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Resumo 

 
 

Superfícies seletivas em frequência (Frequency Selective Surface - FSS) são 

usadas frequentemente em diversas aplicações em telecomunicações. Algumas dessas 

aplicações podem exigir que essas estruturas tenham resposta com múltiplas bandas de 

ressonância. Outras aplicações exigem que as FSS tenham resposta em faixa larga de 

frequência, para atender aos requisitos necessários. Para projetar uma FSS com essas 

características existem inúmeras técnicas citadas na literatura científica. Assim, o 

propósito deste trabalho é analisar algumas técnicas utilizadas tais como: Sobreposição 

de FSS; Elementos combinados; Elementos convolucionados e Elementos fractais. E 

projetar FSS multibanda e/ou banda larga selecionando maneiras simples em termos de 

construção e que ocupem o menor espaço possível, visando aplicações práticas. 

Tendo em vista estes requisitos, foram realizados três projetos de FSS: um 

aplicado a tecnologia IEEE 802.11 a/b/g/n e dois projetos para aplicação em UWB. No 

desenvolvimento dos projetos, foi utilizado o software comercial Ansoft DesignerTM e 

os resultados experimentais se mostraram satisfatórios. 

 

Palavras-Chave: Superfícies seletivas em frequência; FSS; Resposta 

multibanda; Resposta banda larga 
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Abstract 

�

�

Frequency selective surfaces (Frequency Selective Surface - FSS) are often used 

in various applications in telecommunications. Some of these applications may require 

that these structures have response with multiple resonance bands. Other applications 

require that the FSS response have large frequency range, to meet the necessary 

requirements. FSS to design with these features there are numerous techniques cited in 

the scientific literature. Thus, the purpose of this paper is to examine some common 

techniques such as: Overlap of FSS; Elements combined; Elements Elements 

convolucionados and fractals. And designing multiband FSS and / or broadband 

selecting simple ways in terms of construction and occupy the smallest possible space, 

aiming at practical applications. 

Given these requirements, three projects FSS were performed: a technology 

applied to IEEE 802.11 a/b/g/n and two projects for application in UWB. In project 

development, commercial software Ansoft DesignerTM and experimental results were 

satisfactory was used. 

 

Keywords: Frequency Selective Surface; FSS; Multiband Response; Wideband 

Response. 
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1.Capítulo 1 - Introdução 

 

 

As superfícies seletivas em frequência consiste em um filtro para ondas planas 

formado basicamente por um arranjo periódico de elementos depositados sobre uma 

camada dielétrica [1]. 

Essas estruturas possuem papel de destaque na área de telecomunicações devido 

os avanços tecnológicos a fim de suprir a exigência dos usuários que a cada dia buscam 

tecnologias que atinjam taxas de transmissão cada vez mais elevadas e que sejam 

multifuncionais. Uma das alternativas encontradas foram os surgimentos das 

tecnologias UWB, do inglês, Ultra-Wide Band, e a tecnologia multibanda, a qual 

garante que as redes de telecomunicações operem em várias bandas de frequência 

reduzindo os custos operacionais e de implantação do sistema. 

As FSS com característica multibanda são estruturas que apresentam mais de 

uma frequência de ressonância no domínio espectral analisado, ou seja, podem operar 

em mais de uma frequência. Este tipo de comportamento tem recebido atenção por parte 

dos pesquisadores nos últimos anos. As principais causas para o aumento nas pesquisas 

nesta área é devido a demanda por antenas e filtros multifuncionais para comunicação e 

detecção. Estas possuem algumas aplicações entre as quais se podem destacar os 

divisores de feixe óptico [2] e refletores Cassegrin multibanda [3]. A Figura 1.1 

apresenta uma ilustração de um dispositivo que possui tecnologia Wi-Fi, Bluetooth e 

sinal de televisão. 
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Figura 1.1 - Dispositivo multifuncional 

 

Já os rádios UWB podem usar frequências de 3,1 a 10,6 GHz, possuindo uma 

banda de 7,4 GHz. Cada canal de rádio pode ter uma largura de banda de 500 MHz, 

dependendo da frequência central. Para poder usufruir de uma banda tão larga, a 

Federal Communications Comission (FCC) impôs severas restrições na potência de 

transmissão broadcast, em que o sinal de rádio UWB não deve interferir nas tecnologias 

tradicionais. Com isso, os filtros devem possuir respostas em frequência com banda 

cada vez mais larga, conforme visto na Figura 1.2 [4].  

�

Figura 1.2 - Comparativo entre espalhamento espectral (SS), banda estreita (NB) e banda ultra 

larga (UWB) 
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As aplicações da tecnologia UWB são das mais variadas que vai desde a 

conectividade para PC e seus periféricos até a criação de conectividade sem fio ad-hoc a 

altas taxas de bit para PC, e fontes móveis. [4] 

Com o desenvolvimento dessa tecnologia, vários pesquisadores estão buscando 

formas para facilitar a disseminação dessa tecnologia. Para isso, procuram desenvolver 

antenas, filtros de frequência, que possibilitem o uso da UWB com maior eficiência. 

Ao contrário de filtros de microondas tradicionais, a resposta em frequência das 

FSS não é apenas em função da frequência, mas também do ângulo de incidência e 

polarizações de ondas eletromagnéticas. É necessário que as FSS de boa qualidade 

possuam estabilidade para vários ângulos de incidência e sejam indiferentes as 

polarizações dentro da faixa de operação. 

Para obter FSS com as características multibanda como também UWB, existem 

várias técnicas utilizadas no meio científico. Assim, o propósito deste trabalho é 

analisar algumas dessas técnicas e projetar FSS multibanda e/ou banda larga 

selecionando técnicas simples em termos de construção e que ocupem o menor espaço 

possível, visando aplicações práticas. 

