substitui-se cada segmento pelo poligonal desenhado na 

Figura 2.33. 

 

Figura 2.33. Poligonal utilizado para gerar a ilha de Minkowski. 

 

Facilmente, percebe-se que se pode representar o poligonal por 

“ M M M MM M M M      ”, onde “M” é um segmento e os incrementos “ ” ou 

decrementos “ ” de ângulos agora são de 90° ou 2  rad. Adota-se o comprimento d do 

segmento na etapa n como sendo 1 4nd  . 

Com isso, nota-se que basta fazer duas alterações no algoritmo que gera a cadeia de 

caracteres: 

 

 Matriz = M M M M    

 Regra = M M M MM M M M       

 

Na Figura 2.34, pode ser verificada a ilha de Minkowski construída com 3n  . 

 

 

Figura 2.34. Ilha de Minkowski com 3n  . 
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2.5 Fractais Encontrados na Natureza 

 

O nosso cotidiano está repleto de formas e objetos fractais. Podemos citar as linhas 

costeiras, as montanhas, as nuvens, os ramos das árvores, as raízes, entre vários outros 

exemplos. Um exemplo interessante é a representação fractal existente no nosso organismo 

através de estruturas vitais para o nosso corpo, como os vasos sangüíneos, as ramificações 

nervosas, os alvéolos pulmonares, etc. Os vasos sanguíneos, da aorta aos capilares, se 

ramificam, dividem-se e voltam a se ramificar até se tornarem tão finos que as células 

sanguíneas são forçadas a passar em fila indiana. O reino vegetal é uma das fontes mais ricas 

de estruturas fractais. Contudo, os objetos da natureza não são verdadeiramente fractais, pois 

eles não são infinitamente complexos, ou seja, não possuem auto-semelhança exata. Desta 

forma, os fractais representados pela natureza são fractais de auto-semelhança estatística. As 

estruturas fractais encontradas na natureza podem ser observadas na Figura 2.35, Figura 2.36 

e Figura 2.37, enquanto as representações fractais encontradas no corpo humano podem ser 

observadas na Figura 2.38 e na Figura 2.39. 

 

   

 (a) (b) 

Figura 2.35. Formas fractais encontradas em verduras: (a) Brócolis; (b) Couve-flor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.36. Formas fractais encontradas em árvores. 
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Figura 2.37. Representação fractal de um relâmpago. 

 

 

 

Figura 2.38. Representação fractal do sistema arterial do coração. 

 

      
Figura 2.39. Representação fractal do pulmão e do sistema respiratório. 
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Capítulo 3 
 
Superfícies Seletivas de Frequência 
 
 

3.1. Introdução 

 

A engenharia que há por trás de uma superfície seletiva de frequência (FSS) possui um 

longo histórico de desenvolvimento, que se iniciou a partir da análise do gradeamento da 

difração pelo físico americano David Rittenhouse (1786). O gradeamento era utilizado para 

decompor um feixe de luz monocromático em suas ordens espectrais. Na filtragem, David 

posicionou um arranjo de dois fios igualmente espaçados em direção à luz, observando a 

filtragem da luz branca dentro de uma faixa de comprimentos de onda distintos. O 

experimento feito por Rittenhouse mostrou que a disposição física de cada elemento, o 

espaçamento entre eles e se estes eram condutores ou não, refletiram diretamente na 

distribuição do campo sobre toda a estrutura, denotando a correlação da resposta em 

frequência com as características físicas da estrutura. Talvez tenha sido a primeira prova de 

que uma FSS não contínua pode exibir diferentes propriedades de transmissão para diferentes 

frequências de onda incidente [25], [26]. Tais estruturas consistiam de arranjos 

bidimensionais, do tipo patch ou abertura, periodicamente espaçados sobre uma tela de metal 

que refletiam ou transmitiam determinadas frequências. 

A partir de então, as FSS têm recebido grande atenção por parte dos pesquisadores da 

área no estudo de micro-ondas, bem como óptica, com aplicações tanto científicas quanto 

comerciais, assumindo características de filtros rejeita-faixa, podendo ser citado como 

exemplo o anteparo do forno de micro-ondas, como também de filtros passa-faixa, podendo 

ser citado os radomes utilizados em antenas outdoor. Ainda assim, em aplicações mais 

modernas como em técnicas de controle de cobertura, influenciando de forma positiva a 

propagação das ondas de rádio em ambientes indoor. 
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Sendo assim, uma FSS é basicamente um conjunto de elementos idênticos dispostos em 

um arranjo finito bidimensional curvado ou planar, composta de uma camada metálica sobre 

um ou mais substratos dielétricos, cuja principal característica é transmitir ou refletir uma 

determinada frequência. O seu comportamento eletromagnético, como sua resposta em 

frequência, é determinado por parâmetros como a polarização da onda incidente, o tipo de 

elemento adotado para compor a estrutura, a periodicidade entre os elementos, as 

características do substrato como espessura e permissividade, e as dimensões da estrutura. 

Atuando como filtros espaciais, podem funcionar como filtros rejeita-faixa numa 

configuração referida como FSS capacitiva, ou filtros passa-faixa numa configuração referida 

como FSS indutiva, para elementos do tipo patch (reflexão) ou abertura (transmissão), 

respectivamente [14], [15].  

Quando uma onda eletromagnética incide sobre a superfície de uma FSS, cada elemento 

ressoa e dispersa energia em torno da sua frequência de ressonância. A onda original é 

parcialmente transmitida para frente e parcialmente refletida na direção oposta à onda 

incidente. 

Diferentes tipos de elementos podem ser utilizados nos arranjos, a depender da 

aplicabilidade desejada. O comportamento eletromagnético de uma FSS varia de acordo com 

o tipo de elemento da estrutura, bem como a sua dimensão e o espaçamento entre estes 

elementos. O tipo de substrato dielétrico utilizado e sua espessura também influenciam na sua 

resposta em frequência. A Figura 3.1 exemplifica uma FSS bidimensional.  

 

 

 

Figura 3.1. Geometria típica de uma estrutura periódica bidimensional. 



 64

Este capítulo tem como objetivo mostrar os dois tipos de elementos que podem ser 

utilizados nas FSSs e as diferentes formas geométricas que estes elementos podem assumir, 

ressaltando sua estrutura e características gerais. Apresentar as diferentes técnicas de análise e 

medição, bem como suas aplicações nos modernos sistemas de comunicação sem fio. 

 

3.2. Tipos de Elementos de uma FSS 

 

As FSSs se caracterizam por apresentarem elementos do tipo patch ou do tipo abertura. 

As FSSs que são compostas por elementos do tipo patch apresentam comportamento 

eletromagnético semelhante ao de um filtro rejeita-faixa. Ou seja, para uma determinada 

frequência de operação da estrutura, o sinal é refletido com um máximo negativo de 

coeficiente de transmissão. Em contrapartida, para frequências fora da banda, o sinal é 

transmitido. Da mesma maneira, FSSs que são compostas por elementos do tipo abertura 

caracterizam-se como filtros passa-faixa. Ou seja, o sinal atravessa a estrutura com um 

mínimo negativo de coeficiente de transmissão (sinal transmitido), transmitindo os sinais 

dentro de uma determinada faixa de frequência e refletindo as frequências que estão fora dela. 

A forma do elemento utilizado em uma FSS está diretamente relacionada com sua 

frequência de operação, sendo vários os fatores que influenciam na resposta em frequência, 

dentre eles: o tipo de elemento, a geometria, os parâmetros de substrato, o espaçamento entre 

os elementos, a dependência entre o ângulo de incidência e a polarização da onda incidente, 

[27], [28]. 

As Figuras 3.2 e 3.3 ilustram um exemplo de FSS com elementos do tipo patch e 

abertura, respectivamente.  
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 (a) (b) 

Figura 3.2. FSS com elementos do tipo: (a) patch e (b) comportamento eletromagnético 

característico da estrutura como filtro rejeita-faixa. 

 

 

 

 (a) (b) 

Figura 3.3. FSS com elementos do tipo: (a) abertura e (b) comportamento eletromagnético 

característico da estrutura como filtro passa-faixa. 

 

Em projetos de filtros utilizando FSS é de extrema importância a escolha adequada dos 

elementos. Existe uma grande variedade de pesquisas que utilizam as mais diversas 

geometrias de elementos para cada célula. Essa diversidade originou a classificação de alguns 

tipos de geometrias. 

As FSSs podem ainda ser definidas como anteparo-fino ou anteparo-espesso, 

dependendo da espessura do elemento. A FSS anteparo-fino, usualmente, refere-se a um 
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anteparo com elementos do tipo circuito impresso, que tem espessura menor que 0,001 f , em 

que f  é o comprimento de onda para a freqüência de ressonância do anteparo. Em geral, a 

FSS anteparo-fino é leve, de pequeno volume e pode ser fabricada com baixo custo, 

empregando tecnologia convencional de fabricação de circuito impresso. Por outro lado, a 

FSS anteparo-espesso é pesada e sua fabricação requer o manuseio preciso de um bloco de 

metal espesso. Guias de ondas empilhados têm sido usados como uma forma popular de FSS 

anteparo-espesso. A vantagem das FSS anteparo-espesso é que a razão da freqüência 

transmitida para a freqüência refletida, ou banda de separação, pode ser reduzida para 1,15; o 

que é adequado para antenas de satélites de comunicações multifreqüenciais [14]. 

Dentre as diversas formas geométricas que podem ser utilizadas como elementos de 

uma FSS, a Figura 3.4 ilustra algumas das principais, incluindo recentemente as formas 

fractais [14], [15]. Existem infinitas possibilidades quanto às características e disposição 

desses arranjos, [29]-[31]. As suas propriedades se definem mediante análises de estruturas e 

sugestões de novas disposições geométricas, validadas por meio de simulações e 

experimentos. 

 

 

Figura 3.4. Formas geométricas que podem ser utilizadas como elementos de uma FSS. 
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3.3. FSS Ativa e Passiva 

 

Uma FSS passiva é uma estrutura projetada para operar em uma determinada 

frequência, não podendo esta ser alterada futuramente. Ou seja, a FSS é particularmente 

projetada para operar em uma determinada frequência de transmissão ou uma determinada 

frequência de reflexão. Isto é possível pelo fato de não se conseguir alterar suas propriedades 

após a fabricação. Para aplicações em janelas ou paredes, a estrutura deve ser grande o 

suficiente para este fim [26]. 

