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Resumo 

 

 

Atualmente as antenas de microfita lineares e planares têm despertado interesses 

devido as suas características e vantagens que oferecem quando comparadas com os demais 

tipos de antenas. 

Na área de comunicações sem fio à necessidade de antenas desse tipo, tem se tornado 

cada vez mais utilizada devido ao intenso desenvolvimento, que necessita de antenas que 

operem em multifrequências e em banda larga.  

As antenas de microfita apresentam largura de banda estreita devido às perdas no 

dielétrico geradas pela irradiação. Outra limitação é a degradação do diagrama de irradiação 

devido à geração de ondas de superfície no substrato. Outras técnicas estão sendo 

desenvolvidas para minimizar esta limitação de banda, como é o caso do estudo de materiais 

do tipo PBG – Photonic Band Gap, para compor o material dielétrico. 

Este trabalho tem como objetivo principal o estudo dos arranjos de antenas de 

microfita com patch retangular supercondutor.  

É apresentado um estudo das principais teorias que explicam o fenômeno 

microscópico e macroscópico da supercondutividade.  

A antena com patch retangular, constituída de material supercondutor, com a 

temperatura crítica a 160K tem a fórmula química é SnBaCaCuOy. 

A análise é feita através do método dinâmico da Linha de Transmissão Transversa 

(LTT), desenvolvido por H.C.C.Fernandes, no domínio da transformada de Fourier (FTD).  

O método LTT é um método de onda completa, que tem como regra a obtenção dos 

campos eletromagnéticos em termos dos componentes transversais à estrutura. A inclusão do 

patch supercondutor é feita utilizando-se a condição de contorno complexa resistiva, 

usando-se a impedância do supercondutor na função Didática de Green, da estrutura.  

A eficiência dessas técnicas será investigada através de simulações realizadas pelo 

Ansoft HFSS, utilizado na análise precisa do comportamento eletromagnético dos 

respectivos arranjos de antenas linear e planar, através do método dos elementos finitos 

(FEM).  

Palavras-chave: Antenas de Microfita, Supercondutor, PBG, Método da Linha de 

Transmissão Transversa, Arranjo Linear e Arranjo Planar. 
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Abstract 

 

 

 Currently the microstrip antennas linear and planar have aroused interest because of 

its characteristics and advantages they offer when compared to other types of antennas. 

In the area of wireless communications there is a need for antennas of this type, it has 

become increasingly used due to intensive development, which needs to operate in 

multifrequency antennas and broadband. 

The microstrip antennas have narrow bandwidth due to the dielectric losses 

generated by irradiation. Another limitation is the degradation of the radiation pattern due to 

generation of surface waves on the substrate. Other techniques have been developed to 

minimize this bandwidth limitation, as is the case in the study of type materials PBG - 

Photonic Band Gap to compose the dielectric material. 

 This work has as main objective the study of arrays of microstrip antennas with 

superconductor rectangular patch.  

A study of the main theories is presented that explain the microscopic and 

macroscopic phenomena of superconductivity.  

The new rectangular patch antenna, consist of a superconducting material, with the 

critical temperature of 160 K, whose formula is SnBaCaCuOy.  

The method of the Transverse Transmission Line (TTL), developed by H. C. C. 

Fernandes, applied in the Fourier Transform Domain (FTD) is used.  

The TTL is a full-wave method, which has committed to obtaining the 

electromagnetic fields in terms of the transverse components of the structure. The inclusion 

of superconducting patch is made using the complex resistive boundary condition, using the 

impedance of the superconductor in the Dyadic Green function, in the structure.  

The efficiency of these techniques will be investigated through simulations by Ansoft 

HFSS, is used to analyze need the electromagnetic behavior of the respective linear and 

planar antennas of arrays, through the finite element method (FEM).  

Keywords: Microstrip Antennas, Superconductor, PBG, Transverse Transmission 

Line Method, Linear Arrays e Planar Arrays. 
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Capítulo 1 

Introdução 
 

  

 Com o avanço das comunicações e da eletrônica, têm surgido dispositivos cada 

vez menores que contribuem para a redução das dimensões de diversos equipamentos, 

como os de comunicação sem fio. 

 Sistema de telecomunicações tem procurado acompanhar essa evolução com o 

desenvolvimento de sistemas radiantes cada vez menores. Essa evolução sem dúvida 

resulta no desenvolvimento de antenas planares e lineares, como as de microfita. 

 A utilização de materiais supercondutores nos patches das antenas é uma 

alternativa para melhorar as suas características, apresentando várias vantagens como 

usos em telefonia de celulares e para banda larga. Resultados anteriores utilizando 

materiais supercondutores foram obtidos para arranjos de antenas com temperaturas 

críticas de 90K e 160K. 

 O método utilizado na análise das estruturas em estudo e o Método da Linha de 

Transmissão Transversa – LTT, que é um método de onda completa e de análise 

rigorosa no domínio espectral que consiste em se obter as componentes dos campos 

elétricos e magnéticos em função das componentes transversais no domínio da 

transformada de Fourier- DTF, com a aplicação das condições de contorno adequada a 

cada estrutura. 

No presente trabalho serão tratados os conceitos de teoria eletromagnética 

aplicados juntamente com arranjos de fase em antenas planar e linear de microfita com 

patch supercondutor, obtendo novos resultados para temperatura crítica até 254K. A 

teoria microscópica BCS e as teorias macroscópicas: Modelo dos Dois Fluidos e as 

Equações de London será utilizada em conjunto com o método de onda completa, o 

LTT (Linha de Transmissão Transversa) na determinação dos campos eletromagnéticos 

da antena com supercondutor.  

 Será analisada uma antena patch de microfita (que pode ser alimentada de várias 

formas, dentre elas por uma linha de microfita) e sendo constituída de um elemento  
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radiante de material supercondutor com a temperatura crítica 160K sobreposta a um 

plano de terra separado por um único substrato dielétrico, como mostra a Figura 1.1 e 

por meio desse dielétrico teremos todas as linhas de campo. 

 

 

 
Figura 1.1 - Antena de microfita com patch retangular. 

 

 

 O padrão de radiação de um único elemento é relativamente amplo e cada 

elemento fornece baixos índices de diretividade. Para solucionar estes problemas é 

comum o uso de arranjos de antenas, onde os elementos estão distribuídos de uma 

maneira uniforme seja ao longo de um eixo (linear) ou de uma superfície plana (planar). 

Na Figura 1.2 está ilustrado um arranjo linear com quatro elementos idênticos e com 

espaçamento constante entre os seus elementos adjacentes. Na Figura 1.3 é mostrado 

um arranjo planar de uma antena de microfita. Os arranjos foram projetados através de 

um software comercial de simulação, Ansoft HFSS, que utiliza o método dos elementos 

finitos na composição de suas análises. 
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Figura 1.2 - Arranjo linear de uma antena de microfita  com três elementos. 

 

 

 
Figura 1.3 - Arranjo planar de uma antena de microfita de  3x3 elementos. 

 

 No Capítulo 2 será apresentado um breve resumo teórico sobre o fenômeno 

supercondutor [1]-[2]. Serão apresentados os mais importantes métodos de análise dos 

supercondutores [3]-[4], os principais efeitos à temperatura abaixo da temperatura 

crítica desses materiais e os efeitos em relação às frequências elevadas. 

 Neste capítulo 3 será apresentado um breve estudo sobre PBG, com a 

caracterização da banda proibida, o comportamento de ondas eletromagnéticas nesses 

cristais e a teoria que possibilita a determinação da permissividade relativa do material 
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fotônico e serão apresentadas as equações que foram desenvolvidas na teoria da 

Homogeneização para substratos compostos de material PBG(Photonic Band Gap). 

No capítulo 4 é apresentada a estrutura de uma antena de microfita convencional 

com suas características, assim como vantagens e desvantagens quando comparadas a 

outras antenas para sistemas de comunicação sem fio. As características e tipos de 

substratos empregados na sua fabricação, bem como as aplicações destas antenas. Será 

apresentada uma breve teoria sobre substratos fotônicos [5] e [6]. 

 No Capítulo 5 será abordada a teoria sobre arranjo de fase em antenas, em 

configurações lineares e planares de seus elementos [7]-[8]. Será mostrado como 

determinar o fator de arranjo, que é de fundamental importância na determinação dos 

diagramas de radiação das estruturas analisadas. 

 No Capítulo 6 serão determinados os campos eletromagnéticos da antena patch 

de microfita com material supercondutor, aplicando para isso o método da Linha de 

Transmissão Transversa [9], que servirá para determinação da freqüência complexo de 

ressonância e obtenção dos diagramas de radiação do plano-E e plano-H [10]-[11]. 

Combinando com os resultados obtidos no Capitulo cinco, será possível a obtenção dos 

diagramas de radiação das antenas. 

 No Capítulo 7 serão mostrados os resultados obtidos para a antena patch de 

microfita retangular e para os arranjos lineares e planares com material supercondutor, 

simulações e resultados experimentais com antenas de microfita utilizando material 

PBG, onde se utilizou programas elaborados nas linguagens Fortran Power Station,  

Matlab10.0, HFSS e os resultados experimentais foram obtidos usando o Analisador de 

rede vetorial (Analayser).  

No Capítulo 8 o desenvolvimento teórico e os resultados obtidos neste trabalho 

serão comentados. 
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Capítulo 2 

Teoria dos Materiais Supercondutores 
 

 

2.1 Introdução 

 

Até hoje não há uma teoria satisfatória da supercondutividade, porém uma teoria 

microscópica muito utilizada é a chamada teoria BCS [1]-[3] (elaborada por Bardeen, 

Cooper e Schrieffer, daí o nome dessa sigla) e as teorias macroscópicas, sendo que as 

mais conhecidas são: o Modelo dos Dois Fluídos e as Equações de London [4]-[7]. 

 

2.2 Características dos Materiais Supercondutores 

Em 1908, H. Kamerlingh Ones iniciou a física de baixas temperaturas, 

liquefazendo o hélio em seu laboratório na Holanda. Três anos depois, quando analisava 

a resistividade de uma amostra de mercúrio, notou que abaixo de 4,15 K, a resistividade 

desta caía abruptamente à zero. Inicia-se o fascinante mundo da supercondutividade. A 

transição da condutividade normal ocorre em uma faixa muito estreita da ordem de 0,05 

K, conforme Figura 2.1: [3] 

 

Figura 2.1 - Resistividade do mercúrio em função da temperatura em Kelvin. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Resistividade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Merc%C3%BArio
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Existem algumas características experimentais que os materiais supercondutores 

apresentam tais como: 

 Corrente persistente; 

 Resistividade nula; 

 Efeito Isótopo; 

 Exclusão de fluxo; 

 Efeito da freqüência; 

 Efeito do campo magnético; 

 Um disco de material supercondutor sendo resfriado em um campo magnético a 

uma temperatura inferior à temperatura crítica (T < Tc), temperatura na qual o material 

se torna supercondutor, e o campo sendo desligado de modo a produzir correntes 

induzidas no disco. A corrente (corrente persistente) que tem sido analisada não se 

reduz com o passar do tempo. Em experimentos utilizando uma espira de 700 metros de 

um cabo não indutivo não foi possível obter decréscimos na corrente num período de 

observação de 12 horas. 

 Em 1933, Walther Meissner e Robert Ochsenfeld descobriram que, ao expor um 

material supercondutor a um campo magnético externo, este excluía todo fluxo de seu 

interior até um campo crítico, Hc, acima do qual o efeito supercondutor era destruído. 

Esse efeito ficou conhecido por Efeito Meissner-Ochsenfeld, comumente chamado 

Efeito Meissner. Teorias fenomenológicas, como a de Ginzburg e Landau, que data de 

1950, apareceram na tentativa de explicar a supercondutividade. Mais tarde, com sua 

demonstração a partir da teoria BCS (J. Bardeen, L. Cooper e J. R. Schriffer), ela 

ganhou respeito e popularidade no meio devido a sua simplicidade. 

 Observou-se que em um supercondutor longo e resfriado a uma temperatura 

abaixo da crítica em um campo magnético, as linhas de indução no interior do 

supercondutor eram expulsas para fora. O efeito Meissner conforme mostrado na figura 

2.2 mostra que o supercondutor apresenta diamagnetismo perfeito (diamagnético). 

Sugere assim, que o diamagnetismo perfeito e a resistividade nula são efeitos 

independentes do estado supercondutor. [7] 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1933
http://pt.wikipedia.org/wiki/Walther_Mei%C3%9Fner
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_Messner
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(a) (b) 

Figura 2.2 - Efeito Meissner na transição da temperatura crítica. (a) Temperatura do 

supercondutor acima da temperatura crítica; (b) Supercondutor resfriado abaixo de sua 

temperatura crítica. 

 

 Em corrente contínua a medição da resistividade no estado supercondutor é nula. 

No infravermelho a resistividade é a mesma que a do estado normal, medida no 

coeficiente de reflexão pela passagem do campo magnético crítico. A transição entre a 

baixa e a alta freqüência ocorre gradualmente ao longo da faixa de micro-ondas. 

Medições indicam que a resistividade é a do estado normal para comprimentos de onda 

abaixo de 100 m ( 3000 GHz). 

 Os compostos supercondutores e ligas são freqüentemente caracterizados por 

uma alta temperatura crítica (Tc), alto campo crítico ( H c ), efeito Meissner incompleto, 

entre outras. Devido a estas propriedades eles são conhecidos como supercondutores 

não-ideais ou rígidos. Estas propriedades anômalas não têm encontrado ainda uma 

completa explicação. Os materiais supercondutores formados por apenas um único 

elemento são chamados supercondutor do tipo I, enquanto que as ligas são denominadas 

supercondutor do tipo II. 
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2.3 Teoria BCS da Supercondutividade 

Em 1957, John Bardeen, Leon Cooper e J. Robert Schriffer propuseram uma 

teoria microscópica que assume os superelétrons como os portadores de carga do estado 

supercondutor. Eles são formados por dois elétrons com spins e movimentos lineares 

opostos, atraídos pelos fônons (vibrações) da rede. Uma interação atrativa entre elétrons 

pode ser conduzida a um estado fundamental separado de estados excitados por uma 

lacuna de energia, que separa os elétrons supercondutores abaixo da lacuna dos elétrons 

normais. O campo crítico ( H c ), as propriedades térmicas e muitas outras propriedades 

eletromagnéticas são conseqüências dessa lacuna de energia.[12] 

A teoria BCS, analisando detalhadamente o acoplamento entre elétrons e fônons, 

mostra que os elétrons dos pares de Cooper têm energia ligeiramente inferior à energia 

dos elétrons individuais não pareados. Em termos técnicos, diz-se que existe um "gap" 

de energia separando os elétrons emparelhados dos elétrons normais,  

Quando um elétron, em um condutor normal, interage com os átomos da rede, dá-se 

uma troca de energia, como costuma acontecer em toda interação. Na interação, o 

elétron pode transferir energia para os átomos, como uma bola de sinuca se chocando 

com outra, e, no processo, os átomos são "excitados". Isto é, a energia da interação gera 

uma vibração nos átomos da rede. Isso provoca o aquecimento do material, resultando 

em uma resistência ao deslocamento dos elétrons livres. No entanto, se dois elétrons já 

estiverem ligados em um par de Cooper, essa interação com outros átomos da rede só 

será possível se a energia trocada for maior que a energia do "gap". Quando a 

temperatura é alta, há muita disponibilidade de energia térmica para isso, e os pares de 

Cooper nem conseguem se formar, ou, quando se formam, são logo aniquilados. No 

entanto, baixando-se a temperatura, pode-se chegar a um valor no qual a energia 

disponível para trocas térmicas é menor que a energia do "gap". Quando isso acontece, 

alguns pares de Cooper não são aniquilados pela agitação térmica. Mesmo que os 

elétrons de um par se choquem com átomos da rede, não haverá troca de energia entre 

eles.  