No Capítulo 2 é apresentada uma descrição sobre as superfícies seletivas em 

frequência abordando um pouco sobre os aspectos históricos envolvendo as FSS. Serão 

descritas algumas aplicações, os parâmetros que afetam na resposta em frequência das 

FSS, as técnicas de análises e os setups medição utilizados. Neste capítulo, é realizada 

uma abordagem sobre as superfícies seletivas em frequência reconfiguráveis. 

No Capítulo 3 é realizado um levantamento bibliográfico com o estado da arte 

sobre as superfícies seletivas em frequência e as principais técnicas utilizadas no projeto 

de FSS com característica multibanda e/ou banda larga, tais como: Sobreposição de 

FSS; Elementos convolucionados; Elementos combinados e Elementos fractais. 

No Capítulo 4 é realizado algumas estudos e simulações de FSS utilizando 

algumas técnicas descritas no Capítulo 3 além da realização do estudo de estabilidade 

angular e de polarização a partir da análise numérica realizada utilizando o software 

comercial Ansoft DesignerTM. 
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O Capítulo 5 é destinado para projetos de FSS para obtenção de característica 

UWB e multibanda a fim de utilizar em aplicações comerciais. 

Finalmente, no Capítulo 6, são apresentadas as conclusões dos principais 

aspectos abordados neste trabalho. 

 



	�

�

�

2. Capítulo 2 - Superfície Seletiva em 

Frequência 

 

�

2.1.  Introdução 

�

As superfícies seletivas em frequência são estruturas formadas basicamente por 

arranjos de elementos periódicos tipo patch condutor ou abertura, e em alguns casos, 

pode-se utilizar a combinação dos dois tipos de elementos com a finalidade de filtragem 

de ondas eletromagnéticas, conforme visto na Figura 2.1 [1]. O termo superfície seletiva 

em frequência, vem do inglês Frequency Selective Surface e, costumeiramente, nos 

relatos científicos, é bastante usual utilizar a sigla FSS. 

�

�
�

�

�
�
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a) 

�

b) 

Figura 2.1 – a) Filtros passa-faixa b) Rejeita-faixa 

 

As FSS possuem uma longa história de desenvolvimento que se iniciou a partir 

de uma simples observação de Francis Hopkinson relatada ao físico David Rittenhouse. 

Francis percebeu um fenômeno em que, após os estudos de Rittenhouse, se constituiu 

no desenvolvimento da grade de difração óptica [5]. Em meados dos anos 60, as 

superfícies seletivas passaram a ter papel de destaque por causa do grande potencial nos 

setores militares e comerciais [6]. 

Atualmente, as pesquisas continuam intensas devido à sua variedade de 

aplicações na faixa de frequências de micro-ondas, ondas milimétricas, submilimétricas 

e terahertz, pois estas possuem grande versatilidade, podendo operar em largas faixas do 

domínio espectral. 
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No projeto das FSS, alguns aspectos são de suma importância para determinar a 

sua frequência de ressonância e a largura de banda de operação, tais como: tipo, forma, 

dimensão e periodicidade dos elementos a ser utilizado, tipo de dielétrico e sua 

espessura. Isso se deve ao fato destes parâmetros exercerem forte influência no 

comprimento de onda e, consequentemente, na frequência de operação e largura de 

banda da FSS. 

 

2.2.  Tipos de elementos 

 

As FSS com elementos do tipo abertura são conhecidas como FSS indutivas e 

são utilizadas para fornecer características passa-faixa ou passa-alta. Na medida em que 

as aberturas entram em ressonância com a frequência da onda incidente, a estrutura vai 

se tornando “transparente” para essa onda incidente, até que ocorra a transmissão total 

da onda. 

As FSS com elementos do tipo patch são conhecidas como FSS capacitivas e 

possuem características rejeita-faixa ou passa-baixa, pois na medida em que os 

elementos patches entram em ressonância com a frequência da onda incidente, a 

estrutura irradia potência incidente na direção de reflexão. Dessa forma, quando a 

estrutura entra totalmente em ressonância, a superfície se comporta como um condutor 

perfeito refletindo totalmente a onda incidente [6]. 

�

2.3.  Forma dos elementos 

 

Algumas formas de elementos são tradicionais e bastante utilizadas em relatos 

científicos, como: patch retangular, patch circular, cruz de jerusalém, dipolo cruzado, 

espira quadrada, espira quadrada dupla etc. Estas formas podem ser visualizadas na 

Figura 2.2. 
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Figura 2.2 - Forma dos elementos mais comuns 

De acordo com [7], os elementos das FSS podem ser divididos em quatro 

grupos. O grupo 1, representado na Figura 2.3, corresponde aos n-polos conectados pelo 

centro. As formas mais comuns são: Dipolo Fino, Cruz de Jerusalém, Dipolo Cruzado e 

o Tripolo. 

�

Figura 2.3 - Grupo 1 

O Grupo 2 é representado pelos elementos do tipo espira. As formas mais 

comuns são: espiras quadradas, quadradas duplas, quadradas com grades e anéis 

circulares concêntricos. A Figura 2.4 ilustra a forma desses elementos. 
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Figura 2.4 - Grupo 2 

O Grupo 3 é formado pelos elementos do tipo sólido. Os mais comuns são: os 

patches retangulares, hexagonais e circulares. Esse grupo é representado na Figura 2.5. 

�

Figura 2.5 - Grupo 3 

Por último, o Grupo 4 é formado por elementos que surgiram a partir de uma 

modificação ou combinação dos elementos típicos. A Figura 2.6 exemplifica dois 

elementos combinados. O primeiro é o resultado da combinação da espira quadrada com 

dipolo cruzado e o segundo é formado a partir do agrupamento entre o patch circular e o 

dipolo cruzado. 