Uma FSS ativa é na realidade uma FSS passiva, porém com elementos ativos que 

permitem a reconfiguração da frequência de operação, seja uma frequência de transmissão ou 

uma frequência de reflexão. Esses elementos ativos podem ser diodos, varactores e 

capacitores. Com a adição desses dispositivos, a FSS tende a ficar menor em sua estrutura e 

passam a ser estruturas denominadas reconfiguráveis, possibilitando certa versatilidade em 

suas aplicações, porém seu projeto é muito mais complexo e requer maior esforço 

computacional [26], [35]. 

A inserção de componentes ativos em FSSs resultado num maior controle sobre alguns 

parâmetros, tais como refletividade, transparência e até mesmo características de absorção de 

sinal [15]. Os componentes ativos podem ser colocados entre os elementos do arranjo, dentro 

dos próprios elementos, ou entre o dielétrico e o plano terra, cuja ativação desses 

componentes pode ser feita através de tensões contínuas ou correntes de polarização para os 

elementos metálicos. É uma tecnologia muito recente e tem aplicações em segurança. 

Qualquer estrutura periódica pode ser excitada por uma onda plana incidente 

iE caracterizando um arranjo passivo, ou por geradores individuais conectados a cada 

elemento, caracterizando um arranjo ativo. Nos arranjos passivos, parte da onda incidente é 

transmitida, tE , e a outra parte é refletida, rE . Sob condições de ressonância, a amplitude do 

sinal incidente pode ser igual à amplitude do sinal refletido quando 0tE  . Então, define-se o 

coeficiente de reflexão como [15]: 

  

 
r

i

E

E
   (3.1) 
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De modo semelhante, o coeficiente de transmissão é dado por: 

 

 
t

i

E

E
   (3.2) 

 

3.4. Camada dielétrica para FSS 

 

Os materiais mais comumente utilizados como substrato na fabricação de FSS são os 

isotrópicos e os anisotrópicos. Meios isotrópicos caracterizam-se por serem independentes da 

direção do campo eletromagnético. Em contrapartida, os meios anisotrópicos podem ter suas 

características eletromagnéticas alteradas, a partir da direção do campo eletromagnético que 

incide na superfície. 

A permissividade elétrica é um parâmetro físico de grande influência na resposta em 

frequência de uma determinada FSS. Geralmente um substrato adequado para aplicações em 

micro-ondas deve apresentar uma permissividade elétrica de baixo valor, possibilitando maior 

eficiência e largura de banda, entretanto, tendem a ser mais espessos. Os substratos utilizados 

em dispositivos de micro-ondas possuem uma permissividade elétrica relativa que pode variar 

de 2 a 10, sendo 2 10r  . Os substratos que apresentam valores maiores de permissividade 

elétrica são mais finos, acarretando maiores perdas e menores larguras de banda. 

 

3.5. Técnicas de Análise e Medição de FSSs 

 

Diversos métodos têm sido utilizados para analisar o comportamento eletromagnético 

das FSS [16], [17]. Modelagens matemáticas foram desenvolvidas por pesquisadores, que tem 

por finalidade determinar características de recepção e transmissão de FSS. Dependendo da 

complexidade da geometria, esse tipo de análise produz resultados satisfatórios e é bastante 

útil, visto que diminui consideravelmente o tempo da análise computacional [32], [33]. 

Porém, essas aproximações têm suas limitações e podem produzir resultados imprecisos em 

determinadas aplicações [28]. 
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Um dos primeiros métodos utilizados na análise de FSSs foi a técnica do casamento 

modal [34], [35], que permite uma análise capaz de fornecer resposta em frequência de forma 

detalhada. A Técnica de Casamento Modal, também conhecida por Método da Equação 

Integral, é mais utilizada na predição do desempenho em estruturas periódicas, considerando 

uma onda incidindo em um ângulo qualquer. A técnica é decomposta em uma série de passos, 

com início na derivação da equação integral por meio do casamento entre os modos de 

Floquet no espaço e os modos de abertura ou de corrente na estrutura periódica. A equação 

integral é reduzida a multiplicações algébricas, no domínio do espectro, e envolve funções 

trigonométricas e outras integrais mais simples [36]. 

Assim, considerando uma onda plana incidindo em direção à FSS, os coeficientes de 

transmissão e reflexão são computados. De acordo com o teorema de Floquet, o campo 

eletromagnético, em diferentes células de uma mesma estrutura periódica, difere apenas por 

um fator de fase, significando ser suficiente estudar apenas a célula unitária. Os campos 

externos à estrutura e internos ao dielétrico são expandidos em modos Floquet e os campos no 

interior das camadas de abertura são expandidos em modos de guias de onda, uma vez que são 

considerados como guias de onda curtos. O campo modal total é casado pela condição de 

contorno em cada junção, e as amplitudes dos modos são expressas como uma matriz de 

espalhamento. Para cada camada, uma matriz de propagação é calculada. As matrizes de 

espalhamento para todas as junções são cascateadas, formando uma matriz de espalhamento 

para toda a FSS. Os coeficientes de transmissão e reflexão podem finalmente ser obtidos a 

partir dessa matriz de espalhamento. Este método é geralmente utilizado juntamente com 

outras técnicas de análise como FEM e FDTD, conforme mostra [35]. 

Associado a este e sendo um dos métodos mais simples, surgiu o modelo do circuito 

equivalente (CEM). Neste método, os diversos segmentos de fita que formam o elemento em 

um arranjo periódico são modelados como componentes capacitivos ou indutivos em uma 

linha de transmissão (TLM). A solução do circuito resultante fornece as características de 

transmissão e reflexão da estrutura. Já que o método usa a aproximação quasiestática para 

calcular as componentes do circuito, ele não produz uma boa precisão, embora seja bastante 

eficiente e permita análise computacional rápida [42], [43]. 

Outro método que pode ser utilizado para a análise de FSS é o Método dos Momentos 

(MoM). No MoM, as correntes de superfície são utilizadas para modelar o patch de microfita 
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e as correntes de polarização volumétrica são utilizadas para modelar os campos ao longo do 

material dielétrico. O método baseia-se nas equações integrais dos potenciais 

eletromagnéticos, que são transformadas em equações algébricas, podendo assim ser 

resolvidas numericamente. Este método considera o efeito das ondas de superfície fora do 

limite físico do patch bidimensional, fornecendo uma solução mais exata. É considerado um 

método de onda completa por possuir rigorosas modelagens matemáticas, além de exigirem 

maior esforço computacional e analítico, fornecendo resultados mais precisos, sobretudo em 

frequências mais elevadas [30], [31]. Em [39], é feita uma análise de onda completa para uma 

FSS do tipo patch sobre substratos dielétricos anisotrópicos uniaxiais utilizando o MoM em 

conjunto com o modelo da linha de transmissão. 

Pode-se citar ainda o método dos elementos finitos (FEM), o método das diferenças 

finitas no domínio do tempo (FDTD) e o método das ondas (WCIP). 

O Método dos Elementos Finitos (FEM) é uma ferramenta numérica poderosa para 

resolver equações diferenciais parciais. Este método realiza uma divisão do domínio de 

integração de uma estrutura em um conjunto de pequenas regiões, que são os elementos 

finitos, transformando o domínio de contínuo para discreto. Esta divisão do domínio é 

conhecida como malha, sendo resultado da discretização do conjunto de elementos finitos 

[32]. Neste método, a região de interesse é dividida em um número qualquer de superfícies 

finitas para ser analisada. Estas unidades discretizadas podem apresentar qualquer forma 

geométrica bem definida como elementos triangulares para configurações planares ou 

tetraédricos e elementos prismáticos para configurações tridimensionais, satisfatórios para 

geometrias curvadas. O método envolve integração de funções de base sobre o patch 

condutor, que é dividido em várias subseções. O problema de resolver equações de onda com 

condições de limite não-homogêneas pode ser resolvido decompondo estas equações em dois 

problemas de valor de limite, um através da equação de Laplace com um limite não-

homogêneo e o outro através de uma equação de onda não-homogênea com uma condição de 

limite homogênea [32], [33]. 

O Método das Diferenças Finitas no Domínio do Tempo (FDTD) foi introduzido por 

Yee em 1966 [40]. É um método de modelagem caracterizado como um método de onda 

completa, uma vez que as equações utilizadas se baseiam na discretização das equações de 

Maxwell diretamente no tempo e espaço, dividindo o volume de interesse em células 
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unitárias. Esta técnica possibilita a análise de qualquer tipo de elemento, bem como a análise 

de perdas dielétricas e/ou magnéticas e a análise de estruturas não-homogêneas [41], [42]. 

Para se utilizar o FDTD, um domínio computacional deve ser estabelecido, determinando a 

região física sobre a qual a simulação será executada. Os campos eletromagnéticos são 

determinados em cada ponto do espaço, dentro do domínio computacional, sendo geradas 

grades de tempo para os campos sobre os quais é requerida a solução. Na malha FDTD, deve-

se especificar o material de cada célula, bem como sua permeabilidade, permissividade e 

condutividade [43]. 

Uma vez que o domínio computacional e os materiais da grade são estabelecidos, uma 

fonte é especificada, podendo ser uma onda plana, uma corrente em um fio ou um campo 

elétrico incidente. A saída da simulação é geralmente o campo elétrico ou magnético em um 

ponto ou em uma série de pontos no domínio computacional, obtendo-se os campos 

eletromagnéticos propagantes no tempo [43]. Assim, o método permite a análise de estruturas 

complexas cujas características variam com o tempo, como as FSSs ativas, compostas por 

elementos ativos. Por ser um método explícito com todo o domínio computacional 

discretizado, não se faz necessário resolver um conjunto de equações lineares. Logo, é 

matematicamente menos denso e mais intuitivo que outros métodos numéricos, como o MoM 

[33]. A desvantagem é a dificuldade de solucionar problemas envolvendo campos distantes e 

o grande esforço computacional [41], [42]. 

O WCIP, conhecido como método das ondas, foi desenvolvido em meados dos anos 90. 

Caracteriza-se por implementar um processo iterativo que parte de princípios relativamente 

simples e com diversas aplicações. É um método de onda completa que se baseia na 

incidência de uma onda transversal sobre uma superfície e no espalhamento desta [44].  