Em processos quânticos, como são esses choques, só pode haver troca de energia 

se o "gap" for vencido. Não pode haver troca parcial de energia. O choque, se houver, 

será "elástico", sem perda de energia pelos elétrons.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/El%C3%A9trons
http://pt.wikipedia.org/wiki/Spin
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A temperatura na qual o material fica no estado supercondutor, chamada de 

temperatura crítica, TC, é uma medida do tamanho do "gap" de energia. Em um 

supercondutor típico, do tipo conhecido até a década de 80, a energia do "gap" era bem 

pequena, da ordem de 0,01 elétrons-volt. Por isso, as temperaturas críticas desses 

supercondutores são tão baixas. 

 

2.4 Equações de London 

 Pode-se fazer uma aproximação nas equações da eletrodinâmica, permanecendo 

iguais à permeabilidade ( ) e a permissividade ( ) e utilizando-se a hipótese de que a 

resistividade nula conduz à equação da aceleração, conforme apresentado abaixo [1]-

[3]: 
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Sendo: 
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Das equações acima pode-se obter as equações abaixo: 
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l é a profundidade de penetração de London, que mede a penetração do campo 

magnético no supercondutor. O “m” é a massa da partícula, “n” é a quantidade de 

partículas e “e” é a carga do elétron. O “c” é a velocidade da luz no vácuo e “v” é a 

velocidade de arrastamento da partícula. 

 A equação (2.6) explica o efeito Meissner, não permitindo uma solução 

uniforme no espaço, não podendo existir um campo magnético uniforme num 

supercondutor. A solução para a equação (2.6) é a indicada abaixo: 

 

 0
l

x

B x B e    (2.8) 

 Um campo magnético aplicado penetrará numa película fina, de modo 

aproximadamente uniforme, se a espessura for muito menor do que l; portanto num 

filme fino o efeito Meissner não é completo.  

2.5 Modelo dos Dois Fluidos 

 Não há uma teoria macroscópica que descreva com exatidão as propriedades 

elétricas do supercondutor a temperaturas abaixo da crítica. O modelo mais comumente 

usado para essas temperaturas é o modelo dos dois fluidos, que tem sido aplicado com 

muito sucesso. Mesmo antes da teoria BCS, em 1934 Gorter e Casimir desenvolveram 

o modelo dos dois fluidos, baseado no conceito de que há dois fluidos em um 

supercondutor: uma corrente supercondutiva e uma corrente condutiva normal [8]. 

  A teoria BCS é muito utilizada em supercondutores com baixa temperatura 

crítica, enquanto que o modelo dos dois fluidos é usado em supercondutores com alta 

temperatura crítica. 

 A condutividade complexa obtida do modelo dos dois fluidos é expressa por 

(2.9), enquanto que para um supercondutor do tipo II, utiliza-se o modelo dos dois 

fluidos avançado, sendo a condutividade expressa em (2.10) [4]: 
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Sendo: n a condutividade normal à Tc; ef é a profundidade de penetração efetiva do 

campo magnético, dada pela equação abaixo para o modelo dos dois fluidos normal e 

avançado [4]. 
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Sendo 1,4 <  <1,8. 

 Nas teorias desenvolvidas tem-se que a profundidade de penetração efetiva é 

maior que a profundidade de penetração de London para materiais de alta Tc devido a 

irregularidades do material. O efeito de outros mecanismos de perdas, como as perdas 

dos contornos da superfície e perdas residuais são freqüentemente incluídas em n. 

Apesar dessas incertezas o modelo dos dois fluidos ainda é uma ferramenta empírica 

poderosa e fornece importantes resultados qualitativos. 

2.6 Impedância de Superfície 

 As impedâncias de superfície de um material dielétrico, um metal comum e um 

supercondutor são mostradas na Figura 2.3 [11]. 

 

 

Figura 2.3 - Impedância de superfície de um dielétrico, de um metal normal e de um supercondutor. 
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 A impedância de superfície de um material dielétrico sem perdas ou de baixas 

perdas é real positivo. A impedância de superfície de um metal normal se encontra ao 

longo da linha de 45  e para um supercondutor, que também pode ser tratado como 

dielétrico negativo (de acordo com alguns autores) a impedância de superfície se 

encontra no eixo imaginário positivo. No caso limite em que a condutividade ( ) tender 

a infinito no condutor, ou a constante dielétrica ( r) tender a infinito no dielétrico, a 

impedância de superfície tenderá a zero. Quando se aproximam da origem não é 

possível distinguir macroscopicamente o supercondutor do condutor perfeito. Para um 

condutor perfeito, a reatância indutiva é igual à resistência, porém, para o 

supercondutor, a parte reativa é muito maior que a parte resistiva. A impedância de 

superfície é dada por: 
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Sendo: 
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 Considerando-se a profundidade de penetração efetiva ( ef) maior que a 

espessura do filme supercondutivo pode-se aproximar a impedância de superfície por 

[4]: 
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Sendo J v  a densidade de corrente volumétrica uniforme e t a espessura da lâmina 

supercondutora. 

 Para uma fina lâmina supercondutora, ou fita condutora normal, onde o campo 

interno da fita é aproximadamente uniforme, a componente tangencial do campo 

elétrico é dada por: 

 T S tE Z J   (2.17) 
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sendo E T  a componente do campo elétrico tangencial à lâmina e J T  a densidade de 

corrente de superfície. 

 Abaixo, são dadas algumas informações com o interesse de comparar o 

supercondutor aos metais não-supercondutores como o ouro e o cobre. Com isto é 

fornecida uma vista global dos supercondutores. 

 

Tabela 2.1 - Comparação da lâmina supercondutora com lâminas de cobre e ouro [4]. 

 

 

 Supercondutor 

YBa2Cu3O7-x  

(YBCO) 

Supercondutor 

SnBaCaCuOy 

Metal 

Normal 

Cobre 

(Cu) 

Metal 

Normal 

Ouro (Au) 

ef(T=0 K) 1500 Å 3655,3 Å  0  0 

n 1.5 10
5
 S/m 2.0 10

5
 S/m 61.5 S/m 43.5 S/m 

Tc 90 K (-180,15
o
 C) 160K (-77,77° C) - - 
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Capítulo 3 

Estrutura Periódica PBG 
 

 

3.1 Introdução 

 

O sistema PBG (Photonic Band Gap) iniciou-se  em 1987 a partir de estudos 

publicados que introduziram os conceitos de banda proibida fotônica para controlar a 

emissão espontânea e estimulada da luz. 

Algumas estruturas periódicas, para operarem na faixa óptica, podem ser feitas 

de materiais dielétricos ou metálicos [11].  Essas estruturas podem gerar bandas de 

frequências proibidas. Quando fótons são lançados em um cristal deste tipo, seus modos 

decaem exponencialmente dentro da estrutura. Isso acontece devido ao número de onda 

se tornar complexo (caso em que os modos são evanescentes) e, com isso, a luz é 

fortemente atenuada em todas as direções (ou apenas algumas) do arranjo periódico. 

Assim, analogamente aos cristais, estruturas macroscópicas podem ser projetadas para 

terem bandas proibidas (Band gaps) de energia que impedem a propagação 

eletromagnética.  Essas estruturas são denominadas como PBG (Photonic Band Gap).  

As estruturas PBG aplicam-se na faixa de microondas, ou seja, utilizar um cristal 

fotônico como substrato, para uma antena proporciona vantagens consideráveis. As 

bandas proibidas existentes no cristal fotônico impedem a penetração de radiação, desta 

forma, a energia a ser irradiada pela antena nesta direção não será perdida, aumentando 

a emissão de energia na direção desejada [12]. De maneira geral os cristais fotônicos 

são utilizados em microondas para: 

 Supressão de modos indesejados de propagação; 

 Supressão de ondas superficiais; 

 Filtros; 

 Polarizadores. 
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As estruturas unidimensionais proporcionam gaps em uma determinada direção 

de propagação da onda eletromagnética. Em estruturas bidimensionais, a onda 

eletromagnética incidente será refletida em qualquer direção do plano E bidimensional. 

Entretanto na estrutura tridimensional, a onda eletromagnética, cuja frequência está 

dentro do band gap, é bloqueada em qualquer ângulo de incidência [13]. 

Dentro desta classificação, os materiais PBG possuem aplicações  para  diversos  

fins. Estruturas unidimensionais são usadas para aumentar o ganho de antenas de 

circuito impresso, pela colocação, por exemplo, de um conjunto periódico de  múltiplas  

camadas dielétricas  sobre uma antena.  Pode-se conseguir este mesmo efeito usando-se 

estruturas bidimensionais.  Estruturas fotônicas bidimensionais,  também,  são usadas  

em optoeletrônica, para aumentar  a eficiência  de  LED’s  e  lasers  através  do 

fenômeno da inibição da emissão  espontânea [14] .  Quanto às estruturas  fotônicas  

tridimensionais,  existe  uma alta potencialidade  no uso das  mesmas  em 

microestruturas  ressonantes,  atuando  como uma cavidade  do  tipo  Fabry-Perot, que  

refletem a  radiação em todas  as  direções  [15]. As representações gráficas a respeito 

das estruturas fotônicas estão descritas nas figuras 3.1, 3.2 e 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: (a)  Estrutura  cilíndrica  com  periodicidade  unidimensional;  (b)  Estrutura  com 

periodicidade unidimensional. 

 

 

 

  (a)    (b) 



 31 

Figura 3.2: Estruturas periódicas bidimensionais. 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Exemplos de estruturas com periodicidade tridimensional. 

 

Muitos animais apresentam microestruturas complexas, e algumas dessas 

estruturas são fotônicas, como por exemplo, o azul brilhante de algumas borboletas de 

regiões tropicais, que é o resultado da luz refratada de arranjos periódicos compostos de 

buracos encontrados nas asas das borboletas. Esse brilho colorido que se assemelha ao 

das pedras preciosas acontece devido a uma suave banda fotônica proibida ou PBG, já 

que a luz ainda se propaga em algumas direções. Esse PBG natural é causado pela 

junção de esferas de sílica espalhadas por uma extensão de uma fração de milímetro nas 

asas das borboletas. Inicialmente essa característica foi chamada de “super opal” ou 

super opala [16], a Figura 3.4 mostra esta estrutura PBG natural em uma borboleta. 

 

 

Figura 3.4 : (a) Borboleta com estrutura fotônica nas asas ampliada. 

(a) 
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O PBG é uma estrutura dielétrica periódica que pode exibir uma banda proibida 

de frequências (band gap) na sua relação de dispersão eletromagnética w versus k, na 

qual o sinal será bloqueado. Inúmeros estudos relacionados a cristais fotônicos foram 

desenvolvidos durante as décadas de 1970 e 1980 até que a primeira realização de uma 

band gap em uma estrutura tridimensional de um cristal fotônico foi feita em 1989 [17]. 

 O avanço de novas tecnologias em fotônica está intimamente ligado ao 

desenvolvimento e aprimoramento de materiais ópticos que permitem novos caminhos 

para o controle da dinâmica de fótons. Nesse contexto os cristais fotônicos figuram 

como uma nova classe de materiais que são caracterizados por uma modulação 

periódica espacial do índice de refração. 

A nomenclatura estruturas de banda fotônica, ou PBG – Photonic Band Gap 

induz, involuntariamente, a ideia de que tais estruturas se aplicam somente à fótons 

operando no regime óptico (frequência de Thz). Tal ideia é falsa pois todo o 

modelamento das estruturas PBG é feito considerando-se os fótons como ondas 

eletromagnéticas propagando-se em um meio. Do ponto de vista prático, a diferença 

entre estruturas PBG operando no regime óptico e de EBG em microondas diz respeito 

as dimensões e frequências. Este fato justifica-se pela necessidade de que, para que 

aconteça a interação entre os fótons e a estrutura PBG, exista similaridade entre a ordem 

de grandeza do comprimento de onda do fóton e as dimensões das estruturas fotônicas. 

 Esses materiais se assemelham à estrutura periódica dos semicondutores 

comuns, por apresentarem uma lacuna na estrutura energética para a passagem de fótons 

(em vez de elétrons no caso dos semicondutores). Este gap fotônico vem 

aproximadamente de um arranjo periódico de cilindros imersos no ar, com diâmetros e 

espaçamento entre os cilindros de menos que um comprimento de onda [18] -[19], a 

Figura 3.5 mostra estruturas PBG e suas respectivas representações circulares. 

Sistemas periódicos com cilindros que se intercalam ao material dielétrico 

podem, em determinadas frequências, provocar a retenção do sinal eletromagnético na 

estrutura, caracterizando assim a Banda Proibida. A estrutura PBG utilizada neste 

estudo é de periodicidade bidimensional, ou seja, o material dielétrico é intercalado por 

cilindros que se distribuem na estrutura segundo os eixos x e y. A largura do band gap 

depende de fatores como nível de desordem do sistema, fator de preenchimento e 

relação entre as constantes dielétricas entre os dois meios. 
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Para ondas eletromagnéticas que se propagam no plano xy, as ondas apresentam 

campo E paralelo ao eixo z possuem polarizações s e as que têm campo E perpendicular 

ao eixo z possuem polarizações p. 

O cristal descrito na Figura 3.5 é iluminado por vários ângulos de polarização 

0  e por uma onda plana incidente à normal 0

0 90 . O caso da polarização s é 

definido pelos parâmetros 0

0 90  e 0

0 90 . Da mesma forma, para a polarização p 

0

0 90 e 0

0 0 . Isto corresponde ao caso no qual a única componente nula do campo 

elétrico para a polarização s é zE
~

 e do campo magnético para a polarização p é zH
~

[20]. 

 

 

 

Figura 3.5: Cristal finito com simetria hexagonal. 

 

Como os cristais fotônicos não são encontrados na natureza, estruturas PBG 

podem ser obtidas a partir da construção de uma estrutura com padrões repetitivos, ou 

seja, uma estrutura que é repetida continuamente em intervalos regulares. Esta estrutura 

é construída de um material dielétrico, um tipo de material que é semicondutor ou 

isolante, ou capaz de manter uma determinada carga elétrica a um longo tempo com um 

mínimo de perda. Assim é criada uma matriz de lacunas que proíbe a propagação de 

ondas de superfícies pelo substrato dielétrico em uma faixa específica de frequências 

previamente determinada, em outras palavras é formada uma banda proibida. 

Inspecionando a literatura a mesma revela que várias terminologias foram 

usadas para estes materiais dependendo muito das aplicações usadas. Estas aplicações 

podem ser na construção de filtros, onde se usa a terminologia de superfícies seletivas 

na frequência (Frequency Selective Surface - FSS) [21], na construção de materiais com 

cristais fotônicos (Photonic Bandgap - PBG) [22], etc. A terminologia FSS foi 
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amplamente usada na comunidade de microondas enquanto a terminologia PBG foi 

extensamente aplicada dentro da comunidade óptica. 