�

Figura 2.6 - Grupo 4 

Ao longo do tempo, foram surgindo novas formas de elementos. Entre estas, 

podem-se destacar os elementos fractais. Um fractal é uma forma geométrica 

fragmentada cuja complexidade se eleva com o aumento das repetições de padrões pré-

definidos, de acordo com a geometria utilizada. Esta forma pode ser subdividida em 
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partes, na qual cada parte menor do objeto ou processo fractal se assemelha ao todo, ou 

seja, possui uma relação de auto-similaridade ou auto-semelhança [7]. 

Um fractal é gerado através de fórmulas matemáticas, muitas vezes simples, que 

quando aplicadas de forma iterativa, produzem formas geométricas abstratas, com 

padrões complexos, que se repetem infinitamente [7]. 

Segundo Reed em [8], o projeto de uma FSS com elementos fractais é uma 

solução bastante competitiva, uma vez que as características inerentes à geometria 

fractal permitem o desenvolvimento de filtros espaciais compactos e com desempenho 

superior em relação a estruturas convencionais. Na engenharia de micro-ondas, o 

interesse nas geometrias fractais está na possibilidade de ajuste dos parâmetros 

eletromagnéticos dos dispositivos de RF/micro-ondas, tais como, frequência de 

ressonância e largura de banda [9]. Nas Figuras 2.7 e 2.8, podem-se observar alguns 

elementos fractais utilizados [10]-[11]. 

�

Figura 2.7 - Pentágono de Dürer, [10] 

�

Figura 2.8 - Curva de Minkowski, [11] 

Outro tipo de elemento que está sendo bastante utilizado na literatura são os 

elementos convolucionados. O termo convolucionado no contexto de estruturas de RF 

impressas foi usado primeiramente em [12] para descrever uma classe de conjuntos de 

elementos complexos que exibem ressonâncias em uma superfície com pequena 

periodicidade. Notou-se que o uso de elementos de FSS convolucionados melhora a 
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estabilidade angular da resposta em frequência da superfície. Assim, uma das vantagens 

destes elementos é obter uma maior largura de banda com elementos de tamanho 

reduzido [13]. A Figura 2.9 mostra dois tipos de elementos convolucionados [14]. 

�

Figura 2.9 - Elementos simples e seus equivalentes convolucionados, [14] 

A forma do elemento utilizado em uma FSS influencia fortemente em 

parâmetros de operação da mesma, como frequência de ressonância e largura de banda 

de operação. O elemento ressoará e espalhará energia quando suas dimensões forem 

múltiplas do comprimento de onda que incide sobre ele. Dessa forma, o fenômeno 

resultante do espalhamento proveniente de cada elemento do arranjo é caracterizado 

como uma reflexão. Esse fenômeno se mantém mesmo quando o ângulo de incidência 

não é normal ao plano formado pelo arranjo periódico, uma vez que o atraso observado 

entre a corrente de superfície induzida, em relação aos elementos vizinhos, faz com que 

a direção dos campos irradiados mantenha o comportamento de reflexão. Para os 

demais comprimentos de onda incidentes sobre a estrutura, a superfície seletiva em 

frequência se comporta como um objeto transparente, podendo infligir pequenas 

atenuações provenientes da permissividade do substrato, sobre o qual os elementos são 

depositados e a resistividade do material condutor utilizado [15]. 

 

2.4.  Técnicas de análise 

 

Na literatura científica, é fácil encontrar métodos de análise dedicados à 

caracterização de estruturas planares sobre substratos dielétricos utilizando elementos 

tipo patch condutor e abertura. Essas técnicas podem ser divididas em métodos quase-

TEM que são classificados como métodos aproximados e os métodos de onda completa. 
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Para os métodos aproximados, o mais conhecido e utilizado é o método do 

circuito equivalente (MCE). Esta técnica é bastante difundida no meio científico, devido 

ao uso de uma aproximação quase-estática para calcular os componentes do circuito e 

permite uma rápida resposta computacional. Nesta análise, os vários segmentos de fita 

condutora que formam os elementos em um arranjo periódico são modelados como 

componentes indutivos ou capacitivos em uma linha de transmissão. Da solução deste 

circuito, são encontradas as características de transmissão e reflexão da FSS. Nas 

frequências de micro-ondas e ondas milimétricas pode ser necessário analisar a estrutura 

através de uma técnica mais rigorosa [16]. Em [17], um novo método de circuito 

equivalente utilizando decomposição modal é proposto e usado na análise de FSS 

multicamadas. 

Nos métodos de onda completa, há técnicas para análise de uma FSS entre elas, 

o método da expansão modal, que permite uma análise rigorosa, fornecendo, dessa 

forma, resultados precisos e detalhados das estruturas estudadas [18]. Quando este 

método é utilizado em combinação com o Método dos Momentos (MoM), são obtidos 

resultados rigorosos, porém é visto que há um grande esforço computacional. 

Outro método que se destaca atualmente é a técnica das diferenças finitas no 

domínio do tempo (FDTD). Segundo Moreira, 2012 apud Campos, 2009, esta técnica 

possibilita a análise de qualquer tipo de elemento, bem como a análise de perdas 

dielétricas e/ou magnéticas e a análise de estruturas não homogêneas. Apesar de sua 

simplicidade, na época que foi proposto, não havia recursos computacionais para a 

simulação de problemas complexos e isso foi crucial para o retardo dos estudos do 

método. Além disso, pelo fato do FDTD ser um método que utiliza um algoritmo 

baseado em equações diferenciais parciais (EDP), ele não requer uma abordagem 

através de funções de Green, permitindo o estudo da onda em todo o seu espectro de 

frequências e em ambientes complexos. Para simulações nas quais a região modelada 

estende-se ao infinito, utilizam-se condições de contorno, tais como planos condutores 

(magnéticos ou elétricos) perfeitos, como a parede condutora perfeita proposta por 

Berenger [21], para limitar o domínio computacional. 