Programas comerciais como Ansoft DesignerTM, Ansoft HFSSTM, CST, entre outros, 

são bastante utilizados na análise de estruturas periódicas através de simulações 

computacionais. O levantamento de dados a partir de simulações apresenta algumas vantagens 

sobre os que são provenientes de medição. Na simulação, os parâmetros podem ser facilmente 

alterados numericamente, sem necessidade de nenhuma mudança física. As simulações não 

sofrem influência de nenhum fator externo, como conectores, radiações indesejáveis, etc. 

Porém, em geral, são limitados por utilizarem suposições de análises teóricas. 
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O comportamento eletromagnético de uma estrutura pode ser medido em temperatura 

ambiente com painéis de tamanho finito e delimitado. Uma câmara anecóica nada mais é do 

que um ambiente blindado onde as paredes, teto e chão são cobertos por material absorvente 

com a finalidade de reduzir, na medida do possível, as reflexões das ondas eletromagnéticas.  

Nas medições, antenas cornetas direcionais podem ser utilizadas na função de 

transmissão e recepção do sinal. Através da polarização vertical ou horizontal das antenas 

cornetas utilizadas no auxílio da medição, é possível se medir as respectivas características de 

transmissão TE ou TM da FSS em análise, localizada entre estas duas antenas [14], [15]. A 

Figura 3.5 ilustra uma câmara anecóica. 

 

 

Figura 3.5. Fotografia de uma câmara anecóica. 

Para medições de precisão, recomenda-se a utilização de lentes em conjunto com as 

antenas cornetas. Devido ao efeito da lente, a estrutura passa a ser iluminada por um feixe 
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gaussiano estreito, e isto reduz significativamente a difração nas extremidades [14], [15]. A 

Figura 3.6 ilustra esta configuração. 

 

 

Figura 3.6. Configuração de medição de uma FSS. 

 

3.6. Aplicações de FSS 

 

A aplicação mais conhecida de uma FSS é o anteparo da porta do forno de microondas 

doméstico, que funciona como um filtro passa-faixa, deixando passar a luz visível e rejeitando 

a frequência de microondas, em torno de 2,45 GHz [14]. Na Figura 3.7, mostra-se a fotografia 

de um aparelho de microondas doméstico com destaque no anteparo da porta.  
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Figura 3.7. Aplicação de FSS como anteparo do forno de microondas doméstico. 

 

As superfícies seletivas de frequência também são utilizadas como radome. Como 

exemplo, pode-se citar os radomes que são feitos com elementos do tipo abertura 

caracterizando-se como filtros passa-faixa. Os radomes podem ser projetados para serem 

acoplados a superfícies de automóveis ou aeronaves, garantindo espalhamento mínimo do 

sinal [14], [18]. A Figura 3.8 ilustra a aplicação de um radome. 

 

 

 

Figura 3.8. Aplicação de FSS como radome em aeronaves. 

 

As FSSs têm sido muito utilizadas como sub-refletores em comunicações via satélite. 

Em um sistema de antenas com refletor duplo, uma FSS pode ser utilizada como sub-refletor, 

onde diferentes transmissores são independentemente utilizados e colocados no foco real ou 
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virtual do refletor principal, a fim de proporcionar comportamento multibanda ao sistema. 

Para uma antena refletora multifuncional, são necessárias FSSs de alto desempenho para 

demultiplexar duas faixas de frequência distintas ou para multiplexar três ou quatro faixas. A 

Figura 3.9 ilustra um exemplo onde duas FSSs são usadas como sub-refletores de transmissão 

e reflexão [14]. 

 

 

Figura 3.9. Aplicação de FSSs como sub-refletores offset. 

 

Pode-se observar que o sub-refletor 1 e o sub-refletor 2 refletem as frequências 1f  e 2f , 

respectivamente, provenientes de duas antenas localizadas no foco virtual do refletor 

principal, permitindo que o sistema transmita três frequências distintas ( 1f , 2f  e 3f ) ao invés 

de apenas uma, como pode ser observado levando em consideração apenas a antena 

transmissora localizada no foco real do refletor principal responsável por transmitir 3f . 

A Figura 3.10 ilustra uma situação real de transmissão via satélite. Neste caso, a FSS 

fica localizada na frente da antena receptora das frequências correspondentes à banda X, 

atuando de modo que as frequências que se encontram na faixa de 8 a 12 GHz sejam 
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transmitidas e consequentemente recebidas pela antena, e as demais frequências sejam 

refletidas e direcionadas para a segunda antena receptora, responsável pela recepção dos 

sinais correspondentes à banda Ku, que abrange a faixa de 12 a 18 GHz. 

 

 

 (a) (b) 

Figura 3.10. Aplicação de FSS na transmissão e recepção de sinais via satélite: (a) cenário e 

(b) Configuração proposta. 

 

Atualmente, as FSSs têm sido propostas para serem utilizadas em projetos modernos de 

construção visando aperfeiçoar a propagação indoor, conforme apresentado em [45]. Esta 

aplicação visa melhorar o desempenho de redes sem fio seguras, com a menor interferência 

possível, além de fornecer proteção humana contra radiação eletromagnética. 
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Capítulo 4 
 
Projetos e Resultados 
 
 
 

4.1. Introdução 

 

Para este trabalho, a FSS consiste de um arranjo finito bidimensional de elementos do 

tipo patch impressos sobre uma camada dielétrica isotrópica de espessura h. Os patches 

possuem um lado L e as estruturas possuem uma periodicidade p. 

 

4.2. Fractal de Dürer 

 

Albrecht Dürer nasceu em 1471 em Nurembergue, na Alemanha, onde passou a maior 

parte de sua vida até a sua morte em 1528. Filho de um ourives, aos quinze anos de idade 

dedicou-se à aprendizagem da pintura artística. Foi um dos primeiros artistas a gerar objetos 

fractais baseados em pentágonos regulares [14]. Levando-se em consideração um pentágono 

regular de lado 2s  e ao redor de cada lado desenhando-se outros cinco pentágonos iguais, a 

forma criada ajustar-se-á a um pentágono regular de lado 1s . Observe a Figura 4.1. 

 

 (a) (b) 
Figura 4.1. Pentágono de Dürer: (a) Determinando o comprimento da base do triângulo 

isósceles e (b) nível 1 
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Os ângulos   e   destes triângulos são iguais a 72º (ângulo externo de um pentágono 

regular) e o ângulo   igual a 36º (metade do ângulo externo), conforme mostra a Figura 

4.1(a). Como se pode observar na Figura 4.1(b), o desenho agora se assemelha a um 

pentágono maior composto por cinco triângulos isósceles [15]. Analisando a Figura 4.1(a), 

obtém-se a partir do Teorema de Pitágoras: 

 

 22 cos72ºbase s    (2.11) 

 

Voltando a Figura 4.1(b), pode-se observar que: 

 

 2

1

1

2 2cos 72º

s

s
    

 (2.12) 

 

Sabendo-se como se calcular 2s  a partir de 1s , pode-se desenhar cinco pentágonos 

menores que se encaixam no interior do pentágono maior. A subdivisão pode continuar com 

pentágonos cada vez menores sendo produzidos. Cada subpentágono será uma réplica 

reduzida do todo se caracterizando como um fractal através da propriedade de auto-

similaridade. 

 

4.3. Projeto e Caracterização da FSS Pentagonal de Dürer 

 

A geometria fractal adotada para uma das FSSs foi o pentágono de Dürer de nível 0, 1, 

2 e 3. A estrutura da FSS proposta é obtida a partir da aplicação do sistema de funções 

iterativas. A partir de um pentágono regular de lado L, que corresponde ao elemento gerador 

(P0), usou-se um fator de escala de 0,382 para a geração do elemento pentagonal de Dürer de 

nível k = 1, 2 e 3, com 0,382k
kL L  , respectivamente P1, P2 e P3. Em cada iteração 

fractal, cinco réplicas reduzidas do todo são geradas. Para este caso, um pentágono a mais é 

gerado e colocado no centro da figura com uma rotação de 180 graus, totalizando seis réplicas 

reduzidas do todo (seis pentágonos menores). Observe a Figura 4.2. 
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Figura 4.2. Elemento fractal pentagonal de Dürer do tipo patch. 

 

Na simulação, o software comercial Ansoft DesignerTM foi utilizado. Na medição, um 

analisador de redes vetorial, modelo N5230A da Agilent, foi utilizado. Tanto na simulação 

quanto na medição, a faixa de frequência utilizada variou de 7 a 13 GHz, devido às limitações 

das antenas cornetas utilizadas no auxílio da medição. 

A estrutura da FSS proposta consiste de um arranjo periódico de elementos do tipo 

patch impresso sobre um substrato dielétrico de fibra de vidro, com espessura de 1,5mm e 

permissividade elétrica de 4,4. A fim de validar a metodologia utilizada, os protótipos das 

FSSs foram construídos e medidos. Então, os resultados medidos e simulados foram 

comparados, onde se pôde realizar uma análise paramétrica das estruturas. 

Devido ao difícil processo de fabricação do pentágono de Dürer de nível 3 por conta das 

suas pequenas dimensões, efetuamos a medição apenas do nível 0, 1 e 2. Porém, para as 

simulações, o nível 3 foi considerado e comparado com os demais níveis. Sendo assim, três 

diferentes elementos do tipo patch foram medidos: o pentágono gerador, P0 (nível 0); o 

pentágono de Dürer de nível 1, P1; e o pentágono de Dürer de nível 2, P2. Para estas três 

estruturas, o efeito de cada elemento fractal foi investigado. 

Inicialmente, foi projetado um arranjo periódico de elementos pentagonais do tipo patch 

em um substrato dielétrico. O lado L do pentágono foi escolhido para ser igual a 10 mm. A 

periodicidade p foi escolhida para ser igual a 16,5 mm. Aplicando o procedimento 

apresentado no início desta seção, obtivemos os elementos pentagonais de Dürer do tipo patch 

de nível 1, 2 e 3. 

Os protótipos foram construídos e medidos. As comparações entre os resultados 

medidos e simulados para a estrutura de nível 0, nível 1 e nível 2, são mostradas nas Figuras 

4.3(a), (b) e (c), respectivamente. A largura de banda da FSS é considerada a partir de -20 dB. 
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Considerando a estrutura de nível 0, na simulação a frequência de rejeição se apresentou 

em 11,42 GHz com largura de banda igual a 1,17 GHz. Na medição, duas frequências de 

rejeição foram observadas: a primeira se apresentou em 9,74 GHz com 0,09 GHz de largura 

de banda; e a segunda se apresentou em 11,43 GHz com largura de banda igual a 0,73 GHz. 