 Os materiais e estruturas PBG’s são aplicados a vários dispositivos não só na 

faixa óptica, mas também na faixa de microondas e ondas milimétricas onde estes 

também são denominados EBG’s – Electromagnetic Band Gap, dentre estas aplicações 

podem ser citados filtros, antenas, acopladores, amplificadores entre outros. Algumas 

das características que tornam esses cristais de grande valia para aplicações em micro 

ondas, ondas milimétricas e ópticas, são o controle e ou a total supressão de emissões 

espontâneas de fótons e elétrons de ondas de superfície. Dentre as várias aplicações de 

cristais PBG em estruturas planares da literatura pode citar: 

 

Filtros – Baseado no princípio PBG pode-se projetar uma estrutura na qual, os sinais de 

determinadas frequências são impedidos de se propagar. Combinando-se vários destes 

dispositivos, como em filtros passa faixa, rejeita faixa, passa alta ou passa baixa. 

 

Substratos de antenas planares – Em antenas planares, o sinal é irradiado para o ar 

mas também através do substrato. Substratos em material PBG podem ser usados para 

otimizar a irradiação pelo ar, reduzindo assim a ocorrência de ondas superficiais e a 

consequente difração de borda responsável pela degradação do diagrama de irradiação 

[23]. . 

A propagação de ondas de superfície é um sério problema em antenas de 

microfita, pois elas reduzem a eficiência e o ganho da antena, limitam a largura de 

banda, aumenta o nível de polarização cruzada e limitam a aplicabilidade da faixa de 

frequência das antenas de microfita [24]. 

Em substratos com a inserção de material PBG as ondas de superfície não são 

formadas, resultando em melhorias na largura de banda e eficiência da antena, 

reduzindo os lóbulos laterais e os níveis de interferência eletromagnética. 

 

3.2 Teoria PBG 

 

 Partindo do princípio que tanto fótons quanto elétrons se comportam como 

ondas, seus comportamentos podem ser descritos de forma semelhante. Em 

semicondutores cristalinos como o silício, ondas de elétrons com certa energia ou 
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frequências, são espalhadas no arranjo regular de átomos, interferindo umas com as 

outros até que elas se cancelem. Isso resulta numa faixa característica de energia 

proibida para os elétrons chamada de banda proibida. 

 Bandas eletrônicas proibidas podem ser alteradas adicionando-se “defeitos” ao 

cristal, tais como a adição de um átomo diferente. Desta maneira é possível manipular a 

maneira, de como e para onde os elétrons se movem. De forma análoga, essa teoria pode 

ser aplicada aos cristais fotônicos, porém, neste caso, fótons em vez de elétrons serão 

manipulados. 

 As propriedades ópticas de materiais semicondutores, utilizados na fabricação de 

cristais PBG, podem ser analisadas partindo das equações de Maxwell [25] para os 

campos elétricos E e magnéticos H, assim como para suas respectivas induções 

correspondentes D = εE e B = μH, temos que: 
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Para o desenvolvimento das equações é conveniente introduzir potenciais na 

forma de um escalar  e de um vetor A, assim: 
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Dessa forma pode-se ir ao encontro da primeira e da última equação de 

Maxwell. Podemos ainda substituir estes potenciais por outros, 
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sem que os campos físicos E e B sejam alterados. Para muitos casos a chamada 

condição de Lorentz é conveniente, neste caso temos, 

 

  

                (3.9) 

 

As equações de Maxwell podem ser reescritas da seguinte forma: 
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Quando J=0 assume-se que ' 0A , ' 0 , assim é obtida a seguinte solução, 
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com os campos definidos como, 
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O vetor de Poynting (fluxo de potência) é 
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Com sua média de tempo definida como 
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Como 1/c  é a velocidade da luz, e k é o vetor de onda da luz. A 

densidade de energia é, 

 

 

 

      (3.17) 

 

 

Isto pode ser expresso em termos de Nω, fótons em um volume V de acordo com 

a seguinte relação: 

       (3.18) 

 

Deste modo, a relação entre a amplitude da onda e a densidade dos fótons é dada 

por: 

           (3.19) 

 

 

3.2.1 Estrutura PBG Bidimensional 

 

 As estruturas PBG 2D são dielétricos perfurados periodicamente, de forma tal 

que seja possível confinar o sinal previamente projetado de acordo com a periodicidade 

dos orifícios. A geometria desses cristais fotônicos é mostrada na Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6 – Estrutura PBG. 
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Um dos processos de fabricação do PBG 2D consiste em se criar uma matriz de 

cristais fotônicos artificiais que podem ser construídos com precisão de escala 

nanométrica a partir de um bombardeamento com raios-X. Inicialmente é preparada 

uma máscara de ouro com perfurações e espaçamentos entre elas, de forma que as 

dimensões desta estrutura sejam determinadas para a fabricação de um cristal PBG em 

uma faixa de freqüência específica, portanto, por baixo desta estrutura é colocado um 

material polimérico que servira de base para a construção.  

O processo de fabricação consiste em aplicar raios-X que irão passar através de 

uma máscara de ouro com uma série de buracos, removendo porções do polímero 

colado por baixo da máscara. A seguir, deposita-se vidro para preencher os buracos da 

máscara de ouro até o interior do polímero perfurado, o restante deste material sintético 

é destruído com calor. Em seguida deposita-se o material semicondutor nas regiões 

vazias do vidro. Finalmente, o vidro é removido com a utilização de produtos químicos 

apropriados, deixando como resultado uma rede de cristais semicondutores puros. 

A teoria de propagação em PBG é baseada no principio da localização, ou seja, o 

sinal óptico ao ser introduzido no dielétrico é retido no mesmo, não se propagando. Este 

fenômeno ocorre quando a periodicidade da estrutura, distância entre os elementos dos 

cilindros de ar, for equivalente ao comprimento da onda eletromagnética em questão. 

A banda proibida da estrutura é determinada pela constante de rede, que é a 

relação entre o raio dos orifícios e a distância entre os mesmos. Sistemas periódicos 

dotados de cilindros intercalados ao material dielétrico, em determinadas frequências, 

podem provocar a retenção do sinal eletromagnético na estrutura. Assim é determinada 

a banda fotônica proibida [22]. 

3.2.2 Caracterização da Banda Proibida 

 

A estrutura PBG abordada neste trabalho é dotada de uma periodicidade 

bidimensional. A largura da banda proibida depende de fatores como nível de desordem 

do sistema, fator de preenchimento, relação entre as constantes dielétricas dos meios 

envolvidos no sistema e periodicidade do sistema. 

Para ondas eletromagnéticas se propagando no plano x,y , as ondas com 

polarização p (campo E perpendicular ao eixo z) e s (campo E paralelo ao eixo z) 

podem ser descritas por duas equações de onda desacopladas. A equação para a onda 

com polarização p é [17]: 
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                 (3.20) 

 

Onde, H = Hz;  = r é a constante dielétrica,  é a freqüência, e c é a velocidade da luz 

no vácuo. Já a equação para a polarização s é: 

 

             (3.21) 

 

onde E = Ez. Deve-se salientar que a constante dielétrica em estruturas periódicas é 

agora dependente da posição r no material. As estruturas PBG são analisadas a partir da 

constante dielétrica e do fator de preenchimento, fator este que é dado por: 

                 (3.22) 

 

 

Onde, r, é o raio do cilindro de ar intercalando o dielétrico e a é a constante de rede. 
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Capítulo 4 

Estruturas de Antenas de Microfita 
 

4.1 Estruturas da Antena 

  

As grandes buscas das pesquisas na área de telecomunicações aplicada a 

dispositivos lineares e planares, aliada a construção cada vez mais sofisticada de 

circuitos integrados de microondas, resulta-se em um maior estudo envolvendo antenas 

lineares e planares. As primeiras publicações a respeito de antenas patch ocorreram na 

década de 50 com Deschamps [26] nos Estados Unidos e com Gutton e Baissinot na 

França [7]. No entanto, pesquisas envolvendo antenas planares ganhou força a partir da 

década de 70, com o trabalho de Byron [3]. 

 Após anos de investigação, verificou-se que o desempenho e funcionamento de 

antenas microfita dependem principalmente da geometria usada para o elemento 

radiante (quadrada, retangular, etc.) e das características do substrato onde a antena está 

impressa. 

Na sua estrutura mais simples a antena de microfita  é composta de um elemento 

metálico (patch) depositado num substrato que por sua vez está sobre um plano de terra, 

como mostrado na Figura 4.1. O patch pode ter várias geometrias tais como: quadrada, 

retangular, circular, elíptica, triangular ou qualquer outra configuração de acordo com a 

característica desejada. Antenas são dispositivos que são capazes de transformar ondas 

guiadas em ondas radiadas ou vice-versa. Tem como objetivo complementar otimizar a 

radiação em determinadas direções e minimizá-las em outras. 

No entanto, este dispositivo planar inerentemente tem uma escassa largura de 

banda que normalmente é exigida para aplicações práticas. Além disso, as aplicações 

atualmente na área de sistemas de comunicação móvel, normalmente exigem antenas de 

menor dimensão, a fim de satisfazer a miniaturização das unidades móveis. Desta 

forma, tamanho e boa largura de banda estão a tornar-se importantes para a concepção 

nas  aplicações práticas de antenas de microfita.  

Por esta razão, os estudos para a uma maior compactação e de uma maior largura 

de banda das antenas de microfita têm aumentado bastante. Muitos progressos 

significativos na concepção de antenas compactas com maior largura de banda, 
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frequência dupla, polarização dupla, polarização circular e melhoramento das operações 

de ganho, foram apresentados nos últimos anos. 

 

Figura 4.1: Antena de Microfita Convencional. 

 

A forma do elemento metálico influencia na distribuição de corrente e por 

consequência na distribuição dos campos na superfície da antena. Logo, a irradiação da 

antena pode ser determinada através da distribuição de campo entre o patch metálico e o 

plano de terra, bem como, em termos de distribuição de corrente de superfície no patch. 

Alguns exemplos de geometrias são mostrados na Figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2:     Geometrias utilizadas em patches de antenas de microfita. 
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4.2 Características e Limitações das Antenas de Microfita 

 

 As antenas de microfita possuem várias características quando comparadas as 

antenas convencionais para microondas, podendo ser aplicadas em uma larga faixa de 

frequências que vão de aproximadamente 100 MHz à 50 GHz, tais como:  

 Pequenas dimensões (pouco volume e leve);  

 Baixo custo de produção; 

 Possibilidade de polarização linear e circular pode ser conseguida, em alguns  

          casos, pela simples troca da posição do ponto de alimentação; 

 Dupla Polarização e frequência de ressonância podem ser facilmente obtidas; 

 Podem facilmente ser projetadas para operar em conjunto com circuitos  

          integrados de microondas; 

 Fabricação simultânea das linhas de alimentação e circuitos de casamento de  

           impedâncias com a estrutura da antena. 

 Configuração de perfil plano, permitindo adaptação à superfície de montagem  

 Ausência de construção de cavidades externas (cavity backing), na maioria dos  

          casos;  

 Configuração de perfil plano, permitindo adaptação à superfície de montagem.  

 

Mas estes dispositivos têm algumas desvantagens em relação às antenas 

convencionais: 

  

 Largura de banda estreita.  

 Baixo ganho.  

 Perdas devido capacitância parasita num conjunto de antenas.  

 Complexas estruturas de alimentação são necessárias para conjunto de antenas  

          de alto desempenho.  

 Fraca radiação end-fire.  

 Radiação indesejável pelas estruturas de alimentação, junções e possíveis  

          circuitos de casamentos; 

 Excitação de ondas de superfície; 
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 Baixa capacidade de potência, devido às próprias características da estrutura. 

Existem muitas formas de diminuir o efeito destas limitações, como por 

exemplo, a redução da excitação de ondas de superfície através da utilização de 

substratos PBG. Um aumento na largura de banda pode ser obtido com antenas com 

estrutura de patches empilhados ou com multicamadas dielétricas. 

As ondas de superfície são lançadas dentro do substrato a um ângulo de elevação 

θ encontrando-se entre  2  e  
rsen 11 . Estas ondas incidem no plano de terra, a um 

ângulo θ, sendo refletidas por este plano, encontram então a interface dielétrico-ar que 

por sua vez, também refletem as ondas.  

Seguindo este percurso em zig-zag, a onda finalmente alcança o contorno da 

estrutura de microfita onde é refletida de volta ao substrato e difratada pela borda dando 

ascensão à irradiação final [3]. Se existir qualquer outra antena nas proximidades da 

borda desta, as ondas de superfície serão acopladas a esta outra antena, tal qual ilustrado 

na Figura 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Propagação de ondas de superfície em uma antena patch. 
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4.3  Parâmetros de Antenas 

 

4.3.1 Diagramas de Irradiação 

 

Os diagramas de irradiação são definidos em planos E e H. O plano E é definido 

como sendo aquele que contém o vetor campo elétrico na direção de máxima irradiação 

e o plano H como aquele que contém o vetor campo magnético na direção de máxima 

irradiação. O plano x-y (chamado de plano de elevação) é o plano E e o plano x-z 

(chamado de plano azimutal)   é o plano H, para as antenas de microfita retangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Configuração de campos em uma antena patch. 

 

A antena retangular de microfita é projetada para ter o diagrama de irradiação 

máximo na direção normal ao patch, ou seja, na direção perpendicular ao plano de terra 

os campos se somam em fase dando uma irradiação máxima normal ao patch, dessa 

forma a antena tem irradiação chamada broadside [3]. O dispositivo em estudo, 

apresenta comportamento de irradiação endfire, desta forma, a irradiação máxima 

ocorre ao longo do eixo z. 

 

4.3.2 Polarização 

 

 A polarização de uma antena em uma dada direção é definida como a 

polarização da onda eletromagnética que por sua vez, pode ser definida como sendo o 

plano no qual se encontra a componente elétrica (ou magnética) desta onda. Aqui serão 

definidas as polarizações lineares e circulares.  
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Uma onda harmônica no tempo tem polarização linear se em qualquer ponto do 

espaço o vetor campo elétrico ou magnético é orientado ao longo da mesma linha reta 

em qualquer instante de tempo. Patches retangulares geralmente apresentam polarização 

linear. No caso da polarização circular, uma onda harmônica no tempo é circularmente 

polarizada se o vetor campo elétrico ou magnético em qualquer ponto do espaço traça 

um círculo em função do tempo. A antena de microfita é a antena mais usada para gerar 

polarização circular. Várias formas de patches são capazes de gerar este tipo de 

polarização, tais como: quadrado, circular, pentagonal, triangular e elíptico, porém as 

formas circulares e quadradas são mais usadas na prática [3]. 

A figura 4.5 mostra o sistema de coordenadas utilizado para o equacionamento 

do diagrama de radiação da antena. O desenvolvimento será feito em termos de campo 

distante, considerando a fonte de campo elétrico fora da origem. Na figura observa-se o 

ponto P, onde será analisado o campo elétrico; nessa figura, R é a distância do elemento 

radiador até o ponto P, r é a distância da origem até P, r’ é a distância da origem até o 

elemento radiador, ϕ é o ângulo entre a projeção de r no plano xy e o eixo x, ϕ’ é o 

ângulo r’ e o eixo x , ϕ é o ângulo entre r e o eixo z e  Ɵ ’ é o ângulo entre r’ e o eixo z. 

Quando a Figura 4.6 esta apresenta exemplos de diagrama de radiação das formas linear 

polar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Sistema de coordenadas para obtenção do diagrama de radiação. 
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(a)                                                                   (b) 

Figura 4.6: (a) Diagrama de Irradiação Linear; (b) Diagrama de Irradiação Polar. 