Segundo Neto, 2013 apud Azizi, 1995, o método iterativo com o conceito de 

ondas (Wave Concept Iteractive Procedure – WCIP) trata-se de outro método usado na 

análise de FSS que apresenta uma redução no esforço computacional, comparado com 
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outros métodos de onda completa, e boa flexibilidade quanto à forma da estrutura 

planar. Este método é baseado no conceito de ondas eletromagnéticas e no princípio da 

reflexão e transmissão de ondas em uma interface. 

Em conjunto com esses métodos, podem ser utilizadas técnicas de inteligência 

computacional, como algoritmos genéticos ou redes neurais, para análise e/ou síntese de 

FSS [19]. 

 

2.5.  Superfícies seletivas em frequência reconfiguráveis 

 

Recentemente, tem havido um crescimento do interesse dos cientistas pelas 

superfícies seletivas em frequência reconfiguráveis (Reconfigurable Frequency 

Selective Surface - RFSS) devido à possibilidade de variar a frequência de ressonância 

dessas estruturas. As FSS são reconfiguradas utilizando três técnicas: a primeira técnica 

altera as propriedades eletromagnéticas do substrato, a segunda insere elementos no 

circuito da FSS por meio de diodos e terceira técnica consiste em realizar uma sintonia 

mais fina da frequência da FSS por meio da alteração da orientação do arranjo 

mecanicamente. 

Vários grupos investigam a possibilidade de sintonizar ou reconfigurar uma FSS. 

Conforme visto anteriormente, os fatores que alteram a frequência de ressonância de 

uma estrutura são: forma do elemento, periodicidade, substrato utilizado, geometria etc. 

Assim, se um ou mais desses fatores forem alterados, a frequência de operação da 

estrutura se altera ou pode-se até mesmo introduzir elementos de circuito na FSS, para 

alterar o fluxo de corrente entre os patches metálicos. 

Na literatura científica, há várias classes de FSS reconfiguráveis [23]-[24]. Na 

primeira classe, a resposta em frequência é modificada pela alteração das propriedades 

eletromagnéticas do substrato, que pode ser alterado utilizando ferrita como substrato e 

aplicando um campo magnético estático na estrutura, ou utilizando dielétrico líquido e 

modificando o seu volume [26]. 

A segunda classe de RFSS é baseada na mudança de geometria da FSS 

mecanicamente pelo uso de motores, sistemas micro-eletro-mecânico (MEMS), etc. Os 
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elementos metálicos da FSS são projetados com o intuito de modificar a orientação ou 

posição para alterar a frequência de operação. 

A terceira classe de RFSS a ser considerada incorpora componentes de circuito 

no arranjo metálico que pode ser utilizado para variar a corrente entre os elementos 

metálicos para em alguns momentos mudar a resposta em frequência da FSS [27]. 

Khaled ElMahgoub et al em [28], apresentam duas das técnicas descritas acima 

para projetar uma nova RFSS. Uma das formas abordadas é o uso de diodos entre as 

partes metálicas dos elementos da FSS. O diodo é chaveado (ON) e desligado (OFF) 

para mudar a frequência, alterando-se o fluxo de corrente na FSS e, consequentemente, 

o campo irradiado. A outra técnica consiste na mudança da disposição do arranjo 

mecanicamente. Para facilitar o entendimento, a Figura 2.10 mostra os dois tipos de 

técnicas utilizadas. 

 

a) 
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b) 

Figura 2.10 - Técnicas utilizadas na FSS reconfigurável: a) Chaveamento de diodo e b) 

Deslocamento mecânico das células unitárias extraído de [28] 

Os resultados das simulações por meio da técnica FDTD são apresentados na 

Figura 2.11. Os resultados apresentam um deslocamento de 5 GHz na frequência de 

operação quando o diodo é ligado (ON). Quando há somente a mudança no ângulo 

oblíquo, o deslocamento da frequência de ressonância gira em torno de 0,5 GHz. 

 

Figura 2.11 - Resultados da simulação para o chaveamento do diodo com incidência de diferentes 

ângulos oblíquos, retirado de [28] 

Na literatura científica, há outros tipos de FSS reconfigurável, tais como: FSS 

abertura anelar reconfigurável, FSS abertura quadrada reconfigurável, dentre outras. 
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2.6.  Setups de medição 

 

Vários setups podem ser utilizados para medição das propriedades de 

transmissão e reflexão de uma FSS. Dentre estes, uma técnica muito precisa é ilustrada 

na Figura 2.12. A medição é realizada utilizando um analisador de redes e antenas de 

ganho padrão como antena transmissora e receptora. É possível medir as características 

de transmissão TE e TM do painel em teste posicionado no suporte de estruturas entre 

as duas antenas cornetas, através da alteração da polarização das antenas de vertical para 

horizontal. Os absorvedores no suporte eliminam as difrações nas bordas da FSS [15]. 

 

Figura 2.12 - Medição das características de transmissão e reflexão da FSS 

Segundo Maniçoba, 2009 apud Hannan, 1965, a técnica de simulação do guia de 

ondas, usada regularmente em testes de casamento de impedância em arranjos de 

antenas, fornece uma alternativa para medições do desempenho de transmissão/reflexão. 

Entretanto, é uma técnica que produz erros e é limitada para polarização TE. 