Uma boa concordância entre o resultado medido e simulado é observada. Veja a Figura 4.3(a). 

Considerando a estrutura de nível 1, duas frequências de rejeição foram observadas. Na 

simulação, a primeira frequência de rejeição ocorreu em 8,16 GHz com largura de banda de 

0,83 GHz; e a segunda ocorreu em 10,02 GHz com largura de banda igual a 0,10 GHz. Na 

medição, a primeira frequência de rejeição ocorreu em 8,18 GHz com largura de banda igual a 

1,17 GHz; e a segunda se apresentou em 10,06 GHz com largura de banda igual a 0,13 GHz. 

Novamente, uma boa concordância entre o resultado medido e simulado é observada. Veja a 

Figura 4.3(b). 

Considerando a estrutura de nível 2, duas frequências de rejeição foram observadas. 

Porém, uma vez que a largura de banda foi considerada a partir de -20 dB (1% do sinal é 

transmitido), a segunda ressonância foi descartada por não alcançar a faixa de -20 dB para o 

coeficiente de transmissão. Sendo assim, na simulação, a primeira frequência de ressonância 

se apresentou em 7,33 GHz com largura de banda igual a 0,65 GHz. Na medição, a primeira 

frequência de ressonância ocorreu em 7,33 GHz com 0,77 GHz de largura de banda. Veja a 

Figura 4.3(c). 
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(a) 

 

 

(b) 
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(c) 

Figura 4.3. Comparação entre o resultado medido e simulado para a FSS com 16,5p mm  e 
10L mm : (a) nível 0, (b) nível 1 e (c) nível 2. 

 

A Tabela 4.1 resume os resultados obtidos para as estruturas de nível 0, 1 e 2. 

 

Tabela 4.1: Resultados obtidos para as estruturas de nível 0, 1 e 2. 

Valores Simulados Valores Medidos 

Frequência 

rf (GHz) 

Largura de 
Banda (GHz) 

 20T dB   

Frequência 

rf (GHz) 

Largura de Banda 
(GHz) 

 20T dB   

 

1f  2f  1BW  2BW  1f  2f  1BW  2BW  

P0 10,71 – 11,88 - 1,17 - 9,69 – 9,78 11,02 – 11,75 0,09 0,73 

P1 7,69 – 8,53 9,97 – 10,07 0,83 0,10 7,35 – 8,52 9,99 – 10,12 1,16 0,13 

P2 7,00 – 7,65 - 0,65 - 7,14 – 7,92 - 0,77 - 

 

Uma vez que os resultados se mostraram bastante promissores, uma análise paramétrica 

foi realizada em função da frequência e do nível de iteração fractal. 

Na Figura 4.4, é mostrado um gráfico que compara os resultados simulados para as três 

iterações fractais (nível 1, 2 e 3), incluindo a FSS com o elemento gerador (nível 0). Na faixa 

de frequência de simulação, desta vez escolhida para variar de 1 a 13,5 GHz, observa-se que o 

aumento do nível do fractal faz as frequências se deslocarem para a esquerda, além de 
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proporcionar um comportamento multibanda para alguns níveis, possibilitando com isso a 

construção de FSSs multibanda. O fator de compressão de frequência proporcionado pela 

geometria fractal para as estruturas de nível 1, 2 e 3 são, respectivamente, 70,31%, 61,82% e 

56,48%. 

 

 
 

Figura 4.4. Coeficiente de transmissão da simulação das FSSs de nível 0, 1, 2 e 3 com 
16,5p mm  e 10L mm . 

 

Partindo da análise dos resultados obtidos anteriormente, fez-se uma análise paramétrica 

em função do tipo de substrato utilizado e da periodicidade da estrutura [42], [43]. A Tabela 

4.2 mostra o tipo de substrato utilizado, com sua respectiva espessura e permissividade. 

 

Tabela 4.2. Tipo de substrato com sua respectiva espessura e permissividade elétrica. 

Tipo de 
substrato 

RT/duroid 
5880 

RT/duroid 
5870 

FR4 
epoxy 

Rogers 
RT/duroid 

6006 

Rogers 
RT/duroid 

6010/6010LM 
Permissividade 

do substrato 
2,2 2,33 4,4 6,15 10,2 

Espessura em mm 1,27 1,27 1,5 1,27 1,27 

 

Análises paramétricas, variando a periodicidade e o tipo de substrato, são realizadas nas 

quatro estruturas, sendo P0 (nível 0), P1 (nível 1), P2 (nível 2) e P3 (nível 3). A análise é feita 

variando a periodicidade de 16,5 mm até 25 mm, sendo de 1 em 1 mm a partir de 17 mm, 
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totalizando dez simulações para cada estrutura proposta. Em seguida, muda-se o substrato 

dielétrico e novas simulações são feitas, a fim de realizar a análise paramétrica em função da 

variação do tipo de substrato, totalizando duzentas simulações. As Figuras 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 

4.9, juntamente com as Tabelas 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 resumem, respectivamente, os 

resultados simulados obtidos. 

 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 

 
(d) 

Figura 4.5. Coeficiente de transmissão das FSSs com p  16,5 25p mm   , 10L mm  e 

2,2r  : (a) nível 0, (b) nível 1, (c) nível 2 e (d) nível 3. 

 

Em particular, considerando a estrutura P1 e as periodicidades de 16,5 mm e 17 mm; e 

considerando a estrutura P2 e as periodicidades de 16,5 mm, 17 mm e 18 mm, observa-se um 
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comportamento dual-band. As respectivas frequências e sua largura de banda podem ser 

observadas na Tabela 4.3. 

 
Tabela 4.3. Resultados simulados para as FSSs com elementos pentagonais de Dürer em um 

substrato dielétrico do tipo RT/duroid 5880, com 2,2r   e 1,27 h mm . 

Valores Simulados para RT/duroid 5880, com 2,2r   e 1, 27 h mm  

P0 P1 

Frequência 

rf (GHz) 

Largura de 
Banda (GHz) 

 20T dB    

Frequência 

rf (GHz) 

Largura de 
Banda (GHz) 

 20T dB    

Periodicidade 
(mm) 

1f  2f  1BW  2BW  1f  2f  1BW  2BW  

16,5 13,51 – 14,86 - 1,35 - 9,35 – 10,18 11,70 – 11,87 0,83 0,17 
17,0 13,32 – 14,50 - 1,18 - 9,35 – 10,10 11,51 – 11,62 0,75 0,11 
18,0 12,82 – 13,80 - 0,98 - 9,29 – 9,93 - 0,64 - 
19,0 12,29 – 13,11 - 0,82 - 9,18 – 9,73 - 0,55 - 
20,0 11,78 – 12,45 - 0,67 - 9,05 – 9,51 - 0,46 - 
21,0 11,31 – 11,86 - 0,55 - 8,90 – 9,32 - 0,42 - 
22,0 10,88 – 11,34 - 0,46 - 8,76 – 9,12 - 0,36 - 
23,0 10,50 – 10,88 - 0,38 - 8,62 – 8,93 - 0,31 - 
24,0 10,15 – 10,47 - 0,32 - 8,47 – 8,74 - 0,27 - 
25,0 9,85 – 10,11 - 0,26 - 8,33 – 8,59 - 0,26 - 

P2 P3 

Frequência 

rf (GHz) 

Largura de 
Banda (GHz) 

 20T dB    

Frequência 

rf (GHz) 

Largura de 
Banda (GHz) 

 20T dB    

Periodicidade 
(mm) 

1f  2f  1BW  2BW  1f  2f  1BW  2BW  

16,5 8,18 – 8,87 10,19 – 10,25 0,69 0,06 7,73 – 8,36 - 0,63 - 
17,0 8,21 – 8,84 10,03 – 10,17 0,63 0,12 7,77 – 8,35 - 0,58 - 
18,0 8,21 – 8,75 9,84 – 9,86 0,54 0,02 7,79 – 8,29 - 0,50 - 
19,0 8,17 – 8,62 - 0,45 - 7,77 – 8,19 - 0,42 - 
20,0 8,10 – 8,50 - 0,40 - 7,71 – 8,09 - 0,38 - 
21,0 8,02 – 8,37 - 0,35 - 7,66 – 7,98 - 0,32 - 
22,0 7,92 – 8,24 - 0,32 - 7,58 – 7,88 - 0,30 - 
23,0 7,83 – 8,12 - 0,29 - 7,51 – 7,77 - 0,26 - 
24,0 7,74 – 8,00 - 0,26 - 7,43 – 7,66 - 0,23 - 
25,0 7,66 – 7,88 - 0,22 - 7,36 – 7,58 - 0,22 - 
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(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

Figura 4.6. Coeficiente de transmissão das FSSs com p  16,5 25p mm   , 10L mm  e 

2,33r  : (a) nível 0, (b) nível 1, (c) nível 2 e (d) nível 3. 

 
Em particular, considerando a estrutura P1 e as periodicidades de 16,5 mm, 17 mm e 20 

mm; e considerando a estrutura P2 e a periodicidade de 16,5 mm, observa-se um 

comportamento dual-band. As respectivas frequências e sua largura de banda podem ser 

observadas na Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4. Resultados simulados para as FSSs com elementos pentagonais de Dürer em um 

substrato dielétrico do tipo RT/duroid 5870, com 2,33r   e 1,27 h mm . 