 

Considerando o diagrama de irradiação da Figura 4.6, podem-se extrair as 

seguintes propriedades: 

 Lóbulo principal - ocorre na direção que contém a maior concentração 

de potência irradiada, lóbulos secundários - todos os que não são 

principal; 

 HPBW (Half Power Beam Width), largura de feixe com centro no 

máximo de F(Ɵ ; ϕ)dB, para a qual a potência irradiada caí à metade. Tal 

grandeza é também conhecida como ângulo de meia potência; 

 FNBW (First Null Beam Width), largura de feixe com centro no 

máximo de F(Ɵ ; ϕ)dB, para a qual a potência irradiada caí ao seu 

primeiro valor mínimo. 

 

 

 

4.3.3 Diretividade 

 

 

 A diretividade é uma medida das propriedades direcionais de uma antena 

comparada às características de uma antena isotrópica. Sendo a antena isotrópica a base 

para o cálculo da diretividade, ela possui a distribuição de energia no espaço mais 
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uniforme possível, levando assim a uma diretividade unitária. A diretividade é definida 

como sendo a razão entre a intensidade de radiação em uma dada direção da antena e a 

intensidade de radiação média sobre todas as direções [9]. 

 Se a direção não for especificada, a direção de intensidade máxima de radiação 

(máxima diretividade) é expressa por: 
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4.3.4  Largura de Banda 

 

A largura de banda de uma antena é definida como a faixa de frequências, em 

torno da frequência central de operação desta, de acordo com determinadas 

características, tais como: impedância de entrada, diagrama de irradiação, largura de 

feixe, polarização e ganho [3].  

A largura de banda das antenas para faixa estreita é definida em valores 

percentuais, por exemplo, definir a largura de banda de uma antena em 5%, significa 

que a diferença da frequência maior menos a frequência menor, dividida pela frequência 

central, vezes 100, é igual a 5%. Um dos maiores problemas das antenas de microfita é 

a largura de banda estreita (entre 2 e 5%), porém algumas técnicas para aumentar a 

largura de banda vêm sendo empregadas, tais como antenas com substratos PBG e 

antenas com patches empilhados (entre 10 e 20%) [28].   

 Para antenas de banda larga, a largura de banda é expressa como a relação entre 

a frequência maior e a frequência menor, tendo como referência a frequência central de 

operação da antena. Por exemplo, uma largura de banda de 10:1 indica que a frequência 

superior é 10 vezes maior que a frequência inferior. Sendo representada pela expressão: 
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f

ff
BW 12                                                     (4.2) 

Onde, 

 

  f é a frequência central de operação, 1f é a frequência inferior e 2f é a frequência 

superior da faixa. 

 

4.3.5  Perda de Retorno 

 

A razão de ondas estacionárias de tensão indica o grau de desvio entre a 

impedância da carga ligada à linha de transmissão e a impedância característica da linha 

de transmissão. É baseado nos módulos de valores máximos e mínimos e está 

relacionado com o módulo do coeficiente de reflexão. Indica o grau de desvio na 

terminação. 

 

 Devido as reflexões na fronteira de uma linha de transmissão, o meio contendo a 

onda incidente também contém a onda refletida  e a superposição destas duas ondas  

forma um padrão de ondas estacionárias. O coeficiente ou razão de onda estacionária de 

tensão, VSWR(Voltage Stationary Wave Radio), desta linha de transmissão, é definido 

como sendo a razão entre os valores máximos e mínimos da amplitude da onda 

estacionária, estabelecida ao longo do comprimento l da linha expresso por [29] 

 

 

                                                                                             (4.3) 

 

 

Onde Γ é o coeficiente de reflexão dado por: 

 

 

                                                                                             (4.4) 
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A Perda de Retorno (RL – Return Loss) indica a proporção entre a potência 

incidente e a refletida, ou seja, corresponde ao parâmetro S11 na matriz de espalhamento. 

É definida como: 

 

 

                                                                                             (4.5) 

 

 

Tanto a perda de retorno quanto o coeficiente de onda estacionária, são 

excelentes índices para a determinação do desempenho de antenas, sendo aceito na 

prática, valores menores que 1,3 e para acima de -10dB , respectivamente. 

 

4.4 Técnicas de Alimentação 

 

 

Antenas de microfita podem ser alimentadas por uma variedade de métodos. 

Esses podem ser classificados em duas categorias: conectados e não conectados. Nas 

técnicas por contato, a fonte de RF é ligada fisicamente ao patch usando linhas de 

microfita ou conector coaxial. Enquanto que, nas técnicas não-conectada, a ligação é 

feita por acoplamento eletromagnético. As quatro técnicas mais comuns são: linha de 

microfita, sonda coaxial (conexão direta), acoplamento por abertura e proximidade. 

Na construção do dispositivo em estudo, foi utilizado como forma de 

alimentação o uso de cabo coaxial. A alimentação por linha de microfita, conforme 

ilustra a Figura 4.7, foi a primeira técnica empregada, inicialmente por Munson em 

1974, para análise de antenas patch em microfita [3]-[9].  

Neste modelo, a região interior da antena patch é modelada como uma seção de 

linha de transmissão, ou seja, é também uma fita condutora, normalmente de 

comprimento menor comparado ao patch. As vantagens em se usar tal processo é a 

facilidade de construção, pois é implementado diretamente sobre o substrato, além de se 

integrar facilmente a circuitos impressos. 
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Figura 4.7: Alimentação via Linha de Microfita inset-fed. 

. 

Uma outra técnica  de alimentação é a por cabo coaxial. Como visto na Figura 

4.8, o condutor interno do conector coaxial transpõe o dielétrico, e é soldado ao patch, 

enquanto o outro condutor (externo) é conectado diretamente ao plano de terra. A 

principal vantagem, é que a alimentação pode ser feita em qualquer local do patch, é de 

fácil fabricação e tem baixos espúrios de radiação. Entretanto, impõe limitações à 

largura de banda e ocorre também uma degradação do plano de radiação devido a 

geração de lóbulos secundários e aumento da relação frente-costa e diretividade do 

dispositivo planar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Alimentação via Conector Coaxial. 
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Os métodos de acoplamento são os de mais difícil fabricação, principalmente o 

acoplamento por abertura. Essa técnica consiste de dois substratos separados por um 

plano de terra. Abaixo do substrato que se encontra localizado o plano de terra há uma 

linha de alimentação de microfita que fornece energia através de um slot no plano de 

terra, como visto na Figura 4.9. 

 

Figura 4.9: Alimentação via Acoplamento por Abertura. 

 

Quanto ao acoplamento por proximidade, essa técnica de alimentação consiste 

em uma linha de alimentação colocada entre dois substratos dielétricos, conforme 

Figura 4.10, onde o patch é colocado sobre o substrato superior, enquanto que o plano 

de terra é colocado sob o substrato inferior. As principais vantagens nessa técnica é a 

eliminação da radiação de alimentação superior e oferece alta largura de banda. O 

casamento de impedância é atingido variando-se a largura da linha de transmissão e 

espessura dos substratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10: Alimentação via Acoplamento por proximidade. 
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4.5 Métodos de Análise 

 

Os principais métodos de análise de antenas de microfita são: o da linha de 

transmissão, o modelo da cavidade, ambos aproximados e os de onda completa - dentre 

os quais se incluem o Método da Linha de Transmissão Equivalente - LTE ou Método 

da Imitância, o Método dos Potenciais Vetoriais de Hertz e o Método da Linha de 

Transmissão Transversa - LTT, o qual será usado neste trabalho. 

No modelo da Linha de Transmissão (LT), o patch e a linha de alimentação são 

modeladas por seções de LT. A antena pode ser representada como um arranjo de duas 

fendas radiantes, ambas de largura W e altura h, separadas por uma linha de transmissão 

de comprimento L e admitância Y0, conforme Figura 4.11. O campo varia ao longo do 

comprimento L, e a radiação ocorre através das fendas que funcionam como dipolos 

magnéticos. Cada fenda radiante é representada por uma admitância equivalente em 

paralelo e separada por um conjunto de linha de transmissão de comprimento L e 

admitância característica Y0. Considerando um patch retangular alimentado por uma 

linha de microfita conforme Figura 4.12, quando os campos eletromagnéticos que se 

propagam ao longo da linha encontram uma descontinuidade (início do patch), nesse 

ponto, devido à mudança de largura W da microfita, são gerados campos de fuga (de 

franja) nas bordas do patch [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 : Circuito Equivalente para Antena de Microfita, pelo Modelo da Linha de transmissão. 
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(a) 

                                                                              (b) 

Figura 4.12: (a) Efeito franja com um  incremento Δl (b) Distribuição dos campos elétricos ao longo da 

antena. 

 

 Portanto, através desse modelo acima, pode-se obter algumas características da 

antena, tais como: efeito de borda, largura e comprimento efetivos, frequência de 

ressonância e impedância de entrada. Conforme descrito acima a antena pode ser 

modelada através do circuito da Figura 4.12, os seus parâmetros e as dimensões são 

dados pelas equações abaixo. 

 

                                                           

                                             (4.6)                  
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O Modelo da Cavidade pode manipular qualquer geometria de patch, tratando a 

antena como sendo uma cavidade com paredes ressonantes, onde na base e no topo há 

paredes elétricas e nas laterais paredes magnéticas [3]. Os campos na antena são 

considerados como sendo os campos na cavidade, dessa forma, serão expandidos em 

termos de modos ressonantes na cavidade, onde cada modo tem a sua frequência de 

ressonância dada pela equação 4.10, onde c é a velocidade da luz; e os índices m, n, p 

representam os modos de propagação. 

 

                                (4.10) 

 

 

 

Embora esse modelo seja relativamente simples de implementar e aplicar a 

diversos formatos de antenas, há algumas limitações em seu uso, principalmente devido 

às aproximações iniciais. Dessa forma, esse modelo não oferece um resultado 

satisfatório para antenas com substratos mais espessos, com patch empilhados e arranjos 

de antenas. 

Com relação aos métodos de onda completa, a análise de estrutura planar a partir 

de modelos aproximados (descritos acima), oferece relevante rapidez nas formulações, 

no entanto, incluem uma parcela de erro devido as simplificações feitas, sobretudo 

quando se trata de aplicações em altas frequências e substratos anisotrópicos. Assim, a 

análise a partir de um método rigoroso é imprescindível para a precisão dos resultados. 

É sabido que o modo de propagação da microfita se modifica devido à interface 

dielétrico-ar, tornando-se um modo híbrido não - TEM. Logo, o método de análise deve 

considerar a natureza híbrida dos modos de propagação, por esse motivo tais métodos 

são chamados de análise dinâmica ou de onda completa. Os mais relatados na literatura 

são: o Método da Linha de Transmissão Equivalente - LTE ou Método da Imitância, o 

Método dos Potenciais Vetoriais de Hertz e o Método da Linha de Transmissão 

Transversa - LTT. Este último será o utilizado ao longo deste trabalho, com uma nova 

formulação para estrutura em estudo. Por esse motivo ele será mais detalhado, 

apresentando com todo o formalismo matemático no capítulo 5. 
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4.6 Características dos Substratos 

 

O substrato tem sua constante dielétrica usualmente na faixa de .122,2 r  

Sendo que os substratos mais desejáveis para a melhoria do desempenho da antena são 

os mais espessos, cujas constantes dielétricas são mais baixas, pois eles possibilitam 

maior eficiência e largura de banda, contudo, são mais onerosos em sua fabricação 

devido ao maior consumo de material dado à maior espessura do substrato.  

Substratos mais finos com altas constantes dielétricas são desejáveis para 

circuitos de microondas, pois eles requerem limites de campo para minimizar 

irradiações e acoplamentos indesejáveis. São vantajosos por conseguirem dimensões 

dos elementos menores, entretanto devido a suas grandes perdas, são menos eficientes e 

tem largura de banda estreita. 

A excitação de onda de superfície ocorre em toda a antena construída sobre 

substrato, devido ao fato de o modo da onda de superfície TM0 ter sua frequência de 

corte igual à zero [9]. Dessa forma, o aumento na espessura do substrato provoca um 

maior acoplamento de energia na onda de superfície. 

O efeito de borda, inerente às antenas de microfita, dá-se devido ao fato das 

dimensões do patch serem finitas (tanto em seu comprimento quanto em sua largura). 

Os campos na borda do patch sofrem esse efeito, ou seja, as dimensões do patch são 

eletricamente maiores que as suas dimensões físicas. Deste modo, algumas ondas 

viajam no substrato e outras viajam no ar. Uma constante dielétrica efetiva (εeff) é 

introduzida para explicar o efeito de borda e a propagação da onda na linha. 

 

4.7 Tipos de Substratos 

 

 São características necessárias para fabricação de um substrato para compor um 

projeto de uma antena patch de microfita: baixas perdas e elevadas taxas de 

homogeneidade. Tabela 4.1 apresenta alguns substratos com suas respectivas constantes 

dielétricas e tangentes de perdas. 
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Tabela 4.1 – Materiais dielétricos comerciais e suas características elétricas. 

 

 Características da antena, como: dimensões físicas, frequência de ressonância e 

largura de banda são influenciadas durante o processo de escolha de um substrato. Dos 

tipos de substratos existentes podemos citar: Isotrópicos, Anisotrópicos, Material PBG( 

Photonic Bang Gap), MTF(Multi Frame Joiner) e outros. 

Substratos isotrópicos são aqueles onde o comportamento do campo elétrico 

aplicado independe da direção do campo. Eles apresentam permissividade elétrica 

r0   , onde ε0 é a permissividade elétrica no espaço livre e εr é uma função escalar. 

Nos substratos anisotrópicos o comportamento de um campo elétrico aplicado 

depende da direção do campo elétrico ou dos eixos do material. As direções dos eixos 

são determinadas pelas propriedades cristalinas do material, onde a permissividade 

elétrica é apresentada como um tensor 
r

. 

Materiais PBG (Photonic Band Gap) são uma nova classe de substratos 

periódicos. As ondas eletromagnéticas comportam-se em substratos fotônicos como 

elétrons comportam-se em semicondutores [15]. 

MTF (Multi Frame Joiner) é um exemplo de substrato moderno que é 

desenvolvido com tecnologia proprietária em filme fino. Esse substrato é utilizado em 

antena planares para aplicação em laptops, espessura de 0,2 mm, εr=3 e a sua finalidade 

é oferecer estabilidade a antena, isolamento aos dispositivos metálicos internos e 

maiores. 
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4.8 Eficiência 

 

A eficiência (η) é medida pela razão entre potência irradiada e potência de 

entrada (Pent), ou seja, indica quanto de potência é transmitida, dada a potência recebida. 

Em antenas planares, é observado que esse parâmetro depende, antes de tudo, da 

espessura do substrato e da permissividade e que, não é muito afetado nem pelo formato 

do elemento irradiador, nem pelo tipo de alimentação [30]. Há vários tipos eficiência, 

são elas: a eficiência de radiação (ηrad) e a eficiência total (ηtot) sendo: 

 

    

                                         (4.11) 

 

  

                                                                                     (4.12) 
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Capítulo 5 

Arranjos de Antenas 
 

 

5.1 Introdução 

 

 Um arranjo de fase de antenas é constituído por um número limitado de antenas 

idênticas e associa os sinais induzidos nessas antenas para formar a saída do arranjo. 

Cada antena do arranjo recebe o nome de elemento do arranjo. A direção onde o ganho 

do arranjo será o máximo possível é controlada pelo ajuste da fase do sinal nos 

diferentes elementos. A fase induzida nos vários elementos é ajustada de forma que os 

sinais em uma determinada direção, na qual se deseja máximo ganho, são somados em 

fase. Isso resulta em um ganho do arranjo, que é aproximadamente a soma dos ganhos 

individuais dos elementos naquela direção. 