A medição mais precisa é realizado com o medidor de precisão, com antenas 

cornetas e lentes, apresentado no setup da Figura 2.13, que pode ser usado para medidas 

com polarizações TE e TM e medições, que exijam maior precisão nas medidas, uma 

vez que um estreito feixe gaussiano das lentes incida sobre a FSS, o efeito nas bordas é 

reduzido significativamente [31]. 
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Figura 2.13 - Medidor de precisão de FSS 

 

2.7.  Aplicações de FSS 

 

Recentemente, melhorias significativas em diversas áreas da engenharia têm 

sido conseguidas através do uso de superfícies seletivas em frequência. As FSS 

possuem muitas aplicações, desde aplicações tradicionais em aviões, sistemas de 

antenas, foguetes, mísseis, radomes, sub-refletores, matriz de lentes refletoras, até 

aplicações mais recentes em tags RFID, aumento de RCS (Radar Cross Section), 

planejamento de trajetória, proteção contra EMI (Eletromagnetic Interference), 

estruturas bandgap fotônicas, acoplamento de guia de onda ou cavidade controlada, 

dentre outras [32]-[36]. 

A aplicação mais conhecida de FSS é a tela localizada na porta do forno de 

micro-ondas. Esta tela funciona como um filtro passa-alta que deixa passar a faixa de 

frequência da luz visível e rejeita a faixa de frequência de micro-ondas, em torno de 

2,45 GHz [15]. A Figura 2.14 ilustra o funcionamento do forno de micro-ondas e o uso 

da FSS na porta do forno com o objetivo de confinar as ondas na frequência de 2,45 

GHz e com potência em torno de 900 W dentro do forno. 
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Figura 2.14 - Anteparo localizado na porta do forno de microondas 

A Figura 2.15 apresenta uma estrutura de FSS utilizada na recepção de sinais de 

satélite. A FSS está localizada na frente da antena receptora de frequências na banda C e 

atua de forma que os sinais das frequências que se encontram entre 3,7 e 4,2 GHz sejam 

recebidos pela antena e as demais frequências sejam refletidas e direcionadas para a 

segunda antena receptora, responsável pela recepção de sinais na faixa de frequência 

correspondente a banda Ku (10,7 a 12,2 GHz). Ou seja, em vez de utilizar refletor 

duplo, a FSS é utilizada como sub-refletor necessitando apenas do refletor principal. 

 

Figura 2.15 - FSS utilizada como sub-refletor 

Na Universidade do Estado de Ohio no Center for Intelligent Transportation 

Research (CITR), os cientistas utilizaram uma FSS disposta como uma tarja na estrada 

formando um localizador de pista para um sistema autônomo de demonstração de 

veículo. O sensor de radar instalado no veículo mede a posição lateral por sentir a 

energia retroespalhada de uma superfície seletiva em frequência construída como 

divisão de pista e montada no centro da mesma. A base conceitual para o sistema de 
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rastreamento por radar pista é mostrado na Figura 2.16. A superfície de refletividade do 

radar é projetada de tal forma que a energia do radar em uma frequência específica é 

refletida de volta para a antena transmissora em um ângulo de altitude específica. 

Assim, fazendo variar a frequência do sinal de radar que pode mudar a distância do 

sensor posicionado na região frontal do carro [37]. 

 

Figura 2.16 - Sistema de rastreamento por radar 

Outra aplicação bastante interessante é o uso de FSS como janelas eficientes. A 

aplicação de uma camada metálica muito fina em projetos de janelas modernas é um 

modo extremamente efetivo para economizar energia. Conforme visto na Figura 2.17, a 

FSS atua como filtro, a camada bloqueia a radiação eletromagnética na região 

infravermelha e é completamente transparente a parte visível do espectro, assim rejeita a 

transferência de calor de fora para dentro do ambiente no verão e vice-versa no inverno 

[38].  
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Figura 2.17 - Aplicação de FSS em janelas eficientes 

Na região do infravermelho, FSS podem ser usadas como polarizadores, 

divisores de feixe, como também espelhos com o intuito de melhorar a eficiência do 

bombeamento em lasers moleculares. Estas também podem ser utilizadas como 

superfícies seletivas solares em que é desejável selecionar as radiações UV ou IR 

enquanto reter a faixa de espectro visível [6]. 

Com relação às aplicações de FSS multicamadas, pode-se encontrar em vários 

relatos científicos, por exemplos, o cascateamento de estruturas para bloqueio de sinais 

de comunicação. Já para FSS multibanda, várias pesquisas estão sendo desenvolvidas e 

inclusive podem-se encontrar aplicações de FSS com plasma, sendo utilizada para 

substituir a parte metálica nessas estruturas. 

 

2.8.  Conclusão 

 

Neste capítulo foi apresentada uma introdução sobre as superfícies seletivas em 

frequência abordando alguns fatores que devem ser levados em consideração no 

momento de projeto de FSS, tais como: tipo de FSS (abertura ou patch condutor), forma 

do elemento utilizado, tipo de substrato, periodicidade do elemento etc. 
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Algumas técnicas de análises teóricas de FSS foram citadas, como: FDTD, 

WCIP, MoM. Estes métodos são bastante importantes, pois analisam as características 

de transmissão e reflexão das FSS sem a necessidade de construção e medição das 

estruturas deixando apenas para o final do projeto quando se tem as características 

desejadas a partir da análise teórica. Para a medição das FSS, foram apresentadas 

algumas configurações que podem ser utilizadas a fim de obter resultados fidedignos. 

Novos arranjos de FSS foram apresentados tais como: FSS com elemento 

convolucionado, FSS com elemento fractal e as FSS reconfiguráveis, as quais a resposta 

da Superfície Seletiva em Frequência pode ser modificada a partir da alteração das 

propriedades eletromagnéticas do substrato, inserção de elementos no circuito da FSS 

por meio de diodos e alteração da orientação do arranjo mecanicamente. 