Valores Simulados para RT/duroid 5870, com 2,33r   e 1, 27 h mm  

P0 P1 

Frequência 

rf (GHz) 

Largura de 
Banda (GHz) 

 20T dB    

Frequência 

rf (GHz) 

Largura de 
Banda (GHz) 

 20T dB    

Periodicidade 
(mm) 

1f  2f  1BW  2BW  1f  2f  1BW  2BW  

16,5 13,34 – 14,63 - 1,29 - 9,22 – 10,05 11,58 – 11,71 0,83 0,13 
17,0 13,15 – 14,32 - 1,17 - 9,23 – 9,98 11,34 – 11,52 0,75 0,18 
18,0 12,67 – 13,65 - 0,98 - 9,17 – 9,81 - 0,64 - 
19,0 12,16 – 12,97 - 0,81 - 9,06 – 9,62 - 0,56 - 
20,0 11,66 – 12,32 - 0,66 - 8,94 – 9,41 10,66 – 10,73 0,47 0,07 
21,0 11,20 – 11,75 - 0,55 - 8,80 – 9,21 - 0,41 - 
22,0 10,79 – 11,24 - 0,45 - 8,66 – 9,01 - 0,35 - 
23,0 10,41 – 10,79 - 0,38 - 8,52 – 8,84 - 0,32 - 
24,0 10,07 – 10,39 - 0,32 - 8,39 – 8,66 - 0,27 - 
25,0 9,75 – 10,03 - 0,28 - 8,25 – 8,50 - 0,25 - 

P2 P3 

Frequência 

rf (GHz) 

Largura de 
Banda (GHz) 

 20T dB    

Frequência 

rf (GHz) 

Largura de 
Banda (GHz) 

 20T dB    

Periodicidade 
(mm) 

1f  2f  1BW  2BW  1f  2f  1BW  2BW  

16,5 8,13 – 8,79 10,18 – 10,24 0,66 0,06 7,61 – 8,23 - 0,62 - 
17,0 8,16 – 8,77 - 0,61 - 7,66 – 8,22 - 0,56 - 
18,0 8,16 – 8,68 - 0,52 - 7,67 – 8,18 - 0,51 - 
19,0 8,11 – 8,57 - 0,46 - 7,66 – 8,08 - 0,42 - 
20,0 8,04 – 8,45 - 0,41 - 7,61 – 7,98 - 0,37 - 
21,0 7,96 – 8,32 - 0,36 - 7,55 – 7,88 - 0,33 - 
22,0 7,88 – 8,19 - 0,31 - 7,48 – 7,78 - 0,30 - 
23,0 7,79 – 8,06 - 0,27 - 7,42 – 7,67 - 0,25 - 
24,0 7,69 – 7,95 - 0,26 - 7,34 – 7,58 - 0,24 - 
25,0 7,60 – 7,83 - 0,23 - 7,28 – 7,50 - 0,22 - 
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(a) 

 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

Figura 4.7. Coeficiente de transmissão das FSSs com p  16,5 25p mm   , 10L mm  e 

4,4r  : (a) nível 0, (b) nível 1, (c) nível 2 e (d) nível 3. 

 

Em particular, considerando a estrutura P1 e as periodicidades de 16,5 mm e 17 mm 

observa-se um comportamento dual-band. Considerando 4,4r  , não houve comportamento 
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dual-band para a estrutura P2, como pôde ser visto nos casos para 2,2r   e 2,33r  . A 

Tabela 4.5 resume os resultados obtidos. 

 
 

Tabela 4.5. Resultados simulados para as FSSs com elementos pentagonais de Dürer em um 
substrato dielétrico do tipo FR-4_epoxy, com 4,4r   e 1,5 h mm . 

Valores Simulados para FR-4_epoxy, com 4,4r   e 1,5 h mm  

P0 P1 

Frequência 

rf (GHz) 

Largura de 
Banda (GHz) 

 20T dB    

Frequência 

rf (GHz) 

Largura de 
Banda (GHz) 

 20T dB    

Periodicidade 
(mm) 

1f  2f  1BW  2BW  1f  2f  1BW  2BW  

16,5 10,72 – 11,87 - 1,15 - 7,54 – 8,34 9,72 – 9,74 0,80 0,02 
17,0 10,66 – 11,69 - 1,03 - 7,58 – 8,30 9,60 0,72 - 
18,0 10,42 – 11,26 - 0,84 - 7,59 – 8,20 - 0,61 - 
19,0 10,10 – 10,81 - 0,71 - 7,56 – 8,07 - 0,51 - 
20,0 9,77 – 10,38 - 0,61 - 7,48 – 7,93 - 0,45 - 
21,0 9,45 – 9,96 - 0,51 - 7,41 – 7,79 - 0,38 - 
22,0 9,14 – 9,58 - 0,44 - 7,31 – 7,65 - 0,34 - 
23,0 8,87 – 9,23 - 0,36 - 7,21 – 7,52 - 0,31 - 
24,0 8,61 – 8,92 - 0,31 - 7,12 – 7,39 - 0,27 - 
25,0 8,37 – 8,63 - 0,26 - 7,03 – 7,26 - 0,23 - 

         

P2 P3 

Frequência 

rf (GHz) 

Largura de 
Banda (GHz) 

 20BW dB    

Frequência 

rf (GHz) 

Largura de 
Banda (GHz) 

 20BW dB    

Periodicidade 
(mm) 

1f  2f  1BW  2BW  1f  2f  1BW  2BW  

16,5 6,69 – 7,36 - 0,67 - 6,10 – 6,68 - 0,58 - 
17,0 6,74 – 7,35 - 0,61 - 6,16 – 6,69 - 0,53 - 
18,0 6,79 – 7,30 - 0,51 - 6,23 – 6,68 - 0,45 - 
19,0 6,80 – 7,23 - 0,43 - 6,25 – 6,64 - 0,39 - 
20,0 6,76 – 7,15 - 0,39 - 6,24 – 6,58 - 0,34 - 
21,0 6,72 – 7,06 - 0,34 - 6,23 – 6,53 - 0,30 - 
22,0 6,68 – 6,97 - 0,29 - 6,21 – 6,46 - 0,25 - 
23,0 6,61 – 6,88 - 0,27 - 6,16 – 6,40 - 0,24 - 
24,0 6,56 – 6,79 - 0,23 - 6,12 – 6,33 - 0,21 - 
25,0 6,49 – 6,70 - 0,21 - 6,10 – 6,28 - 0,18 - 

 



 93

 
(a) 

 

 
(b) 
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(c) 

 

 
(d) 

Figura 4.8. Coeficiente de transmissão das FSSs com p  16,5 25p mm   , 10L mm  e 

6,15r  : (a) nível 0, (b) nível 1, (c) nível 2 e (d) nível 3. 

 
 

Considerando o substrato com permissividade igual a 6,15, observa-se comportamento 

dual-band em todas as estruturas consideradas, sendo elas P0, P1, P2 e P3. 
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Considerando P0, observa-se comportamento dual-band quando a periodicidade de 22 

mm é considerada. Considerando P1, observa-se um comportamento dual-band quando as 

periodicidades de 16,5 mm, 17 mm, 18 mm e 20 mm, são consideradas. Considerando P2, 

tem-se um comportamento dual-band nas periodicidades iguais a 16,5 mm e 18 mm. 

Considerando P3, tem-se um comportamento dual-band nas periodicidades de 17 mm e 21 

mm. A Tabela 4.6 resume as frequências obtidas e suas respectivas larguras de banda. 

 
Tabela 4.6. Resultados simulados para as FSSs com elementos pentagonais de Dürer em um 

substrato dielétrico do tipo Rogers RT/duroid 6006, com 6,15r   e 1,27 h mm . 

Valores Simulados para RT/duroid 6006, com 6,15r   e 1, 27 h mm  

P0 P1 

Frequência 

rf (GHz) 

Largura de 
Banda (GHz) 

 20T dB    

Frequência 

rf (GHz) 

Largura de 
Banda (GHz) 

 20T dB    

Periodicidade 
(mm) 

1f  2f  1BW  2BW  1f  2f  1BW  2BW  

16,5 9,68 – 10,84 - 1,16 - 6,82 – 7,62 8,91 – 9,10 0,80 0,19 
17,0 9,62 – 10,72 - 1,10 - 6,89 – 7,61 8,80 – 8,95 0,72 0,15 
18,0 9,57 – 10,41 - 0,84 - 6,94 – 7,53 8,58 – 8,69 0,59 0,11 
19,0 9,34 – 10,05 - 0,71 - 6,94 – 7,45 - 0,51 - 
20,0 9,08 – 9,68 - 0,60 - 6,90 – 7,35 8,26 – 8,28 0,45 0,02 
21,0 8,81 – 9,33 - 0,52 - 6,84 – 7,23 - 0,39 - 
22,0 8,55 – 9,00 12,79 – 12,96 0,45 0,17 6,77 – 7,12 - 0,35 - 
23,0 8,30 – 8,69 - 0,39 - 6,70 – 7,01 - 0,31 - 
24,0 8,07 – 8,40 - 0,33 - 6,62 – 6,90 - 0,28 - 
25,0 7,86 – 8,14 - 0,28 - 6,55 – 6,80 - 0,25 - 

P2 P3 

Frequência 

rf (GHz) 

Largura de 
Banda (GHz) 

 20T dB    

Frequência 

rf (GHz) 

Largura de 
Banda (GHz) 

 20T dB    

Periodicidade 
(mm) 

1f  2f  1BW  2BW  1f  2f  1BW  2BW  

16.5 6.10 – 6.76 7.90 – 7.91 0.66 0.01 5.66 – 6.25 - 0.59 - 
17.0 6.17 – 6.77 - 0.60 - 5.75 – 6.27 12.38 – 12.40 0.52 0.02 
18.0 6.25 – 6.76 7.61 – 7.73 0.51 0.12 5.82 – 6.28 - 0.46 - 
19.0 6.27 – 6.70 - 0.43 - 5.86 – 6.25 - 0.39 - 
20.0 6.26 – 6.65 - 0.39 - 5.87 – 6.21 - 0.34 - 
21.0 6.24 – 6.57 - 0.33 - 5.86 – 6.17 12.86 – 12.89 0.31 0.03 
22.0 6.21 – 6.51 - 0.30 - 5.85 – 6.11 - 0.26 - 
23.0 6.16 – 6.44 - 0.28 - 5.82 – 6.07 - 0.25 - 
24.0 6.11 – 6.36 - 0.25 - 5.77 – 6.01 - 0.24 - 
25.0 6.07 – 6.29 - 0.22 - 5.74 – 5.95 - 0.21 - 
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(a) 

 

 
(b) 
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(c) 

 

 
(d) 

Figura 4.9. Coeficiente de transmissão das FSSs com p  16,5 25p mm   , 10L mm  e 

10,2r  : (a) nível 0, (b) nível 1, (c) nível 2 e (d) nível 3. 