            Em estruturas simples (apenas um elemento radiador), verifica-se que certas 

características como: ganho, diretividade e largura de feixe de meia-potência nem 

sempre são adequadas para aplicações práticas. Alternativamente, usa-se arranjos para 

solucionar tais problemas.  Aplicações de arranjos de antenas de microfita usando 

material supercondutor, também são empregadas na aplicação de sistemas de 

comunicação por satélite, por exemplo [29]. 

Neste capítulo serão descritos os arranjos de fase em configurações geométricas 

lineares e planares. No arranjo linear seus elementos radiadores estão dispostos ao longo 

de uma linha, enquanto que, no arranjo planar seus elementos estão dispostos em uma 

malha retangular. Em todos os casos os elementos são constituídos do mesmo material e 

possuem espaçamento constante entre os elementos adjacentes. 

 

5.2 Arranjos Lineares 
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Conforme a Figura 5.1, verifica-se um arranjo linear de N elementos em um 

campo distante de fontes isotrópicas ao longo do eixo “z”. O fator de arranjo pode ser 

obtido considerando os elementos como uma fonte pontual, sendo determinado por [11], 

[12]: 

 

 
cos 2 cos 1 cos

1
j kd j kd j N kd

FA e e e        (5.1) 

 

Figura 5.1 - Geometria de um arranjo linear de N elementos. 

 

 

Com manipulação algébrica obtém-se: 

 

 

1 cos

1

N
j n kd

n

FA e      (5.2) 

onde (5.2) pode ser reescrito como: 

 

 

1

1

N
j n

n

FA e   (5.3) 

sendo: 

 

 coskd     (5.4) 

Multiplicando-se ambos os lados da equação (5.3) por e
j

, obtém-se: 
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12 3 j Nj j j j jNFA e e e e e e    (5.5) 

Subtraindo-se (5.3) de (5.5), obtém-se: 

 
1 1j jNFA e e     (5.6) 

logo, a equação anterior pode ser reescrita como: 

 

 

1 / 2 / 2
2

1/ 2 1/ 2

1

1

N j N j Njn j

j j j

e e e
FA e

e e e
   (5.7) 

 

 

1
2 2

1

2

N
j

N
sen

FA e

sen

   (5.8) 

Se for tomado como referência um ponto localizado no centro físico do arranjo, 

o fator de arranjo pode ser reduzido para: 

 

 

2

1

2

N
sen

FA

sen

   (5.9) 

Para valores pequenos de , obtém-se: 

 

 

2

2

N
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 Realizando-se uma normalização em relação ao número máximo de elementos 

do arranjo, as equações (5.9) e (5.10) podem ser apresentadas da seguinte forma: 
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   (5.11) 

e 
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2

2

n

N
sen

FA
N

  (5.12) 

 

5.2.1 Fase e Espaçamento Entre os Elementos em um Arranjo Linear 

 

 Em um arranjo de fase, a máxima radiação pode ser orientada em qualquer 

direção. Assumindo que a máxima radiação do arranjo é necessária para ângulos 0 

variando de 0
o 

à 180
o
, a fase de excitação  entre os elementos deve ser ajustada, tal 

que: 

 

 0
coskd   (5.13) 

resultando em: 

 

 0coskd   (5.14) 

ou 

 

1

0 cos
kd

  (5.15) 

 A variação da fase  irá mudar 0, causando um deslocamento no feixe. Este 

mecanismo é a base do arranjo de fase em antenas, como mostra a Figura 5.2. A 

variação na fase é realizada por deslocadores de fase (phase shifters), conectados em 

cada um dos elementos que compõe o arranjo. 

 

 

Figura 5.2 - Arranjo de fase em uma antena. 
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 Quando as correntes que alimentam os elementos estão em fase e com igual 

amplitude, resultará em um feixe na direção broadside (arranjo cujos elementos 

contribuem com campos de igual amplitude e fase), como mostra a Figura 5.3. 

 

 

Figura 5.3 - Diagrama do fator de arranjo Linear em duas dimensões com substrato FR-4. 

 

O fator de arranjo da equação (5.2) pode ser escrito em termos da variável v = 

cos : 

 

 

0

1

0

N
jnkd v v

n

FA v e   (5.16) 

onde a direção de maior radiação v0 é relacionada com a diferença de fase  por  = 

-kdv0. 

 FA(v) e FA( ) são relacionados ponto-a-ponto na região |v| 1, que é referida 

como a região visível do espaço correspondente a ângulos reais de . Também se nota 

que FA(v) é uma função periódica de v de período [13]: 

 

 

2 1

dkd d
  (5.17) 
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e que a equação (5.16) está na forma da representação da série de Fourier. O máximo de 

FA(v) ocorre sempre que o argumento da equação (5.16) é múltiplo de 2i ; 

 

 0 2kd v v i   (5.18) 

ou 

 

 

0i

i
v v

d
   (5.19) 

Sendo i = 0,  1,  2 ..., 

Quando vi = vo ou i = 0 ocorre, o máximo geralmente refere-se como lóbulo 

principal e os outros máximos são conhecidos como lóbulos secundários. No projeto de 

arranjos de fase, é necessário que os lóbulos secundários sejam eliminados ou 

minimizados. Este lóbulo reduz a potência do lóbulo principal, diminuindo o ganho da 

antena. O espaçamento d entre os elementos deve ser escolhido de forma a evitar 

lóbulos de grade na região visível do espaço. Quando o lóbulo principal está em uma 

direção vo, o lóbulo de grade mais próximo da região visível do espaço é localizado por 

[12], [28]: 

 

 

0

1
iv v

d
   (5.20) 

O lóbulo de grade apenas aparecerá no espaço visível quando vo – 1/(d/ )  -1, 

desta forma o critério para o espaçamento entre os elementos em termos do maior 

ângulo de radiação omax é [12], [28]: 

 

 max0

1

1

d

sen
   (5.21) 

 A Figura 5.4 mostra o diagrama do fator de arranjo para um ângulo O = 60
o
. 
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5.3 Arranjo Planar 

  

Para obtermos ângulos de radiação em duas dimensões, deve ser usado um 

arranjo planar de elementos radiadores. Para uma disposição em um grid retangular, o 

elemento (m,n)-ésimo é localizado por xm=mdx e yn=mdy. Devido suas características 

geométricas, os arranjos planares apresentam maiores simetrias em seus campos 

radiados. 

 Se M elementos são posicionados ao longo do eixo “x” como ilustrado na Figura 

5.5, o fator de arranjo é dado por [11], [12]: 

 

 
1

1 cos

1

x x

M
j m kd sen

m

m

FA I e   (5.22) 

sendo Im1 o coeficiente de excitação de cada elemento. O espaçamento e o deslocamento 

de fase entre os elementos ao longo do eixo “x” são representados, respectivamente, por 

dx e x. 

 

Figura 5.4 -  Diagrama do fator de arranjo Linear em duas dimensões com substrato RT- Duroid. 
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Figura 5.5 - Geometria de um arranjo planar de NxM elementos. 

 

 Conforme a Figura 5.5, observa-se que N elementos são dispostos ao longo do 

eixo “y”, sendo dy a distância entre eles e y o deslocamento de fase. Desta forma, o 

fator de arranjo pode ser calculado assumindo o vetor contribuição de cada elemento do 

arranjo em cada ponto no espaço. 
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ou 

(5.24) 

xm ynFA S S    

Sendo: 
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 As equações (5.25) e (5.26) mostram que o fator de arranjo de um arranjo planar 

é o produto dos fatores nas direções “x” e “y”. 

 Se as amplitudes dos coeficientes de excitação dos elementos do arranjo na 

direção “y” são proporcionais em relação aqueles na direção “x”, a amplitude do (m,n)-

éssimo pode ser escrita como: 

 1 1mn m nI I I    (5.27) 

 Considerando a excitação de amplitude uniforme, a excitação total poderá ser 

definida por Imn=Io. Logo, o fator de arranjo será expresso como: 
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 Normalizando-se (5.28), obtém-se [11]: 
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sendo: 

 
cosx x xkd sen   (5.30) 

 

 
cosy y ykd sen    (5.31) 

 

5.3.1 Fase e Espaçamento Entre os Elementos em um Arranjo Planar 

 

 Em um arranjo retangular, o lóbulo principal (m=n=0) e os secundários são 

orientados a partir de: 

 

 
cos 2x xkd sen m      0,1,2,m    (5.32) 

 
cos 2y ykd sen n     0,1,2,n    (5.33) 

 As fases x e y são independentes, ou seja, os seus valores podem ser 

diferentes. Quando se deseja máxima radiação em uma certa localização = o e = o, a 

variação da fase progressiva entre os elementos nas direções “x” e “y” é definida por 

[11]: 

 0 0cosx xkd sen   (5.34) 

 0 0cosy ykd sen    (5.35) 

 O lóbulo principal e os lóbulos de grade podem ser localizados por: 

 

 

 0 0cos cos 2xkd sen sen m      0,1,2,m    (5.36) 

 0 0cos 2ykd sen sen sen n         0,1,2,n     (5.37) 

ou: 
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0 cos

x

m
sen sen sen

d
   0,1,2,m    (5.38) 

 
0 cos

y

n
sen sen sen

d
     0,1,2,n      (5.39) 

 

Manipulando-se, simultaneamente, as equações (5.38) e (5.39) obtém-se [11]: 
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 O número de lóbulos de grade que podem ser projetados no espaço visível 

depende dos parâmetros dx /  e dy / . Para evitar formação de lóbulos de grade no 

espaço visível, definido por [13]: 

 

 
2 2cos cos 1x ya a    (5.42) 

sendo: 

 
cos cosxa sen   (5.43) 

 
cos ya sen sen    (5.44) 

o espaçamento entre os elementos dx /  e dy /  deve ser escolhido de forma que ocorra 

apenas um máximo do fator de arranjo. Esse ajuste de parâmetro é de forma similar ao 

apresentado para os arranjos lineares, sendo, portanto definidos por [14], [28]: 
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Capítulo 6 

Antena Retangular de Microfita com 

Patch Supercondutor  
 

 

6.1 Introdução 

 

 No Capítulo anterior foram compreendidos as características de radiação dos 

arranjos lineares e planares de antenas. Nesse momento, deseja-se determinar as 

características da antena de microfita com patch supercondutor.  

 O estudo das características de ressonância das antenas de microfita com 

supercondutores de alta temperatura foi primeiramente estudado por [3] utilizando o 

modelo da cavidade. Esse modelo não considera rigorosamente os efeitos das ondas de 

superfície e dos campos na borda do patch. Recentemente, estudaram-se as 

características de ressonância das antenas de microfita com supercondutores de alta 

temperatura crítica, através de método de análise de onda completa.  

 No presente trabalho, o método de onda completa utilizado foi o método da 

Linha de Transmissão Transversa [4] que será utilizado na determinação da freqüência 

complexa de ressonância e diagramas de radiação. A característica do patch 

supercondutor será inserida de acordo com a condição de contorno complexa resistiva. 

 A antena em estudo é ilustrada na Figura 6.1. Nela, observa-se um patch 

retangular de material supercondutivo sobre um substrato que tem, cobrindo toda sua 

superfície inferior, uma lâmina condutora como plano de terra. 
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Figura 6.1 – Antena de microfita com largura w, comprimento l e espessura g. 

 

Durante a análise é considerado o sistema cartesiano conforme ilustrados nas 

Figuras 6.2 e 6.3. 

 

Figura 6.2 - Seção transversal de uma antena retangular de microfita com patch de largura w. 

 

 

Figura 6.3 - Vista superior de uma antena retangular de microfita com patch de largura w e comprimento 

l. 
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Os ressoadores de microfita são bem empregados como antenas de micro-ondas 

já que seus patchs ressoadores são elementos radiadores e que operam na faixa de  0,9 

GHz a  10 GHz [12]. 

 

6.2 Desenvolvimento do Método LTT 

 

 O método da Linha de Transmissão Transversa aplicada ao ressoador é descrito 

no Domínio da dupla Transformada de Fourier – FTD (Fourier Transform Domain) 

cuja definição é dada por [15], onde n e k são as variáveis espectrais. 

                     
)( , , ( , , ). .n kj x j z

n k x zf y f x y z e e d d                                               (6.1) 

O método tem seu desenvolvimento efetivo a partir das equações do rotacional 

de Maxwell: 

                                                        E j H                                                    (6.2) 

                                                       H j E          (6.3) 

Os vetores do campo elétrico e magnético decompõem-se nas suas três 

componentes: 

 x z yE E E E  (6.4) 

 x z yH H H H  (6.5) 

O operador nabla representa as diferenciais parciais nas três direções: 

 

ˆ ˆˆ
x z y

x z y    (6.6) 

 As equações (6.4), (6.5) e (6.6) passarão a ser escrita como seguem: 

 

                                                             y tE E E                                                       (6.7)                

 y tH H H                                                   (6.8) 

 

ˆt

y

y    (6.9) 

Substituindo (6.7) a (6.9) em (6.2) e (6.3) e desenvolvendo separando as 

componentes x e z obtêm-se respectivamente: 

 

1
ˆt t y t

y

E H y H
j

   (6.10) 
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1
ˆt t y t

y

H E y E
j

   (6.11) 

Substituindo (4.11) em (4.10) e vice-versa, chega-se às equações de 

Et  e 


Ht  , 

respectivamente, em função das componentes na direção y. Fazendo-se a separação das 

componentes x e z obtêm-se as equações finais no domínio da transformada de Fourier 

considerando as i-ésimas regiões da estrutura [29]-[30], 

 
2 2

1
xi n yi k yi

i i y

E j E H
k

   (6.12) 

 

 
2 2

1
xi k yi n yi

i i y

E j E H
k

   (6.13) 

 

 
2 2

1
xi n yi k yi

i i y

H j H E
k

   (6.14) 

 

 
2 2

1
zi k yi n yi

i i y

H j H E
k

   (6.15) 

 

 

Sendo: 

  i = 1, 2, as duas regiões dielétricas da estrutura; 

 
2

i

2

k

2

n

2

i k   a constante de propagação na direção y; 

 n  a variável espectral na direção “x”; 

 k  a variável espectral na direção “z”; 

 ri

2

0i

22

i kk  o número de onda da i-ésima região dielétrica; 

 
0

i

riri j   a permissividade elétrica relativa do material com perdas; 

  = r + j i a freqüência angular complexa; 

 0rii  a permissividade elétrica do material; 

 

          As equações acima são aplicadas ao ressoador calculando-se, de antemão, os 

campos Ey e Hy através da solução das seguintes equações de onda de Helmholtz no 

domínio espectral [12], [14]: 
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2

2
2 0yi

i

yiy

E

H
   (6.16) 

Este resultado é aplicado para encontrar as soluções para as componentes dos 

campos em “y” [16], [19]: 

Para região 1: 

 

 
11 1 .coshy eE A y y    (6.17) 

 
11 1 .y hH A senh y y    (6.18) 

            Para região 2: 

 
2

2 2 . y y
y eE A e    (6.19) 

 
2

2 2 . y y
y hH A e    (6.20) 

Substituindo as componentes em “y” nas equações (6.12) a (6.15) obtém-se as 

demais componentes: 

 Para a região 1: 

 
1 1 1 1 0 1 12 2x n e k h

i i

j
E A senh y j A senh y

k
   (6.21) 

 

 

E F FA
   (6.22) 

 

 
1 1 1 1 0 1 12 2z k e n h

i i

j
E j A senh y A senh y

k
   (6.23) 

 

 
1 1 1 1 1 1 12 2

cosh coshx n h k e

i i

j
H A y j A y

k
   (6.24) 

 

 1 1 1.y hH A senh y    (6.25) 

 

 
1 1 1 1 1 1 12 2

1
cosh coshz k h n e

i i

H j A y A y
k

   (6.26) 

  

Para a região 
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2 2

2 2 2 0 22 2

2 2

y y

x n e k h

j
E A e j A e

k
                 (6.27) 

 

 
2

2 2 .
y

y eE A e    (6.27) 

 

 

2 2

2 2 2 0 22 2

2 2

y y

x k e n h

j
E j A e A e

k
   (6.29) 

 

 

2 2

2 2 2 2 22 2

2 2

y y

x n h k e

j
H A e j A e

k
   (6.30) 

 

 
2

2 2 .
y

y hH A e    (6.31) 

 

 

2 2

2 2 2 2 22 2

2 2

1 y y

z k h n eH j A e A e
k

   (6.32) 

 

 

6.3 Determinações dos Campos Eletromagnéticos da Antena Patch de 

Microfita com Supercondutor 

 

 Será analisada uma estrutura em que a linha é constituída de um material 

supercondutor, conforme a Figura 6.4. Para esta análise, considera-se o material 

supercondutor muito fino, pois de acordo com as equações de London apresentadas no 

segundo capítulo deste estudo, o material supercondutor se apresenta como um 

dielétrico das mesmas propriedades físicas (Isotrópicos) [1]-[3], necessitando apenas de 

uma modificação em uma das equações de Maxwell [29]. Para o estudo da antena de 

microfita com fita supercondutora, o efeito do material supercondutor é considerado nas 

condições de contorno da estrutura. 