 



 

���

�
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3. Capítulo 3 – Estado da Arte e Técnicas 

Usuais para Obter Característica 

Multibanda e/ou Banda Larga 

 

 

3.1. Introdução 

 

As Superfícies Seletivas em Frequência possuem papel de destaque na área de 

telecomunicações devido aos avanços tecnológicos a fim de suprir a exigência dos 

usuários que a cada dia buscam tecnologias que atinjam taxas de transmissão cada vez 

mais elevadas e que sejam multifuncionais. Uma das alternativas encontradas foram os 

surgimentos das tecnologias UWB, do inglês, Ultra-Wide Band, e a tecnologia 

multibanda, a qual garante que as redes de telecomunicações operem em várias bandas 

de frequência reduzindo os custos operacionais e de implantação do sistema. 

As FSS com característica multibanda são estruturas que apresentam mais de 

uma frequência de ressonância no domínio espectral analisado, ou seja, podem operar 

em mais de uma frequência. Este tipo de comportamento tem recebido atenção por parte 

dos pesquisadores nos últimos anos [53]-[57]. As principais causas para o aumento nas 

pesquisas nesta área é devido à demanda por antenas e filtros multifuncionais para 

comunicação e detecção. 

A tecnologia UWB difere substancialmente das tecnologias de rádio frequência 

banda estreita convencional e espalhamento espectral, como a tecnologia Bluetooth e 

802.11 a/b/g. O seu diferencial é a utilização de uma banda do espectro de rádio 

frequência extremamente larga para transmitir dados. Portanto, esta tecnologia transmite 

mais dados em certo período de tempo que as tecnologias tradicionais banda estreita. 
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Com isso, os filtros devem possuir respostas em frequência com banda cada vez mais 

larga [58]-[64]. 

Neste capítulo, será realizada uma descrição do estado da arte com as 

tecnologias multibanda, banda larga/UWB e as técnicas mais comuns utilizadas na 

literatura para obtenção de FSS com as características requeridas nas tecnologias 

supracitadas. 

 

3.2. Técnicas usuais para obtenção de característica multibanda e/ou banda larga 

em FSS 

 

Na literatura científica são encontrados relatos científicos sobre FSS com 

características multibanda e banda larga/UWB. A fim de obter os resultados exigidos 

para uma FSS ser considerada banda larga/UWB ou multibanda, os pesquisadores se 

valem de algumas técnicas bastante disseminadas no meio científico, tais como: 

estruturas em cascata, elementos fractais, elementos convolucionais e elementos 

combinados as quais serão apresentadas a seguir. 

 

3.2.1. Estruturas em cascata 

 

As Superfícies Seletivas em Frequência em cascata são formadas por duas ou 

mais estruturas, com elementos tipo patch condutor ou abertura, que são empilhadas 

separadas por camadas dielétricas entre as mesmas a fim de influenciar no 

comportamento da estrutura. O dielétrico mais usual utilizado na separação entre as 

camadas de FSS é o ar, por ser um meio de baixa perda [39]. Uma estrutura em cascata 

com duas camadas é apresentada na Figura 3.1. 
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Figura 3.1 - a) Vista tridimensional   b) Vista frontal 

Este tipo de técnica é bastante eficaz tanto para resposta multibanda quanto para 

obter características de banda ultra-larga. 

 

3.2.2.  Estrutura com elemento fractal 

�

O termo fractal foi introduzido em 1975 por Benoit Mandelbrot para descrever 

uma família de formas complexas que possuem uma auto-similaridade na sua estrutura 

geométrica. Conforme o nome sugere, os fractais são conjuntos em que a forma 

geométrica é fragmentada e sua complexidade se eleva com o aumento das repetições 

de padrões pré-definidos. Geralmente, a forma fractal inicia-se com uma geometria 

simples, que pode ser criada usando uma metodologia de transformação iterativa, 

incluindo cópias, escalas e translação. Os elementos replicados seguem uma fórmula 

matemática. Por exemplo, para gerar o pentágono de Dürer [10], foi utilizada a seguinte 

fórmula matemática. 

�� � �� ������ (3.1) 

 

k representa a quantidade de níveis e L é o comprimento do lado do pentágono 

iniciador. A cada iteração é acrescido 5 pentágonos em dimensões menores conforme 

apresentado na Figura 2.7 e reproduzida na Figura 3.2. 

As principais propriedades que caracterizam os fractais são a auto-semelhança, 

complexidade infinita e a dimensão. 
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Figura 3.2 - Pentágono de Dürer 

A utilização de elementos fractais é uma alternativa bastante difundida no meio 

científico a fim de obter característica multibanda e/ou banda larga na resposta em 

frequência da superfície seletiva [46], [56]. 

Outro fator importante é que algumas dessas geometrias melhoram a 

estabilidade de frequência, ou seja, a resposta em frequência da FSS tem pouca 

alteração dependendo do ângulo de incidência da onda eletromagnética [40]. A Figura 

3.3 extraído de [40] mostra o comparativo da resposta em frequência com FSS espira 

quadrada e com elemento fractal de Minkowski. Foram utilizadas ondas 

eletromagnéticas TE e TM com ângulo de incidência de 0º, 30º, 45º e 60º. 

�

Figura 3.3 - Resposta em frequência elemento espira quadrada e fractal Minkowski, [40] 
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Com os elementos fractais, podem-se desenvolver filtros espaciais mais 

compactos e com desempenho superior em relação a estruturas convencionais [41]. Os 

elementos fractais usuais são Minkowski [42], Sierpinski [43] e Kock [44]. Na Figura 

3.4, é apresentado um fractal de Kock utilizado como elemento da Superfície Seletiva 

em Frequência. Na Figura 3.5, pode ser visualizada um fractal Sierpinski. 