 
Considerando o substrato dielétrico do tipo Rogers RT/duroid 6010/6010LM, com 

10,2r  , observa-se tri-band para a estrutura P0, comportamento dual-band para a estrutura 
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P1, comportamento tri-band para a estrutura P2 e um comportamento penta-band para a 

estrutura P3. 

 
 

Tabela 4.7. Resultados simulados para as FSSs com elementos pentagonais de Dürer em um 
substrato dielétrico do tipo Rogers RT/duroid 6010/6010LM, com 10,2r   e 1,27 h mm . 

Valores Simulados para RT/duroid 6010/6010LM, com 10,2r   e 1, 27 h mm  

P0 P1 

Frequência 

rf (GHz) 

Largura de 
Banda (GHz) 

 20T dB    

Frequência 

rf (GHz) 

Largura de 
Banda (GHz) 

 20T dB    

Periodicidade 
(mm) 

1f  2f  3f  1BW  2BW  3BW  1f  2f  1BW  2BW  

16,5 
7,77 
8,88 

12,08 
12,66 

- 1,11 0,58 - 5,54 – 6,31 7,46 – 7,59 0,77 0,13 

17,0 
7,86 
8,82 

11,69 
12,15 

- 0,96 0,46 - 5,62 – 6,31 7,36 – 7,47 0,69 0,11 

18,0 
7,85 
8,60 

10,76 
11,27 

12,66 
12,97 

0,75 0,51 0,31 5,71 – 6,28 7,15 – 7,22 0,57 0,07 

19,0 
7,72 
8,36 

10,44 
10,50 

12,10 
12,35 

0,64 0,06 0,25 5,74 – 6,21 7,02 – 7,10 0,47 0,08 

20,0 
7,55 
8,11 

11,64 
11,82 

- 0,56 0,18 - 5,73 – 6,16 6,92 – 6,94 0,43 0,02 

21,0 
7,36 
7,84 

11,21 
11,38 

- 0,48 0,17 - 5,71 – 6,08 6,80 – 6,83 0,37 0,03 

22,0 
7,19 
7,60 

10,87 
11,00 

- 0,41 0,13 - 5,67 – 6,00 - 0,33 - 

23,0 
7,01 
7,37 

- - 0,36 - - 5,62 – 5,92 - 0,30 - 

24,0 
6,84 
7,15 

10,28 
10,37 

- 0,31 0,09 - 5,58 – 5,84 - 0,26 - 

25,0 
6,68 
6,94 

8,61 
8,64 

10,03 
10,14 

0,26 0,03 0,11 5,52 – 5,76 - 0,24 - 

P2 P3 

Frequência 

rf (GHz) 

Largura de 
Banda (GHz) 

 20T dB    

Frequência 

rf (GHz) 

Largura de 
Banda (GHz) 

 20T dB    

Periodicidade 
(mm) 

1f  2f  3f  1BW  2BW  3BW  1f  2f  3f  4f  5f  1BW  2BW  3BW  4BW  5BW  

16,5 
5,00 
5,65 

6,63 
6,77 

- 0,65 0,14 - 
4,59 
5,16 

6,04 
6,14 

10,04 
10,12 

12,00 
12,06 

12,55 
12,76 

0,57 0,10 0,08 0,06 0,21 

17,0 
5,07 
5,66 

6,54 
6,63 

12,57 
12,66 

0,59 0,09 0,09 
4,67 
5,19 

10,07 
10,09 

11,33 
11,47 

12,32 
12,56 

- 0,52 0,02 0,14 0,24 - 

18,0 
5,17 
5,66 

6,41 
6,51 

12,62 
12,63 

0,49 0,10 0,01 
4,78 
5,21 

9,92 
10,00 

11,50 
11,56 

12,01 
12,12 

- 0,43 0,08 0,06 0,11 - 

19,0 
5,23 
5,64 

6,30 
6,37 

12,96 0,41 0,07 - 
4,82 
5,21 

11,24 
11,35 

- - - 0,39 0,11 - - - 

20,0 
5,24 
5,60 

12,13 
12,16 

- 0,36 0,03 - 
4,87 
5,19 

11,15 
11,20 

- - - 0,32 0,05 - - - 

21,0 
5,24 
5,56 

- - 0,32 - - 
4,88 
5,16 

11,03 
11,08 

12,92 - - 0,28 0,05 - - - 

22,0 
5,22 
5,51 

- - 0,29 - - 
4,88 
5,11 

10,90 
10,96 

12,61 
12,72 

- - 0,23 0,06 0,11 - - 

23,0 
5,19 
5,46 

- - 0,27 - - 
4,85 
5,09 

12,35 
12,39 

- - - 0,24 0,04 - - - 

24,0 
5,16 
5,41 

- - 0,25 - - 
4,84 
5,07 

- - - - 0,23 - - - - 

25,0 
5,13 
5,35 

- - 0,22 - - 
4,81 
5,02 

11,77 
11,80 

- - - 0,21 0,03 - - - 
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Com o aumento da iteração fractal, observa-se que a variação da periodicidade 

influencia de forma menos significativa na resposta em frequência da FSS, a partir da 

primeira iteração fractal (nível 1). Comparando-se as curvas para P0 e P3, por exemplo, pode-

se observar essa influência. A Figura 4.10 resume esta análise. 

 
(a) 

 

 
(b) 
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(c) 

 

 
(d) 
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(e) 

 
Figura 4.10. Primeira frequência de ressonância das FSS em função da variação da 

periodicidade p  16,5 25p mm    para 10L mm  e: (a) 2,2r  , (b) 2,33r  , (c) 

4,4r  , (d) 6,15r  , (e) 10,2r  . 

 

A largura de banda também foi analisada em função da variação da periodicidade. 

Observa-se que a largura de banda tende a diminuir, ficando mais estreita e mais seletiva, com 

o aumento da periodicidade. Mais uma vez, para o nível 1, 2 e 3, esta influência é menos 

significante, quando estes níveis são comparados ao resultado obtido para o nível 0. 

Analisando a variação do tipo de substrato utilizado, observa-se que não houve variação 

significativa na largura de banda, quando os resultados obtidos para 2,2r  , 2,33r  , 

4, 4r  , 6,15r   e 10,2r   são comparados. A Figura 4.11 resume estes resultados. 
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(a) 

 

 
(b) 
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(c) 

 

 
(d) 
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(e) 

 
Figura 4.11. Largura de banda das FSSs em função da variação da periodicidade p 
 16,5 25p mm    para 10L mm  e (a) 2,2r  , (b) 2,33r  , (c) 4,4r  , (d) 

6,15r  , (e) 10,2r  . 

 

Como já pôde ser observado em gráficos anteriores, o aumento da iteração fractal 

proporciona uma redução na largura de banda da estrutura, tornando-a mais seletiva para uma 

determinada frequência, proporcionando conseqüentemente o aumento do fator de qualidade 

Q, uma vez que o fator de qualidade é inversamente proporcional à largura de banda, da 

forma 
1

BW
. Desta maneira, observa-se que o fator de qualidade aumenta com o aumento da 

periodicidade. Conclui-se que uma estrutura com uma periodicidade maior torna-se mais 

seletiva para uma determinada frequência. Considerando a variação do tipo de substrato, 

observa-se mudança significativa a partir de p = 23 mm. A Figura 4.12 resume os resultados 

desta análise. 
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(a) 

 

 
(b) 
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(c) 

 

 
(d) 
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(e) 

 
Figura 4.12. Fator de qualidade das FSSs em função da variação da periodicidade p 

 16,5 25p mm    para 10L mm   e: (a) 2,2r  , (b) 2,33r  , (c) 4,4r  , (d) 6,15r  , 

(e) 10,2r  . 
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4.4. Caracterização da FSS Pentagonal de Dürer em função 
do acoplamento 

 

Como ponto de partida, as estruturas foram analisadas isoladamente, com 37 mmL   e 

64 mmp  . Os resultados preliminares são apresentados na Figura 4.13. 

 

 
Figura 4.13. Resultados simulados para a FSS pentagonal de Dürer. 

 

 

(a) 
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(b) 
 

 

(c) 

Figura 4.14. Comparação entre os resultados medidos e simulados para a FSS pentagonal de 

Dürer: (a) P0, (b) P1 e (c) P2. 

 

Considerando o coeficiente de transmissão a partir de -20 dB, observa-se um 

comportamento dual-band para as estruturas P0, P1 e P2. Com o aumento do nível de iteração 



 110

fractal, a frequência tende a se deslocar para a esquerda, possibilitando a construção de 

estruturas menores, considerando-se uma mesma frequência. Nota-se que a largura de banda 

diminui à medida que a iteração fractal aumenta. Para P0, observa-se uma frequência em 3,67 

GHz com largura de banda de 310 MHz, e outra em 4,52 GHz com 70 MHz de largura de 

banda. Para P1 e P2, as frequências se apresentaram entre 2,33 GHz e 3,10 GHz, sendo 210 

MHz a maior largura de banda obtida. Para P3, observa-se apenas uma frequência em 2,17 

GHz com largura de banda de 160 MHz. 

A Tabela 4.8 resume os resultados obtidos para as estruturas isoladas P0, P1, P2 e P3, 

para a faixa de 1,0 a 5,0 GHz. 

 
Tabela 4.8. Resultados obtidos para as estruturas P0, P1, P2 e P3. 

Resultados simulados para 20 T dB   

Substrato de fibra de vidro - 4, 4r   

Resultados Simulados Resultados Medidos 

Frequência (GHz) 
Largura de Banda 

(GHz) 
Frequência (GHz) 

Largura de Banda 
(GHz) Iteração 

Fractal 
1f  2f  1BW  2BW  1f  2f  1BW  2BW  

P0 3,50 – 3,81 4,48 – 4,55 0,31 0,07 3,20 – 3,40 4,04 – 4,47 0,20 0,43 
P1 2,50 – 2,71 3,10 – 3,11 0,21 0,01 2,32 – 2,83 3,11 – 3,28 0,51 0,17 
P2 2,25 – 2,42 2,77 – 2,78 0,17 0,01 2,69 – 2,73 2,94 – 3,27 0,04 0,36 
P3 2,07 – 2,23 - 0,16 - - - - - 

 

A partir dos resultados preliminares obtidos para P0, P1, P2 e P3, objetivou-se projetar 

estruturas com aplicações para a banda licenciada 2,5 GHz (2,3 ~ 2,7 GHz) e 3,5 GHz (3,3 ~ 

3,8 GHz). A análise paramétrica da FSS proposta foi feita a partir do número de iterações 

fractais e da espessura da camada de ar entre as FSSs  0,0 mm ar 20,0 mm  , com passo 

de 5,0 mm, a fim de entender melhor o seu comportamento eletromagnético. 