 De acordo com o efeito Meissner, o supercondutor é um material diamagnético 

perfeito. Porém, para o supercondutor do tipo II, ou supercondutor de alta temperatura 

crítica (Tc), esse efeito não é completo [1]-[3], [46]. Então, existem campos 

eletromagnéticos no interior do supercondutor, que podem usar a aproximação de que 
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um material supercondutor muito fino se comporta como um dielétrico homogêneo e 

isotrópico [21].  

 

Figura 6.4 - Vista da seção transversal da antena de microfita com patch supercondutor. 

 

Com as equações de London, apresentadas de outra forma juntamente com as 

equações de Maxwell, obtêm-se uma densidade de corrente de condução normal, uma 

densidade de corrente de supercondução e uma densidade de corrente de deslocamento 

devida à parte dielétrica, resultando em uma densidade de corrente total. 

 Equações de Maxwell: 

 E j H    (6.33) 

 

 H J j E    (6.34) 

 

 . 0B    (6.35) 

 

 . 0D    (6.36) 

 Equações de London: 

 

 

2

ffe

j
T E

a
   (6.37) 

 

 

2

ffe T j H    (6.38) 

  

Como a densidade de corrente total é devida a três parcelas e conhece-se apenas 

a densidade de corrente de condução e a de deslocamento, com a utilização das 

equações acima, se encontra a densidade de corrente de supercondução. A densidade de 

corrente total é apresentada logo abaixo, podendo-se dizer que existe uma condutividade 

complexa. 
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2

1

ff

n

e

J E E
j T

   (6.39) 

 

 2J E   (6.40) 

 

sendo: 

 
2

1
( )i n T

j
   (6.41) 

Um material dielétrico (isolante) possui uma baixa condutividade e certa 

permissividade relativa finita. Já um material condutor possui uma altíssima 

condutividade e uma baixíssima permissividade relativa. Se forem analisados casos 

extremos, o material dielétrico, neste caso hiperdielétrico, possuiria uma condutividade 

inexistente e uma permissividade relativa que tenderia a infinito. Já um material 

condutor, neste caso perfeito, possuiria uma condutividade tendendo ao infinito e uma 

permissividade relativa nula. Em ambos os casos, para que as equações de Maxwell 

sejam válidas nas condições de contorno, os efeitos do campo elétrico se anulam para 

contrabalançar esses extremos. No caso do supercondutor, a condutividade é finita e a 

permissividade relativa tende a infinito. Porém, como os efeitos do campo elétrico se 

anulam, para que nas condições de contorno as equações de Maxwell sejam válidas, 

pode-se considerar que ao invés do campo elétrico se anular, quem se anula é a 

permissividade relativa. Isso não retira a legitimidade da aproximação. 

 Analisando a Figura 6.3, evidencia-se que o material supercondutor é o simétrico 

do material dielétrico. Por isso, alguns autores chamam o supercondutor de “dielétrico 

negativo”. A partir do que foi exposto, a equação (6.34) se reduz à equação apresentada 

abaixo [4]: 

                                               
*

SH j E
                                                           (6.42)           

 

 Então, considera-se que o material supercondutor possui uma permissividade 

complexa negativa, nessa região é dada por: 

                    

*

2 2 2 2

1 1s n n
S

eff eff

j
j j T T

                              (6.43)

 

Para obtenção das constantes A1e, A1h, A2e e A2h, são aplicadas as condições de 

contorno na interface dielétrica entre as regiões 1 e 2, ou seja, em y = g: 
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 1 2x x xgE E E    (6.44) 

 

 1 2z z zgE E E    (6.45) 

  

 Com a aplicação dessas condições de contorno as constantes são assim obtidas 

em função dos campos elétricos tangenciais xgE
~

e 
zgE

~
: 

 

 
1

1 1

n xg zg

e

j E E
A

senh g
   (6.46) 

 

 
1

0 1

k xg n zg

h

E E
A

senh g
   (6.47) 

 

 

2

2

2

g

e n xg k zg

e
A j E j E    (6.48) 

 

 

2

2

2

g

e k xg n zg

e
A E E    (6.49) 

 

 Na estrutura, ainda em y = g, tem-se uma relação entre os campos magnéticos e 

as densidades de corrente no patch ressoador que é dada por: 

 

 1 2x x zgH H J    (6.50) 

 

 1 2z z xgH H J    (6.51) 

Substituindo-se as equações finais dos campos magnéticos, já em função de 

xgE e 
zgE  nas equações anteriores e isolando-se adequadamente os referidos campos 

elétricos tangenciais, podemos reescrever as equações (6.50) e (6.51) como: 

 

 11 12xg zg zgY E Y E J    (6.52) 
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 21 22xg zg xgY E Y E J    (6.53) 

 

ou em forma matricial: 

 

12 11

22 21
[ ] [ ]xg zg

zg xg

E JY Y

Y Y E J    (6.54) 

 

sendo: 

 
11 2 1 1

0 1 2

cothn kj
Y g    (6.55) 

 

 

2 2 2 2

12 2 1 1 1 2

0 1 2

cothn n

j
Y k g k   (6.56) 

 

 

2 2

12 2 1 1 1 2

0 1 2

cothk k

j
Y k j g k j    (6.57) 

 

 
22 2 1 1

0 1 2

cothn kj
Y g    (6.58) 

 

São funções chamadas funções admitâncias que relacionam os campos elétricos 

tangenciais em y = g com as densidades de corrente no patch. 

 A inclusão da fita supercondutora é feita utilizando-se a condição de contorno 

complexa resistiva. Esta condição de contorno relaciona o campo elétrico dentro da fita 

supercondutora com a densidade de corrente, através de impedância de superfície.  

 T S TE Z J    (6.59) 

Sendo TE  e TJ  o campo elétrico e a densidade de corrente tangenciais à fita 

supercondutora, respectivamente, e  zs é a impedância de superfície, definida por: 

 2 2

1
S

s

Z
t

   (6.60) 

sendo s2 a condutividade da fita supercondutora e “t2” a espessura da fita. Após a 

aplicação das condições de contorno obtém-se: 

 



 78 

 

out

xx S x x x

out
zx xx S z z

Z Z Z J E

Z Z Z J E
   (6.61) 

Sendo: 

 

1

xx xxxz xz

zx zxzz zz

Z YZ Y

Z YZ Y
  (6.62) 

 

 

6.4 Determinação da Frequência de Ressonância 

 

Uma vez obtida a equação (6.62), aplica-se o Método dos Momentos aplicado ao 

Domínio da Transformada de Fourier. Devem-se utilizar funções de base adequadas 

para aproximar as densidades de corrente, tais como: 

 

 1

, . ,
M

x xm xm

m

J x z a f x z    (6.63) 

 

 1

, . ,
M

z zm zm

m

J x z a f x z    (6.64) 

 

sendo M e N números inteiros e positivos que podem ser feitos iguais a 1 (um) 

mantendo os resultados com uma ótima aproximação dos resultados reais. 

 Fazendo-se a aproximação M = N = 1 e calculando a dupla transformada de 

Fourier, as equações (6.63) e (6.64) tornam-se da seguinte forma: 

 

 
, . ,x n k x x n kJ f    (6.65) 

 

 
, . ,z n k z z n kJ f    (6.66) 

 

os termos ax e az são constantes desconhecidas. 

 A componente mais importante da densidade de corrente em uma estrutura de 

microfita é a componente z, podendo ser utilizada apenas esta para simplificação nos 

cálculos. Sendo assim, foram utilizadas para a obtenção dos resultados apresentados, a 

seguinte função de base [22]: 
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,z z zf x z f x f z    (6.67) 
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zf x
W

x

   (6.68) 

 

 

cosz

z
f z

L
   (6.69) 

 

 

que no domínio espectral são: 
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z n n

w
f J    (6.70) 
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L

   (6.71) 

 

 

2
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2 .cos
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k
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k

L
L

w
f J

L
   (6.72) 

Sendo J0 a função de Bessel de primeira espécie e ordem zero. 

 Uma vez expandidas as densidades de corrente em termos de funções de base, 

aplicam-se estes resultados para tornar a equação (6.63) homogênea com a eliminação 

dos campos elétricos fora da lâmina condutora. 

 Com isso a equação (6.61) torna-se: 

 

0

0

xx xz x

zx zz z

K K

K K
   (6.73) 

Sendo: 

 

*.xx x xx S xK f Z Z f    (6.74) 

 

 

*. .xx z xx xK f Z f    (6.75) 
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*. .zx x zx zK f Z f    (6.76) 

 

 

*.zz z zz s zK f Z Z f    (6.77) 

 O determinante da matriz de parâmetros K da equação (6.73) deve ser nulo para 

que o mesmo sistema tenha uma solução não-trivial. A equação formada por este 

determinante fornece uma raiz que é a Freqüência Complexa de Ressonância.  

 

6.5 Cálculo do Diagrama de Radiação no Plano-E e Plano-H 

 

Uma antena de microfita possui um campo distante que pode ser descrito como 

[23]:  

ˆ ˆ, , cos ,
2

jkr

x z x

jk
E r e E sen a E E sen a

r
             (6.78) 

 

Sendo os campos E  e E  podendo ser representado por: 

 
,zE E sen    (6.79) 

 

 
, cos cos ,z xE E E sen    (6.80) 

 

e sendo as variáveis espectrais dadas por cossenk  e cosk .  

 O plano-E é obtido quando fazemos  = /2, resultando em [23], [24]: 

 

 
0, cos 0, cosz z zzE f k Z k    (6.81) 

  

    
0E   (6.82) 

 

  

O plano-H é obtido fazendo-se  = /2 [23], [24]: 
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                         (6.83) 

 

 
0E    (6.84) 

 Os diagramas de radiação do arranjo linear para o plano-H e plano-E são 

determinados, respectivamente, por: 

 

 
E F FA    (6.85) 

 

 
E F FA    (6.86) 

 

Sendo que a equação do fator de arranjo (FA) para o arranjo linear foi definida no 

Capítulo 5 pela equação (5.9). Para os arranjos planares utilizou-se a equação (5.29) do 

fator de arranjo, também definida no Capítulo 5. Segue abaixo, passo-a-passo do 

método LTT : 

 

 

 

 

cos ,0 cos,0z z zzE sen f k Z k
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Capítulo 7 

Resultados 
 

 

 

7.1 Introdução 

 

As antenas de microfita com supercondutores de alta temperatura (HTS) têm um 

ganho um pouco maior do que as antenas comuns, mas, elas sofrem com a largura de 

banda extremamente estreita, o que limita severamente sua aplicação. O método da 

linha de transmissão e a impedância característica do patch refletem nos efeitos da 

largura do patch, na espessura do substrato e na constante dielétrica. Isso afetaria a 

impedância de entrada da antena e sua freqüência de ressonância [31]-[40]. 

No presente capítulo, são apresentados os resultados computacionais obtidos 

para a antena de microfita com patch supercondutor, aplicação de material PBG 

Hexagonal e para arranjos de antenas em configurações lineares e planares de seus 

elementos supercondutores. 

Foram elaborados programas computacionais nas linguagens para a obtenção 

dos resultados numéricos na elaboração da freqüência de ressonância, Matlab 7.0 e 

HFSS para levantamento das curvas e diagrama de radiação. 

 

7.2 Antenas de Microfita com Supercondutor  

  

Na obtenção dos resultados da antena de microfita com patch supercondutor é 

considerada a estrutura apresentada logo abaixo na Figura 7.1, onde, o patch tem largura 

w, comprimento l e espessura t. O substrato apresenta uma permissividade relativa r e 

espessura g. 
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Figura 7.1 - Antena de microfita com patch Supercondutor. 

 

A Figura 7.2 mostra um gráfico comparativo entre a freqüência de ressonância 

em função do comprimento da fita supercondutora considerando duas temperaturas 

críticas, sendo as dimensões da antena com o patch supercondutor com uma 

temperatura crítica de 90K, 160K, 233K e 254K: g = 0,7mm, w = 25 mm,  r1 = 10.2 

(RT/Duroid 6010LM), r2 = 1; sendo a fórmula do supercondutor YBCO para 90K, 

160K (SNBaCaCuOy), 233K (TlBaCaCuOy) e (Tl4Ba)Ba2Ca2Cu7O13+ para 254K com 

parâmetros: n = 2,0 10
5
 S/m, ef = 150 nm, t = 0.05 mm. 
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Figura 7.2 - Gráfico comparativo do comprimento da fita condutora em função da frequência 

considerando várias temperaturas críticas. 

 

 

Como mostrado acima, as curvas se comportam de forma diferente à medida que 

a temperatura crítica varia, ou seja, quando aumentamos as temperaturas críticas de 

90K, 160K, 233K e 254K observa-se que o comprimento da fita diminui [8]. 

 

7.3 Arranjo Linear 

 

 Para os arranjos lineares das antenas de microfita obtiveram-se os diagramas de 

radiação no plano-E e plano-H, onde se utilizou o método da Linha de Transmissão 

Transversa para determinar os parâmetros do patch na obtenção dos diagramas de 

radiação das antenas supercondutoras. Será considerado um arranjo linear conforme 

ilustrado na Figura 7.3, sendo o espaçamento entre os elementos iguais.  
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Figura 7.3 - Arranjo linear de uma antena de microfita com três elementos. 

 

 

 A figura 7.4 abaixo mostra o gráfico da perda de retorno em função da 

frequência, para o substratos de fibra de vidro (FR-4), utilizando um arranjo de antenas 

linear com patch supercondutor e patch de cobre. Os gráficos foram simulados 

utilizando o programa Ansoft HFSS. A curva de preto mostra os resultados utilizando 

FR-4 de substrato com r = 4,4, comprimento = 60,0 mm, largura = 50,0 mm, a 

espessura do substrato = 1.54 mm, com patch supercondutor  SnBaCaCuOy, enquanto a 

curva vermelha mostrada nos resultados utilizando patch de cobre, com o mesmo 

substrato FR-4. 
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Figura 7.4 - Perda de Retorno em função da frequência para um arranjo linear para patch supercondutor e 

patch de cobre. 