�

Figura 3.4 - Fractal de Kock 

�

Figura 3.5 – Fractal Sierpinski 

Outro tipo de fractal é o poeira de Cantor que pode ser construído usando uma 

reescrita de cadeia começando com uma célula “0” e com regras de iteração [45]: 

0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 1

,

� �� � � �
� �� � � �

→ →� 	� � � �
� �� � � �
 � 
 �� 

� (3.1) 

em que 0 corresponde a um elemento dielétrico e 1 correponde a um elemento condutor. 

Considere Nn o número de caixas pretas, Ln o comprimento de um lado de uma 

caixa, e An a área fracionada de caixas pretas após a n-ésima iteração, então [45]: 

4n
nN = � (3.2) 

3 n
nL

−
= � (3.3) 

2 4

9

n

n n nA L N
� �

= = � �
� �

� (3.4) 

Deste modo, a dimensão fractal é [36]: 
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1 262n

n n

ln N
d lim ,

ln L→∞

� �
= − =� �

� �
� (3.5) 

A geração do elemento fractal poeira de Cantor proposta neste trabalho inicia-se 

com um patch quadrado com lado L. Em seguida, são aplicadas as regras de iterações 

como em (3.1) obtendo-se as geometrias fractais ilustradas na Figura 3.6, para os níveis 

de 1 a 3. 

�

Figura 3.6 - Geometria poeira de Cantor níveis de 0 a 3 

 

Devido à complexidade dessas estruturas à medida que aumenta o nível de 

iterações, conforme pode ser visto na Figura 3.2 em que o pentágono de Dürer no 

terceiro nível atinge um alto nível de detalhamento que dificulta a sua confecção por 

isso, as pesquisas atuais buscam geometrias simples que obtenham a característica 

multibanda [46]. 

 

3.2.3. Elementos convolucionados 

�

Outra técnica para obtenção de resposta multibanda e/ou banda larga das 

Superfícies Seletivas em Frequência é a utilização dos elementos convolucionados. O 

termo convolucionado no contexto de estruturas de RF impressas foi usado 

primeiramente em [47] para descrever uma classe de conjunto de elementos complexos 

que exibem ressonâncias em uma superfície com pequena periodicidade. Notou-se que o 

uso de elementos de FSS convolucionados melhora a estabilidade angular da resposta 
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em frequência da superfície. Devido à vantagem desses elementos obterem boas 

respostas com elementos de tamanho reduzido e melhorar a largura de banda, vários 

artigos científicos podem ser vistos utilizando este tipo de elemento. 

Por possuírem dimensões reduzidas, os elementos convolucionados são 

utilizados em projetos para baixas frequências. Essa viabilidade só é possível graças ao 

aumento do comprimento elétrico do elemento. As estruturas dotadas de elementos 

convolucionados podem ser inseridas em superfícies curvadas, pois a sua resposta em 

frequência não será alterada. Essa característica é devido a sua grande estabilidade 

angular ocasionada pela periodicidade menor com respeito ao comprimento de onda. 

Mais recentemente, FSS com elemento convolucionado tem sido utilizada onde 

os elementos vão além das dimensões das células unitárias, definido como, 

entrelaçamento. O entrelaçamento foi aplicado inicialmente em superfícies de alta 

impedância utilizando dipolos cruzados convolucionados conforme pode ser visto em 

[47]. 

Nas Figuras 3.7 e 3.8 são apresentados o dipolo cruzado e seu equivalente 

convolucionado; e a espira quadrada e seu equivalente convolucionado. 

�

Figura 3.7 - Dipolo cruzado e seu equivalente convolucionado 
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Figura 3.8 - Espira quadrada e seu equivalente convolucionado 

Na próxima seção, serão apresentados os elementos combinados que são 

elementos da FSS que resultam do agrupamento de dois elementos simples, ou seja, um 

dipolo cruzado com espira quadrada, elemento circular com dipolo etc. 

 

3.2.4. Elementos combinados 

�

O uso de elementos combinados também é alvo de várias pesquisas e inúmeras 

publicações podem ser encontradas a respeito deste assunto. Os elementos combinados 

são formados por elementos de FSS que possuem obviamente, diferentes frequências de 

ressonâncias e formas em uma célula periódica. A Figura 3.9 extraída de [48], mostra a 

resposta do elemento espira quadrada, do dipolo cruzado, e a resposta do elemento 

combinado. 
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Figura 3.9 - Representação da resposta multibanda de elemento combinado, [48] 

A Figura 3.10 mostra a resposta multibanda de uma FSS utilizando elementos 

combinados [49]. 

�

Figura 3.10 - Resposta multibanda utilizando elementos combinados, [49] 

Este tipo de configuração, conhecida como elemento de combinação simples é 

difícil de obter excelentes respostas ressonantes em uma banda larga por causa da 
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restrição de lóbulos de grade. Isto significa que a FSS terá desempenho satisfatório até 

determinada frequência, pois o surgimento dos lóbulos de grade faz com que haja 

perdas devido os lóbulos utilizarem parte da energia incidente na FSS e 

consequentemente reduz os níveis de atenuação e transmissão da onda eletromagnética 

pela FSS. 

A alternativa que está sendo utilizada para redução no aparecimento dos lóbulos 

de grade é o uso de elementos combinados multiperiódicos, Figura 3.11. 

�

Figura 3.11 - Representação dos elementos combinados simples e dos elementos combinados 

multiperiódicos, [50] 

Várias pesquisas estão voltadas para estes tipos de elementos, pois esta 

configuração além de apresentar resposta multibanda reduz o efeito de lóbulos de grade, 

conforme apresentado em [50]. 

 

3.3. Estado da arte - FSS multibanda 

 

As superfícies seletivas em frequência com característica multibanda, conforme 

mencionado são filtros de frequência que operam em mais de uma banda de frequência. 