Para aplicações na banda licenciada 2,5 GHz, as estruturas P1 e P2 foram consideradas, 

resultando no cascateamento P1P2. Seus resultados são mostrados na Figura 4.15, assim 

como o setup de medição é mostrado na Figura 4.16. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.15. (a) Elemento fractal pentagonal de Dürer do tipo patch utilizado na FSS para a 
banda licenciada 2,5 GHz; e (b) Resultados simulados para o cascateamento P1P2. 
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Figura 4.16. Fotografia tirada no Laboratório de Medidas em Telecomunicações, do Instituto 
Federal de Educação Tecnológica da Paraíba (IFPB). 

 
Considerando o coeficiente de transmissão a partir de -20 dB, observa-se um 

comportamento tri-band o cascateamento P1P2, tendo este acoplamento encontrado 

aplicações para a banda licenciada 2,5 GHz (2,3 ~ 2,7 GHz). A Tabela 4.9 resume os 

resultados simulados obtidos. 

 
Tabela 4.9. Resultados simulados obtidos para o cascateamento P1P2. 

Resultados simulados para 20 T dB   
Substrato de fibra de vidro - 4,4r   

Frequência (GHz) Largura de Banda (GHz) Espessura da 
camada de ar 1f  2f  3f  1BW  2BW  3BW  

0,0 mm 2,259 – 2,463 2,852 – 2,867 - 0,204 0,015 - 
5,0 mm 2,010 – 2,487 2,555 – 2,646 3,051 – 3,064 0,477 0,091 0,013 
10,0 mm 2,051 – 2,544 2,636 – 2,714 3,084 – 3,122 0,493 0,078 0,038 
15,0 mm 2,036 – 2,577 2,666 – 2,758 3,122 – 3,151 0,541 0,085 0,029 
20,0 mm 2,009 – 2,606 2,671 – 2,772 3,122 – 3,154 0,597 0,101 0,029 
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Para aplicações na banda licenciada 3,5 GHz, as estruturas P2 e P3 foram consideradas. 

Para isto, foram redimensionadas para 21,05 L mm  e 36 p mm , e analisadas 

isoladamente. Em seguida, foram cascateadas com os mesmos parâmetros de simulação 

utilizados no cascateamento P1P2. A Figura 4.17 resume os resultados obtidos para P2 e P3 

redimensionadas, para a faixa de 1,0 a 5,0 GHz. 

 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 

 
(d) 
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(e) 

 

 
(f) 

Figura 4.17. (a) Elemento fractal pentagonal de Dürer do tipo patch utilizado na FSS para a 
banda licenciada 3,5 GHz; (b) Resultado simulado para a estrutura P2 e P3 redimensionadas; 
(c) Comparação entre os resultados medidos e simulados para a estrutura P2 redimensionada, 
(d) Comparação entre os resultados medidos e simulados para a estrutura P3 redimensionada, 

(e) Resultados simulados para o cascateamento P2P3, e (f) Fotografia do setup de medição 
realizada no Laboratório de Medidas em Telecomunicações do IFPB. 
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Considerando o coeficiente de transmissão a partir de -20 dB, observa-se um 

comportamento dual-band e tri-band para determinados valores de espessura da camada de 

ar. O cascateamento P2P3 encontrou aplicações para a Banda Licenciada 3,5 GHz. A Tabela 

4.10 resume os resultados obtidos para as estruturas redimensionadas P2 e P3, na faixa de 1,0 

a 5,0 GHz. A Tabela 4.11 resume os resultados obtidos para o cascateamento P2P3. 

 

Tabela 4.10. Resultados obtidos para as estruturas P2 e P3 redimensionadas. 

Resultados obtidos para 20 T dB   
Substrato de fibra de vidro - 4,4r   

Valores Simulados Valores Medidos 
 Frequência 

(GHz) 
Largura de Banda 

(GHz) 
Frequência 

(GHz) 
Largura de Banda 

(GHz) 
P2 3,57 – 3,86 0,29 3,81 – 4,33 0,52 
P3 3,27 – 3,53 0,26 4,21 – 4,36 0,15 

 

 
Tabela 4.11. Resultados simulados obtidos para o cascateamento P2P3. 

Resultados Simulados para 20T dB   
Substrato de fibra de vidro - 4.4r   

 Frequência (GHz) Largura de banda (GHz) 
Espessura da 
camada de ar 1f  2f  3f  1BW  2BW  3BW  

0,0 mm 3,163 – 3,455 - - 0,292 - - 
5,0 mm 3,092 – 3,697 4,412 – 4,449 - 0,605 0,037 - 
10,0 mm 3,036 – 3,822 4,003 – 4,040 4,454 – 4,519 0,786 0,037 0,065 
15,0 mm 2,958 – 3,901 3,999 – 4,092 4,450 – 4,519 0,943 0,093 0,069 
20,0 mm 2,885 – 3,918 3,993 – 4,103 4,449 – 4,489 1,033 0,110 0,040 
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4.5. Geometria Helicoidal 

 

A geometria helicoidal é gerada empiricamente a partir de um círculo de raio r, 

denominado círculo 1, onde um quadrado de lado l é colocado em seu centro. Em seguida, são 

geradas duas cópias deste mesmo círculo, denominadas círculo 2 e círculo 3, os quais têm 

suas tangentes coincidentes com o lado l do quadrado localizado no centro do círculo 1. Para 

formar uma hélice, os círculos 2 e 3 são subtraídos do círculo 1. O resultado desta subtração 

gera uma hélice que, formando um ângulo de 90° com a sua própria cópia, gera a geometria 

helicoidal. A Figura 4.18 resume tal procedimento. 

 

 

Figura 4.18. Processo de obtenção do elemento helicoidal. 
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4.6. Projeto e Caracterização da FSS Helicoidal 

 

Em busca de novos tipos de elementos de FSSs, a geometria helicoidal foi adotada neste 

trabalho. A estrutura da FSS proposta é obtida empiricamente a partir da colocação de um 

quadrado de lado l no centro de um círculo de raio r, denominado círculo primário. Em 

seguida, duas cópias, denominados círculos secundários, deste mesmo círculo são geradas, e 

suas tangentes são coincidentes com o lado l do quadrado localizado no centro do círculo 

primário. Em seguida, os círculos secundários são subtraídos do círculo primário, resultando 

num pré-modelo para a hélice. Posteriormente, é gerada uma cópia deste pré-modelo, o qual 

formará um ângulo de 90 graus com seu próprio pré-modelo, gerando a geometria helicoidal. 

A Figura 4.19 mostra o elemento helicoidal do tipo patch. 

 
 

 
 

Figura 4.19. Elemento helicoidal do tipo patch. 
 

Partindo de uma estrutura com 15 mmp   e 14 mmr  , sem quadrado central, o qual 

recebeu a nomenclatura de H0, as simulações foram feitas e as estruturas foram analisadas 

isoladamente. O quadrado central teve o lado l variando de 1 mm a 5 mm, com passo de 1 

mm, recebendo as nomenclaturas H1, H2, H3, H4 e H5, respectivamente. Os resultados 

preliminares são apresentados na Figura 4.20. 
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(a) 

 

 
(b) 
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(c) 

Figura 4.20. (a) Resultados simulados para a FSS helicoidal, (b) Comparação entre o 
resultado medido e simulado para a estrutura H2 e (c) Comparação entre o resultado medido e 

simulado para a estrutura H3. 
 

Como, na medida em que o quadrado central tem seu lado l aumentado, a estrutura vai 

se aproximando de um círculo, é esperado que o resultado entre H0 e H1 esteja distante em 

frequência (12,74 GHz e 5,16 GHz, respectivamente), ao contrário do que acontece entre H0 e 

H5 (12,74 GHz e 10,85 GHz, respectivamente). 

Nota-se que o quadrado central pode controlar a compressão de frequência da estrutura. 

Observa-se uma compressão de 59,42% para H1, 53,54% para H2, 42,63% para H3, 31,72% 

para H4 e 14,84% para H5, considerando como ponto de partida a estrutura H0, onde não há 

quadrado central. Isto possibilita a construção de estruturas menores quando se considera uma 

mesma frequência de ressonância. Para as estruturas H1 e H2, obteve-se uma compressão de 

mais de 50%, sendo mais da metade da frequência obtida para a estrutura H0. 

Considerando o coeficiente de transmissão a partir de -20 dB, H1 apresentou a menor 

largura de banda apresentando-se no valor de 430 MHz, enquanto que H4 e H5 apresentaram 

as maiores larguras de banda, respectivamente 900 MHz e 1,12 GHz. A redução do quadrado 

central fez com que as frequências se deslocassem para a esquerda, e se tornassem estruturas 

mais seletivas em frequência, consequentemente com um maior fator de qualidade. A Tabela 

4.12 resume os resultados simulados obtidos para as estruturas isoladas H0, H1, H2, H3, H4 e 

H5, para a faixa de simulação de 1,0 a 13,5 GHz. 
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Tabela 4.12. Resultados obtidos para as estruturas isoladas H0, H1, H2, H3, H4 e H5. 

Resultados Simulados para 20 T dB   
Substrato de fibra de vidro - 4,4r   

Frequência 
(GHz) 

Largura de banda 
(GHz)  

1f  1BW  

H0 12,13 – 13,23 1,1 
H1 4,94 – 5,37 0,43 
H2 5,70 – 6,23 0,53 
H3 6,94 – 7,63 0,69 
H4 8,29 – 9,07 0,9 
H5 10,20 – 11,32 1,12 

 

Tabela 4.13. Resultados obtidos para as estruturas isoladas H2 e H3. 

Resultados obtidos para 20 T dB   
Substrato de fibra de vidro - 4,4r   

 Valores Simulados Valores Medidos 
Frequência 

(GHz) 
Largura de banda 

(GHz) 
Frequência 

(GHz) 
Largura de banda 

(GHz)  
1f  1BW  1f  1BW  

H2 5,70 – 6,23 0,53 6,38 – 6,45 0,07 
H3 6,94 – 7,63 0,69 7,27 – 7,78 0,51 

 

A partir da análise dos resultados simulados para as estruturas isoladas, observou-se a 

possibilidade de cascateamento destas a fim de encontrar aplicações práticas para a banda-X 

(8,0 GHz a 12,0 GHz), e para a Banda Não-Licenciada (5,25 GHz a 5,85 GHz). A Figura 4.21 

ilustra como as estruturas foram arranjadas para se realizar o acoplamento entre elas. 