 

De acordo com a figura 7.4, o patch supercondutor apresenta frequência de 

ressonâncias mais eficiente usando o FR-4 como substrato, em que a frequência de 

ressonância é de 9,07 GHz, com um coeficiente de reflexão (S11) de -31 dB, enquanto 

que a utilização do patch  de cobre apresenta 9.23 GHz com uma perda de retorno (S11) 

de -25 dB.  

 

A Figura 7.5 mostra os diagramas de radiação para um arranjo linear com 3 

elementos espaçados em /2, para um ângulo de radiação em três dimensões. 
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(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 7.5 - Diagramas de radiação do arranjo linear tridimensional (a) Substrato FR – 4                   

(b) Substrato RT-Duroid 6010. 

 

 

 

 Na Figura 7.6 temos dois ângulos de radiação em duas dimensões Observa-se 

que o obtivemos o Plano Elétrico e o Plano Magnético, onde o substrato utilizado foi o 

FR - 4. 
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(a) 

 

 
 

(b) 

Figura 7.6 - Diagramas de radiação do arranjo linear bidimensional (a) Substrato FR - 4         (b) 

Substrato RT-Duroid 6010. 

 

 

 

A figura 7.7 mostra os resultados comparativos de perda de retorno em função 

da frequência de ressonância de substrato FR-4, usando patch supercondutores para dois 
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e três elementos do conjunto de antenas, em 160K. A curva preta mostra os resultados 

utilizando dois elementos, substrato FR-4 com r = 4,4 e g = 1,54 mm, l = 10 mm, 

largura 10 mm, SnBaCaCuOy patch supercondutor, enquanto a curva vermelha 

mostrada nos resultados usando três elementos e os mesmos materiais e dimensões. 

 

 

Figura 7.7 Perda de retorno versus frequência  usando substrato FR-4 r = 4.4  com material 

supercondutor para arranjos lineares com dois e três elementos, até 160K. 

 

As ressonâncias utilizando dois elementos supercondutores foi de 9,57 GHz, 

com um coeficiente de reflexão (S11) de -22 dB, enquanto que a utilização de três 

elementos apresenta ressonância de 9,04 GHz, com um coeficiente de reflexão (S11) de 

-32 dB. A largura de banda para dois elementos apresenta-se na faixa de 200Mhz e para 

três elementos, na faixa de 300MHz. 

Os diagramas de radiação bidimensional destas antenas mostrado nas figuras 7.8 

e 7.10 têm valores diferentes de ganho de acordo com a frequência de ressonância. A 

curva vermelha representa o ganho total da antena no Plano-E e Plano-H. Embora a 

curva púrpura que representa a ganho total do Plano-E e Plano-H, utilizando um 

substrato de FR-4, com o material supercondutor para um arranjo linear de dois 

elementos e arranjo linear de três elementos à 160K. Neste caso, pode-se observar que o 

agrupamento linear dos três elementos é mais diretivo, do que o arranjo de dois 

elementos. A validação destes resultados teóricos é feita através da comparação com o 
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trabalho publicado na mesma linha de pesquisa, tais como o trabalho citado em [13], 

que mostra o padrão de radiação e as perspectivas de frequência de ressonância. 

 

 

 

Figura 7.8. Modelo 2-D do diagrama de radiação de antenas com dois elementos, usando FR-4 

substrato, com material supercondutor, até 160K. 

 

 

Figura 7.9. Modelo 2-D do diagrama de radiação de antenas com três elementos, usando FR-4 

substrato, com material supercondutor, até 160K. 

 

As Figuras 7.10 e 7.11 mostram os diagramas de radiação tridimensionais dos 

arranjos de antenas simulados em HFSS, com patch supercondutores, utilizando FR-4 

de substrato com dois e três elementos radiantes, respectivamente. 
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De acordo com o ganho de pico de simulação para o patch com substrato FR-4 

usando patch com três elementos supercondutores é de aproximadamente 5,96 dB e 

ganho conjunto de dois elementos com FR-4 substrato é 4,32 dB. 

 

 

 

Figura 7.10. Modelo 3-D do diagrama de radiação de antenas com dois elementos, usando FR-4 

substrato, com material supercondutor, até 160K. 

 

 

 

 

Figura 7.11. Modelo 3-D do diagrama de radiação de antenas com três elementos, usando FR-4 

substrato, com material supercondutor, até 160K. 
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A figura 7.12 abaixo mostra o gráfico da perda de retorno em função da 

frequência, para o substrato de fibra de vidro com diferentes tipos de espessuras do 

patch, utilizando um arranjo de antenas linear com patch supercondutor. Os gráficos 

foram simulados utilizando o programa Ansoft HFSS. 

 

 

Figura 7.12- Gráfico comparativo das curvas de perda de retorno em função da frequência para diferentes 

tipos de espessuras do patch. 

 

A figura 7.12 mostra os resultados comparativos de perda de retorno em função 

da frequência de ressonância, para o substrato de fibra de vidro com diferentes tipos de 

espessuras do patch, sendo t = 0,05 mm, t = 0,10 mm e t =0,15mm. 

Como mostrado acima, as curvas se comportam de forma diferente à medida que 

se diminui a espessura do patch, a perda de retorno aumenta gradativamente. 

 

7.4 Arranjo Planar 

 

 Os diagramas para o plano-E e plano-H de um arranjo planar de 9 elementos 

(3x3) elementos são ilustrados na Figura 7.13. 
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Figura 7.13 - Arranjo planar de uma antena de microfita de 3x3 elementos. 

 

         A figura 7.14 abaixo mostra o gráfico da perda de retorno em função da 

frequência, para os substratos de fibra de vidro (FR-4) e RT-Duroid, utilizando um 

arranjo de antenas planar com patch supercondutor. Os gráficos foram simulados 

utilizando o programa Ansoft HFSS. 

 

 

Figura 7.14– Perda de Retorno em função da frequência para um arranjo planar para diferentes substratos. 
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A Figura 7.15 mostra os diagramas de radiação de um arranjo planar formado 

por 9 (3x3) elementos e espaçados em /2, para um ângulo de radiação em três 

dimensões. 

 

(a) 

 

 

(b) 

Figura 7.15 - Diagramas de radiação do arranjo planar tridimensional.  (a) Substrato FR – 4     (b) 

Substrato RT´Duroid. 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 7.16 - Diagramas de radiação do arranjo planar bidimensional (a) Substrato FR - 4         (b) 

Substrato RT-Duroid. 
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 Os diagramas de radiação para os arranjos lineares e planares foram todos 

elaborados tendo os seguintes parâmetros: w = 10 mm, l = 10 mm g = 0,7mm, r1 = 

10.2, r1 = 4.4; sendo o SnBaCaCuOy supercondutor à temperatura de 160K (-77,77
o 
C). 

 Outros resultados podem ser encontrados para outros tipos de materiais 

supercondutores e outros tipos de substratos [25]-[27], [29]-[30]. 

  

7.5 Utilizações de Material PBG Hexagonal no Substrato das Antenas 

de Microfita 

As simulações foram realizadas através do Ansoft HFSS e demonstram a 

utilização do material PBG na estrutura proposta e as variações das propriedades de 

radiação com a utilização da perda de retorno com o preenchimento de matérias RT 

Duroid 6010 nos furos do substrato, perda de retorno com ar nos furos do substrato e a 

perda de retorno sem os furos no substrato da antena de microfita, para que sejam feitas 

as devidas comparações. 

Na obtenção dos resultados da antena de microfita com material PBG Hexagonal 

é considerada a estrutura apresentada logo abaixo na Figura 7.17, onde, o patch tem 

largura l, comprimento w e espessura t. O substrato apresenta uma permissividade 

relativa r e espessura g. 

 

 

Figura 7.17 – Antena de Microfita com material PBG Hexagonal  

 



 97 

A Figura 7.18 (a) mostra resultados da frequência de ressonância em função da 

perda de retorno utilizando material PBG hexagonal com preenchimento de RT Duroid 

5080 nos furos da antena, 7.18(b) aplicação de material PBG hexagonal com 

preenchimento de ar nos furos e 7.19(c) sem aplicação de material PBG no substrato da 

antena de microfita. 

A figura 7.19 mostra a comparação dos resultados entre a antena PBG com ar, 

antena PBG com RT Duroid e antena sem PBG. 

O projeto de construção da antena de microfita com material PBG foi, w= 

33,675mm, l = 24mm, g = 1.9mm, ε=10.2 (RT duroid 6010) Tangente de perdas  

0,0023 para dimensões do substrato e para dimensões do patch retangular w = 12,45,  l 

= 16 mm, t = 0.05 mm (PEC  Perfect Electric Conductor)  e para as dimensões dos 

cilindros (forma de pastilhas) diâmetro = 1,5 mm, altura = altura do substrato = 1,9 mm,  

distância entre eles  1,5 mm (horizontal) e 1,5 mm (vertical) e ε=2.2 (RT duroid 

6010) . 

 

 

Figura 7.18 (a) mostra resultados entre a frequência de ressonância em função da perda de 

retorno utilizando material PBG hexagonal com preenchimento de RT Duroid 5080 nos furos da antena 
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Figura 7.18 (b) mostra resultados entre a frequência de ressonância em função da perda de 

retorno utilizando material PBG hexagonal com preenchimento de ar nos furos da antena 

 

 

 

 

 

Figura 7.18 (c) mostra resultados entre a frequência de ressonância em função da perda de 

retorno sem a utilização de  material PBG no substrato da antena de microfita. 
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Figura 7.19 Comparação dos resultados de perda de retorno da antena PBG com ar, antena PBG 

com RT Duroid e antena sem PBG. 

 

De acordo com a figura 7.19, a antena com material PBG com ar nos furos 

apresenta duas frequências de ressonâncias em torno de 17.9 GHz e 19.8 GHz, usando o 

RT Duroid 6010 como substrato, com um coeficiente de reflexão (S11) de -30 dB (bom 

casamento de impedância), este resultado é o que chamamos de dual band com largura 

de banda de faixa estreita. Enquanto que a utilização da antena PBG com preenchimento 

de RT Duroid 5880 nos furos apresenta 22 GHz com um coeficiente de reflexão (S11) 

de -25 dB modificou as características de ressonância em termos da frequência de 

operação e a antena sem material PBG, ou seja, sem os furos apresentou 23,5 GHz com 

um coeficiente de reflexão (S11) de -16dB, a antena apresentou uma menor ressonância, 

mas a antena funciona. 

 Essa faixa do espectro eletromagnético utilizado para análise é chamado de 

banda K. A Banda K designa certas porções do espectro eletromagnético, tanto nas 

micro-ondas quanto no infravermelho. A banda K micro-ondas é usada principalmente 

para radares e comunicação via satélite, enquanto a banda K infravermelha é usada para 

observações astronômicas. 
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Para os resultados apresentados na Figura 7.20 e 7.21, foram obtidos para os 

mesmos valores, sendo εr2 = 2.2 RT Duroid 5880, os diagramas de radiação 3D e 2D. 
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Figura 7.20 - Diagrama de radiação em 2-D, com indicação do Plano H e Plano E. 

 

 

Figura 7.21 - Diagrama de radiação em 3-D. 

 

7.6 Resultados das medições para a obtenção dos valores medidos e 

simulados da antena de microfita com material PBG 

 

Inicialmente utilizamos para a realização de medição dos parâmetros de 

dispositivos da antena de microfita com material PBG hexagonal, o Analisador de 

Redes Vetoriasl (VNA- Vectorial Networks Analyzer). Este equipamento permite aferir e 
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testar: antenas,guia de ondas, acopladores, filtros; atenuadores, misturadores, 

osciladores e etc. 

 A medição da impedância na entrada de um dispositivo é importante para que 

haja uma máxima transferência de energia do gerador para carga (antena). É a carta de 

Smith, que fornece a impedância de entrada da antena e determina a relação entre a 

tensão e a corrente, que é função das dimensões físicas da antena e da permissividade 

elétrica usado na sua construção.  

 Nesta pesquisa, foi realizado o analisador de rede vetorial o Rohde & Schwarz 

modelo ZVB14, com varredura de frequência de 700 MHz a 18 GHz, cuja fotografia é 

mostrada na Figura 7.22. 

 

 

 

 

Figura. 7.22: Analisador de rede vetorial, Rohde & Schwarz modelo ZVB14. 

 

Na obtenção dos resultados da antena de microfita material PBG hexagonal é 

considerada a estrutura apresentada logo abaixo na Figura 7.23, onde, o patch tem 

largura w, comprimento l e espessura t. O substrato apresenta uma permissividade 

relativa r e espessura g. 
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O processo de fabricação da antena de microfita com material PBG Hexagonal  

proposto envolveu quatro etapas:  (a) elaboração precisa do projeto com auxílio de um 

software HFSS 11.0; (b) placa de material RT/Duroid 6010.2LM e confecção de 

máscara adesiva com os respectivos layout de impressão ; (c) Utilização de solução de 

percloreto de ferro das faces de cobre descobertas pela máscara de impressão, por 

imersão da placa de material RT/Duroid 6010.2LM; (d) Perfuração do dispositivo em 

formato de cilindros de 1,5mm de espessura em formato hexagonal; (e) perfuração e 

soldagem do conector de alimentação, na montagem do dispositivo. 

 

Figura. 7.23: Antena de Microfita com Material PBG Hexagonal. 

 

Neste capítulo ocorre a demonstração através de uma investigação experimental 

e uma análise dos resultados simulados versus medidos observando o comportamento 

das características de radiação. 

A figura 7.24 representa a impedância de entrada, através da indicação dada pela 

Carta de Smith, para o valor medido do dispositivo em proposto. 
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Figura 7.24- Curva de impedância de entrada para a antena PBG proposta. 

 

A impedância de entrada é considerada um fator de normalização na Carta de 

Smith e o seu valor poderá não permanecer constante, pois varia com a frequência ou a 

faixa de frequência pretendida na operação [39]-[40]. Tais valores possui uma boa 

precisão em relação ao valor de uma impedância característica de 50,00 Ω.  

A figura 7.25, mostra a comparação dos resultados experimentais e simulados 

para a perda de retorno (S11) em função da frequência de ressonância utilizando 

material PBG no substrato da antena de microfita, a partir das seguintes dimensões e 

características a seguir: o projeto de construção da antena de microfita com material 

PBG foi, w= 33,675mm, l = 24mm, g = 1.9mm, ε=10.2 (RT duroid 6010) Tangente de 

perdas  0,0023 para dimensões do substrato e para dimensões do patch retangular w = 

12,45,  l = 16 mm, t = 0.05 mm (PEC  perfect electric conductor)  e para as 

dimensões dos cilindros (forma de pastilhas) diâmetro = 1,5 mm, altura = altura do 

substrato = 1,9 mm,  distância entre eles  1,5 mm (horizontal) e 1,5 mm (vertical) e 

ε=2.2 (RT duroid 5080) . 
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Figura 7.25- Comparação dos resultados experimentais e simulados para a perda de retorno (S11) em 

função da frequência utilizando material PBG na antena de microfita. 

 

Como foi mostrado na figura 7.25, onde podemos comparar os resultados 

simulados no ANSOFT HFSS e medido experimentalmente no aanalisador de rede 

vetorial, que ocorre uma boa concordância em relação ao comportamento da perda de 

retorno em relação aos valores medidos e simulados.  