 

 
 

Figura 4.21. Configuração física do acoplamento entre as estruturas helicoidais. 
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Com a finalidade de encontrar aplicações para a banda X, as estruturas H0 e H4 foram 

cascateadas resultando no cascateamento H0H4 e uma análise paramétrica em função da 

variação da espessura da camada de ar existente entre elas foi feita, com a camada de ar 

variando de 2,0 mm a 10,0 mm, com passo de 2,0 mm. A Figura 4.22 mostra a comparação 

entre os resultados medidos e simulados para as estruturas H0 e H4, e os resultados simulados 

obtidos para o cascateamento entre elas (H0 e H4). 

 

 
(a) 
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(b) 

Figura 4.22. FSS com elemento helicoidal: (a) Resultado medido e simulado para as 
estruturas isoladas H0 e H4; (b) Resultados simulados obtidos para o cascateamento H0H4. 

 

     

 (a) (b) (c) 

Figura 4.23. Fotografia do setup de medição realizada no Laboratório de Medidas em 

Telecomunicações, no IFPB: (a) e (b): Antenas cornetas utilizadas na faixa de medição de 4 a 

9 GHz, e (c) de 7 a 14 GHz. 

 

Considerando o coeficiente de transmissão a partir de -20 dB, o cascateamento H0H4 

com camada de ar de 6,0 mm apresentou uma largura de banda de 6,32 GHz, rejeitando toda a 

Banda-X que compreende a faixa de 8,0 a 12,0 GHz, encontrando uma aplicação prática para 

esta faixa de frequência. Observa-se que a largura de banda aumenta na medida em que a 

espessura da camada de ar aumenta. 
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A Tabela 4.14 resume os resultados obtidos para a estrutura isolada H0 e H4, na faixa 

de medição de 7,0 a 14,0 GHz, e a Tabela 4.15 resume os resultados simulados obtidos para o 

cascateamento H0H4 para a faixa de simulação de 5,0 a 14,0 GHz. 

 

Tabela 4.14. Resultados obtidos para as estruturas H0 e H4, isoladamente. 

Resultados obtidos para 20 T dB   
Substrato de fibra de vidro - 4,4r   

Valores Simulados Valores Medidos 
 Frequência 

(GHz) 
Largura de Banda 

(GHz) 
Frequência 

(GHz) 
Largura de Banda 

(GHz) 
H0 12,09 – 13,24 1,15 12,43 – 13,05 0,62 
H4 8,27 – 9,12 0,85 8,35 – 9,05 0,70 

 

Tabela 4.15. Resultados obtidos para o cascateamento H0H4. 

Resultados Simulados para 20 T dB   
Substrato de fibra de vidro - 4,4r   

 Frequência (GHz) Largura de banda (GHz) 
Espessura da 
camada de ar 1f  2f  1BW  2BW  

2,0 mm 7,59 – 11,26 - 3,67 - 
4,0 mm 7,42 – 12,86 - 5,44 - 
6,0 mm 7,00 – 13,32 - 6,32 - 
8,0 mm 6,75 – 10,21 11,36 – 13,32 3,46 1,96 
10,0 mm 6,58 – 9,93 11,96 – 13,02 3,35 1,06 

 

Com a finalidade de encontrar aplicações para a banda não-licenciada, as estruturas H1 

e H2 foram cascateadas resultando no cascateamento H1H2. Uma análise paramétrica em 

função da variação da espessura da camada de ar existente entre elas foi feita com a camada 

de ar variando de 2,0 mm a 10,0 mm, com passo de 2,0 mm. A Figura 4.24 resume os 

resultados simulados obtidos. 
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Figura 4.24. Resultados simulados obtidos para o cascateamento H1H2. 

 

Considerando o coeficiente de transmissão a partir de -20 dB, o cascateamento H1H2 

com uma camada de ar de 2,0 mm apresentou uma largura de banda de 1,66 GHz, rejeitando 

toda a banda não-licenciada, que compreende a faixa de 5,25 a 5,85 GHz, encontrando uma 

aplicação prática para esta faixa de frequência. Observa-se que a largura de banda aumenta 

em função da espessura da camada de ar entre as estruturas. 

A Tabela 4.16 resume os resultados simulados obtidos para a estrutura H1H2 para a 

faixa de simulação de 2,0 a 9,0 GHz. 

 

Tabela 4.16. Resultados simulados obtidos para o cascateamento H1H2. 

Resultados Simulados para 20 T dB   
Substrato de fibra de vidro - 4,4r   

 Frequência (GHz) Largura de banda (GHz) 
Espessura da camada de ar 1f  1BW  

2,0 mm 5,00 – 5,95 0,95 
4,0 mm 4,84 – 6,20 1,39 
6,0 mm 4,68 – 6,34 1,66 
8,0 mm 4,56 – 6,41 1,85 
10,0 mm 4,47 – 6,42 1,95 
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Capítulo 5 
 
Conclusões 
 
 

Esta tese de doutorado apresentou um estudo sobre as superfícies seletivas de 

frequência, com a aplicação da geometria fractal e da geometria Euclidiana em seus 

elementos. O fractal de Dürer e a geometria helicoidal foram utilizados como elementos das 

FSS. 

A principal contribuição deste trabalho foi a investigação (com simulação, projeto, 

fabricação e medição) das características de novas configurações de FSS, em estruturas 

isoladas e/ou acopladas. 

As novas configurações de FSS foram obtidas com a proposição e a implementação 

de novos elementos de FSS, que são os elementos helicoidais. Essas geometrias foram 

idealizadas por mim, não tendo sido consideradas em trabalhos publicados anteriormente. 

O estudo também incluiu o desenvolvimento de FSS com elementos fractais de Dürer 

(de forma inédita, até então). 

Em particular, o fato de acoplar estruturas de FSS proporcionou o aumento de largura 

de banda (em alguns casos) e o aumento do fator de qualidade (em outros), além de terem 

sido encontradas aplicações (“práticas”) nas bandas NÃO-LICENCIADA (no caso das FSS 

com fractais de Dürer) e NOTCH (no caso das FSS com elementos helicoidais). 

As estruturas de FSS (isoladas e/ou acopladas) ainda podem ser utilizadas em conjunto 

com antenas planares, no desenvolvimento de antenas diretivas (de alto ganho), como no caso 

das antenas Fabry-Perot, conforme verificado na Tese de Davi Bibiano, orientada (em co-

tutela) pelos professores Adaildo (UFRN) e Xavier Begaud (Telecom Paristech, Paris). 

Muitas vantagens foram observadas quanto ao uso da geometria fractal em estruturas 

planares de micro-ondas, em particular em superfícies seletivas de frequência. 

A aplicação do fractal de Dürer como elemento da FSS aumentou o perímetro do elemento 

tipo patch bem como seu comprimento elétrico, causando uma redução da frequência de 
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ressonância, fazendo com que estas se deslocassem para valores menores. Isso possibilitou 

uma compressão de frequência das estruturas. O fator de compressão de frequência 

proporcionado pela geometria fractal para as estruturas de nível 1, 2 e 3 foram, 

respectivamente, 70,31%, 61,82% e 56,48%.  

O aumento da iteração fractal proporciona uma redução na largura de banda da 

estrutura, tornando-a mais seletiva para uma determinada frequência, proporcionando 

conseqüentemente o aumento do fator de qualidade Q, uma vez que o fator de qualidade é 

inversamente proporcional à largura de banda, da forma 
1

BW
. Desta maneira, observa-se que 

o fator de qualidade aumenta com o aumento da periodicidade. O uso do elemento pentagonal 

de Dürer do tipo patch foi usado para o projeto de filtros rejeita-faixa com resposta dual-band 

e ampla largura de banda. Além do fractal de Dürer de nível 0 (P0), onde nenhuma iteração 

fractal é realizada, outras três estruturas foram propostas, a saber P1, P2 e P3. 

Considerando as FSSs com elementos pentagonais de Dürer, as estruturas simuladas 

encontraram aplicações práticas nas bandas licenciadas 2,5 GHz (2,3 a 2,7 GHz – 

cascateamento P1P2) e 3,5 GHz (3,3 a 3,8 GHz – cascateamento P2P3). 

A aplicação da geometria helicoidal como elemento da FSS proporcionou uma FSS 

mais seletiva em frequência, considerando a hélice de menor quadrado central, aumentando 

consequentemente seu fator de qualidade. Além da hélice denominada H0, outras cinco 

estruturas foram propostas, denominadas H1, H2, H3, H4 e H5, respectivamente. 

Considerando as FSS helicoidais, observa-se uma compressão de 59,42% para H1, 

53,54% para H2, 42,63% para H3, 31,72% para H4 e 14,84% para H5, considerando como 

ponto de partida a estrutura H0, onde não há quadrado central. Nota-se que o quadrado central 

pode controlar o fator de compressão de frequência considerando este tipo de geometria. A 

compressão de frequência possibilita a construção de estruturas menores quando se considera 

uma mesma frequência de ressonância. Para as estruturas H1 e H2, obteve-se uma compressão 

de mais de 50%, sendo mais da metade da frequência obtida para a estrutura H0. 

Considerando as FSS com elementos helicoidais, o cascateamento possibilitou o 

aumento da largura de banda. O cascateamento H0H4 encontrou aplicações na Banda X (8 

GHz – 12 GHz), enquanto o cascateamento H1H2 encontrou aplicações na Banda Não-

Licenciada 5,8 GHz (5,25 GHz – 5,85 GHz), caracterizando-se como estruturas NOTCH. 
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Pretende-se dar continuidade ao trabalho nos seguintes temas principais: 

 Determinação da influência da estabilidade angular das estruturas 

propostas/consideradas; 

 Utilização de algoritmos bioinspirados (combinados ou não com redes neurais 

artificiais) para a síntese de FSS (como as desenvolvidas neste trabalho) e antenas; 

 Desenvolvimento de dispositivos planares integrados (antenas + FSS, por exemplo). 
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