A Banda K designa certas porções do espectro eletromagnético, tanto no micro-

ondas quanto no infravermelho. A banda K micro-ondas é usada principalmente para 

radares e comunicação via satélite, enquanto a banda K infravermelha é usada para 

observações astronômicas. 
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Capítulo 8 

Conclusões  

 

8.1 Conclusões 

 

 Neste capítulo apresentamos as conclusões referentes aos capítulos 

anteriormente estudados. 

As análises teóricas apresentadas nesta Tese foram efetuadas através do método 

da Linha de Transmissão Transversa – LTT no domínio da transformada de Fourier. 

 No capítulo 2, foram apresentadas as características do HTS (Supercondutor de 

alta temperatura crítica). Um breve histórico alguns de seus principais efeitos, sua 

dependência com a temperatura e com a freqüência, chegando até os HTS utilizados na 

prática, os do tipo II. As principais teorias, microscópica e macroscópica, que explicam 

a teoria supercondutiva foram apresentadas. Foi realizada uma explicação sobre a 

impedância de superfície e a condição de contorno complexa resistiva, que será de 

fundamental importância no cálculo da freqüência de ressonância e padrão de radiação. 

No capítulo 3, foram analisadas estruturas PBG, nas quais são perfurados em 

substratos  formando assim estruturas periódicas compostas de material condutor e ar. 

Desta forma proporcionando o contraste necessário na constante dielétrica para 

caracterizar um material PBG. 

No capítulo 4, foram abordadas suas vantagens, desvantagens e características 

que as tornam especiais as antenas de microfita em relação a outras antenas e foram 

apresentados conceitos e grandezas essenciais ao entendimento do tema. 

           No capítulo 5, foi apresentada a teoria sobre arranjos lineares e planares e 

também as equações para a determinação dos diagramas de radiação desses arranjos. A 

teoria abordada neste capítulo será aplicada juntamente com método da Linha de 

Transmissão Transversa na obtenção dos diagramas de radiação dos arranjos das 

antenas de microfita com material supercondutor, como será visto nos capítulos 

posteriores. 

           Na seqüência, foi analisado como se determinaram os campos eletromagnéticos 

da estrutura em estudo, aplicando em conjunto o método da Linha de Transmissão 

Transversa, as equações de London e a condição de contorno complexa resistiva, 
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obtendo a freqüência de ressonância e equações para o campo distante de uma antena de 

microfita com patch supercondutor. Para a obtenção do diagrama de radiação para 

vários elementos utilizou-se a teoria abordada no Capítulo 6. 

              Por fim, no capítulo 7 foram apresentadas simulações computacionais para a 

antena de microfita com material supercondutor e para os arranjos lineares e planares de 

microfita com diferentes substratos e diferentes espessuras do patch supercondutor. 

Foram obtidos resultados numérico-computacionais pela utilização de programas 

desenvolvidos em Fortran e Matlab e os resultados de comparação foram utilizados 

com o uso do software comercial Ansoft HFSS. 

Além da análise teórica e numérica foi realizada uma investigação experimental, 

realizada com a construção do protótipo (antena com material PBG), para validar o 

estudo. Foi realizada a comparação entre os resultados simulados e experimentais, tendo 

observados a concordância dos resultados analisados. 

Utilizamos material PBG para a obtenção da frequência de ressonância sobre a 

perda de retorno da antena de microfita.  

Obteve-se a frequência de ressonância em função das dimensões da estrutura para a 

antena com o supercondutor. Para os arranjos, obteve-se o diagrama de radiação no 

plano E plano H e a mudança dos substratos FR-4 e RT-Duroid. 

 

8.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 

Posteriormente, podem ser utilizados outros formatos de antenas tais como 

trapezoidal, fractal, multibanda. Pode-se modificar, também, a distribuição dos 

elementos na microfita, como por exemplo, uma configuração planar com os elementos 

dispostos de forma triangular. Uma análise mais elaborada do arranjo pode ser feita 

considerando-se o efeito do acoplamento entre os elementos que o compõe. Utilizar 

várias camadas de substratos diferentes para análise das propriedades de radiação do 

dispositivo em estudo. Confeccionar protótipos com material PBG-2D e utilizando os 

resultados obtidos nas simulações realizar as medições para comparação com os 

resultados teóricos obtidos através do método da Linha de Transmissão Transversa. 

   Pode-se considerar a espessura da lâmina supercondutora durante a análise do 

ressoador e incluir mais materiais supercondutores com outras temperaturas críticas. 

Outros parâmetros da antena supercondutora também podem ser obtidos, tais como 

impedância de entrada, diretividade, largura de banda, eficiência, fator de qualidade. 



 107 

8.4  Trabalhos Publicados pelo Autor 

 [1] Leonardo M. Caetano, Humberto C. C. Fernandes, Marinaldo P.S. Neto, 

Humberto D. Andrade, and Hugo Michel C. A. Maia. "Effects of Variation of the 

Substrate Thickness of Rectangular Slot Resonator with Multilayer", Microwave 

and Optical Technology Letters (Print) , v. 55, p. 2931-2938, 2013. DOI 

10.1002. 

  

[2] L. M. Caetano, H. C. C. Fernandes and H. M. C. A. Maia, “Dynamic Analysis of 

Superconductor at High Temperature for Antennas Array”, Journal of 

Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications, Vol. 12, 2013. 

ISSN 2179-1074. 

 

[3] Caetano, L. M, Fernandes, H. C. C., H. M. C. de A. Maia. Microstrip Antennas 

Array With Superconductor Patch At High Temperature At 254 K. In: 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPERCONDUCTIVITY AND 

MAGNETISM, 2012, Istanbul. 

 

[4] Caetano, L. M., Fernandes, H. C. C., H. M. C. de A. Maia. Analysis of Planar 

Structure with Patch Superconductor Material and PBG Substrate, In: META 

2012, 3th International Conference on Metamateriais, Photonic Cristals and 

Plasmonics. Paris: META, 2012. v. 1. p.CD. 

 

[5] Caetano, L. M., Fernandes, H. C. C. and H. M. C. de A. Maia. Simultaneous 

Photonic Substrate and Superconductor Patch Smart Antennas Array. In: 

SBMO/IEE MTT-S INTERNATIONAL MICROWAVE AND 

OPTOELECTRONICS CONFERENCE, NATAL. IMOC 2011 

http://lattes.cnpq.br/0246709532151067
http://lattes.cnpq.br/0246709532151067
http://lattes.cnpq.br/0246709532151067


 108 

Referências Bibliográficas 

 

[1] Charles Kittel, “Introduction to Solid State Phisics”, John Wiley & Sons, Inc. 

1976. 

[2]  D. Nghiem, J. T. Williams e D. R. Jackson, “A General Analysis of Propagation 

along Multiple-layer Superconducting Stripline and Microstrip Transmission 

Lines”, IEEE-MTT, Vol. 39, No 9, pp., 1553-1565, Set.1991. 

[3] J. M. Pond, C. M. Krowne e W. L. Carter, “On Application of Complex Resistive 

Boundary Conditions to Model Transmission Lines Consisting of Very Thin 

Superconductors”, IEEE-MTT, Vol. 37, No 1, pp. 181-189, Jan. 1989. 

[4] H. C. C. Fernandes: “Estruturas planares gerais em guias de onda milimétricas: 

Linhas de Lâmina”, Tese de Doutorado, FEC, UNICAMP, Campinas-SP, 197 p, 

Jul. 1984.  

[5] A. C. Rose-Innes e E. H. Roderik, “Introduction to Superconductivity”, 2a Edition, 

Pergamon Press, 1978. [6] E. A. Linton, “Superconductivity”, London: 

Mathuen & Co. LTDA, Ney York: John Wiley & Sons Inc. 1964. 

[6] J.  D.  Joannopoulous,  R.D.  Meade e  J.  N.  Winn,  “Photonic crystals:  molding  

the  flow of light”, 1ª Edição, Princeton Univ. Press, 1995. 

[7] Z. Cai e J. Bornemann, “Generalized Spectral-Domain Analysis for Multilayered 

Complex Media and High-Tc Superconductor Application”, IEEE-MTT, Vol. 40, 

No 12, pp. 2251-2257, Dez. 1992. 

[8] Zhi-Yuan Shen, “High-Temperature Superconducting Microwave Circuits”, 

Artech House, Inc. 1994.  

[9]  I.J. Bahl e P. Barthia, “Microstrip Antennas”, Artech House, 1982. 

[10] E. B. Eckholm e S. W. Mcknight, “Attenuation and Dispersion for High-Tc 

Superconducting Microstrip Lines”, IEEE-MTT, Vol. 38, pp. 387-395, 1990. 

[11] L. C. M. Oliveira, “Aplicações de Estruturas PBG em Dispositivos Planares de 

Microondas -Linhas e Antenas- em Substratos Dielétricos e Semicondutores: 

Desenvolvimento de Tecnologia e Caracterização”, Tese de Mestrado, 

Universidade Estadual de Campinas. Set. 2001. 

 

 



 109 

[12] E. R. Brown, C. D Parker, E. Yablonovitch, “Radiation properties of a planar 

antenna on a photonic-crystal substrate”, Journal of the Optical Society of 

America B-Optical Physics, v. 10, p. 404–407, 1993. 

[13] J.  D.  Joannopoulous,  R.D.  Meade e  J.  N.  Winn,  “Photonic crystals:  molding  

the  flow of light”, 1ª Edição, Princeton Univ. Press, 1995. 

[14] S. G. Johnson, e J. D. Joannopoulos, “Introduction to photonic crystals: Bloch’s 

theorem, band diagrams, and gaps (but no defects)”, MIT, 2003. 

[15] S. Fan, P.  R.  Villeneuve,  e  J.  D.  Joannopoulos,  “Channel  drop  tunneling  

through localized states”, Phys. Rev. Letters, vol. 80, no. 5, pp. 960-963, 1998. 

[16] B. E. A. Saleh and M. C. Teich, Fundamentals of Photonics, New York: Wiley, 

pp. 310-322. 1991. 

[17] S. O’Brien e JB Pendry “Photonic band-gap effects and magnetic activity in 

dielectric composites”, Journal of Physics: Condens. Matter, Volume 14, p. 4035. 

[18] E. Yablonovitch e T. J. Gmitter:  “Photonic band structure: the face-centered-

cubic case”, Journal of the Optical Society of America A, p. 1792 Set. de 1990. 

[19] D. S. Wiersma, P. Bartolini, Ad Lagendijk, and R.o Righini, “Localization of 

light      in a dimensional medium”, Letters to Nature - Vol.390 18/25, Dez. 1997. 

[20] E. Centeno and D. Felbacq, “Rigorous vector diffraction of electromagnetic 

waves by bidimensional photonic crystals”, J. Optical Soc. American A/Vol. 17, 

No.2, pp.320-327, Fev. 2000. 

[21] B. A. Munk, “Frequency Selective Surfaces: Theory and Design”, John Wiley & 

Sons, Inc.,2000. 

[22] J. D. Joannopoulos, R. D. Meade, and J. N. Winn, “Photonic Crystals”, Princeton 

University Press, 1995. 

[23] E.Yablonovitch, “Inhibited spontaneous emission in solid-state physics and 

electronics,” Phys.Rev. Lett., vol. 58, 2059–63, 1987. 

[24] V. Radisic, Y. Qian, R. Coccioli e T. Itoh, “Novel 2-D Photonic Bandgap 

Structure for Microstrip Lines”, IEEE Microwave and guided wave letters, Vol. 8 

No. 2 Feb. 1998. 

[25] S. O’Brien e JB Pendry “Photonic band-gap effects and magnetic activity in 

dielectric composites”, Journal of Physics: Condens. Matter, Volume 14, p. 4035. 

[26] G. A. Deschamps, Microstrip Microwave Antennas, III USAF Symposium on 

An-tennas, 1953. 



 110 

[27] O. R. Baiocchi, R. S. Kong e T. Itoh, “Pulse Propagation in Superconducting 

Coplanar Striplines”, IEEE trans., MTT, Vol. 40, No 3, pp. 509-514, Mar. 1992. 

[28] K. K. Mei e G. Liang, “Eletromagnetics of Superconductors”, IEEE-MTT, Vol. 

39, No 9, pp. 1545-1552, Sep., 1991.  

[29] C. A. Balanis, “Antenna Theory – Analysis and Design”. Harper & Row, 

Publishers, New York, 1982. 

[30] I. J. Bahl e P. Bhartia, “Microstrip Antennas”, Artech House, Inc, second 

printing, 1982. 

[31] H.C.C. Fernandes, J. P. Silva e G.F.S. Filho, “TTL Method Applied on Microstrip 

Rectangular-Patch Antenna Analysis and Design”, XXVIII Moscow International 

Conference on Antenna Theory and Technology, Moscow-Russia, Conf. Proc. pp. 

424-427 Sept. 1998. 

[32] R. Bracewell, “The Fourier Transform and its Applications”, Mc Graw-Hill Book 

Company, 1965. 

[33] H. C. C. Fernandes, E. A. M. Souza e I. S. Queiroz Jr., “Conductor Thickness in 

Unilateral Finlines on Semiconductor Substrate”, International Journal of Infrared 

and Millimeter Waves, USA, vol. 16, no. 1, June 1994. 

[34] A. R. N. Farias e H. C. C. Fernandes, “Microstrip antenna design using the TTL 

method”, 1997 SBMO/IEEE International Microwave and Optoelectronics 

Conferece, Natal-RN, pp. 291-296, Ago. 1997. 

[35] J. R. S. Oliveira, O. D. Rocha Filho e H. C. C. Fernandes, “Método LTT em 

linhas de lâminas com materiais semicondutores”, I Congresso de Ciências da 

UFRN, Conf. An. Pp. 230-231, Natal-RN, Brasil,1989. 

[36] J.M.Pond, C.M.Krowne e W.L.Carter, “On the Application of Complex Resistive 

Boudary Conditions to Model Transmission Lines Consisting of very Thin 

Superconductors”, IEEE MTT, vol. 37, no 1, pp. 181 - 189, Jan. 1989. 

[37] J.Kessler, R.Dill and P.Russer, “Field Theory Investigation of High-Tc 

Superconducting Coplanar Waveguide Transmission Lines and Resonators”, 

IEEE MTT, vol. 39, no 9, pp. 1566 - 1574, Sep. 1991. 

[38] Sidney A. P. Silva e Humberto C.C. Fernandes, “Funções de base na análise do 

acoplador de linha de lâmina unilateral acoplada”, IV SPET-Simpósio de Pesquisa 

e Extensão em Tecnologia, Natal-RN, Anais pp. 79-81, Nov. 1998. 



 111 

[39] E. A. Elbadawy, D. A. Aziz e M. A. Rahman, “A more comprehensive analysis of 

a microstrip antenna in the spectral domain”, Circuits and Systems, 1990., 

Proceedings of the 33rd Midwest Symposium on , Aug. 1990, vol.1, pp. 125 –128. 

[40] Tatsuo Itoh e Wolfgang Menzel, “A Full-Wave Analysis Method for Open 

Microstrip Structures”, IEEE Trans. on Antennas and Propagation, Vol. AP-29, 

No.1 January 1981, pp. 63-68. 

[41] H.C.C. Fernandes, H. M. C. de A. Maia e L. M. Caetano, “New Antenna with 

Superconductor Substrate with Critical Temperature at 212”, International 

Conference on Advanced Materials – ICAM, Set. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 