Estas possuem algumas aplicações entre as quais se podem destacar os divisores de 

feixe óptico [51] e refletores Cassegrin multibanda [52]. �

Conforme visto, as FSS são bastante aplicadas em refletores de antenas, radomes 

etc. Arup Ray et al em [53], desenvolveu uma FSS rejeita-faixa possuindo três bandas 

de rejeição em parte da banda C, X e Ku. Esta característica foi obtida através de 

elemento tipo patch quadrado com vazamento em formato de U. Em um conjunto de 4 
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elementos, o vazamento em formato de U gira no sentido horário, conforme apresentado 

na Figura 3.12. 

 

Figura 3.12 - Elementos utilizados e resultados obtidos, [53] 

Com os resultados, pode-se visualizar uma ótima concordância dos resultados 

teóricos com os experimentais e as três bandas de rejeição realizadas com elementos de 

FSS bastante simples. 

Em [10] e [54], os autores utilizaram elementos fractais nas FSS e realizaram a 

técnica de cascateamento das mesmas para obtenção da característica multibanda. Em 

ambos, o cascateamento é utilizado para mostrar que o espaçamento entre as estruturas 

cascateadas afeta na largura de banda de resposta, conforme apresentado nas Figuras 

3.13 e 3.14. 
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Figura 3.13 - FSS multibanda para aplicação em 2,5 GHz 

�

Figura 3.14 - FSS para aplicação em 3,5 GHz 

Atualmente, as pesquisas estão concentradas em buscar estruturas cada vez mais 

simples e de fácil fabricação [34]. Outro fator que deve ser levado em consideração é 
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quanto ao peso da estrutura final, pois com o cascateamento, inevitavelmente, a 

estrutura torna-se mais pesada.  

Em [46], é utilizado uma geometria fractal simples, o Elemento Fractal Espiral 

(EFE), Figura 3.15. Neste artigo, é analisada a influência na resposta em frequência 

mediante alterações de alguns parâmetros constituintes da EFE. 

�

Figura 3.15 - Elemento fractal espiral 

As respostas em frequência apresentaram ótimas respostas multibanda a partir de 

uma geometria simples e de fácil fabricação. A Figura 3.16 apresenta a resposta em 

frequência para cada iteração do EFE. 

�

Figura 3.16 - Resposta multibanda com elemento fractal espiral simples, [46] 
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Yuan-Yuan et al em [55] propôs uma nova FSS com curva de Hilbert na qual os 

elementos são dispostos simetricamente para obter independência de polarização. 

 

Figura 3.17 - Resultado para polarização TE e TM, [55] 

Em [14], Sanz-Isquierdo et al buscou desenvolver uma nova técnica de 

convolução dos elementos a partir da espira quadrada a fim de diminuir a célula unitária 

da FSS e aumentar a largura de banda. As Figuras 3.18 e 3.19 apresentam os resultados 

obtidos com largura de banda elevada.  

�

Figura 3.18 - Elemento convolucionado dipolo cruzado, [14] 
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Figura 3.19 - Elemento convolucionado para espira quadrada, [14] 

Em [56], o autor faz uma série de experimentos que mostram que os elementos 

combinados multiperiódicos quebram o limite dos lóbulos de grade e podem ser 

utlizados para obtenção de resposta multibanda em uma larga banda. 

 

3.4. FSS com característica banda larga 

 

A tecnologia UWB é uma alternativa encontrada para aumentar a velocidade de 

transmissão nas comunicações sem fio. Conforme visto no Capítulo 1, esta tecnologia 

possui uma largura de banda mínima de 7,5 GHz que vai de 3,1 GHz a 10,6 GHz. No 

levantamento bibliográfico, pode-se perceber várias pesquisas concentradas nessa 

tecnologia. 

É de conhecimento que as FSS são bastante utilizadas em conjunto com antenas 

para melhorar o desempenho das mesmas. Em [57], os autores utilizam a técnica de 

cascateamento das FSS para atuar como refletor para antena UWB e melhorar o seu 

ganho. Nos elementos das FSS utilizaram-se elementos combinados que é outra técnica 

bastante utilizada para obter característica de banda larga. As Figuras 3.20 e 3.21 

apresentam os resultados obtidos. 
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Figura 3.20 - Estrutura cascateada e seus parâmetros S, [57] 

 

Figura 3.21 - Gráfico do ganho da antena, [57] 

Em [58], uma FSS compacta é capaz de apresentar característica de banda larga 

com largura de banda de 12,6 GHz a -3 dB com a banda de passagem sem oscilações e 

desempenho estável para vários ângulos de incidência dentro de 30º e diferentes 

polarizações. A estrutura é composta por dois patches metálicos com uma grade 

metálica entre ambos e separados por um substrato do tipo F4B-2 com permissividade 

de 2,65 e tangente de perdas de 0,01 conforme apresentado na Figura 3.22. 
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Figura 3.22 - Estrutura proposta e características de transmissão, [58] 

Em [59], Kazemzadeh e Karlsson propuseram um absorvedor ultrawideband 

(UWB) que opera em largo intervalo de ângulos de incidência e diferentes polarizações. 

Os autores projetaram três camadas de absorvedores capacitivos com uma banda 

ultralarga de 26 GHz. A Figura 3.23 apresenta o resultado em questão. 

 

Figura 3.23 - Resposta em frequência, [59] 

Novas propostas de geometrias de FSS com características de largas bandas de 

rejeição podem ser vistas em [60] – [63]. Em [60] os projetos propostos são compactos 

e mostram independência angular e de polarização, como pode ser visto na Figura 3.24. 
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As FSS propostas apresentam uma larga banda de rejeição de 4,2 GHz ao nível de 

referência de -10 dB com uma geometria simples e de fácil fabricação e apenas uma 

camada de FSS. 

 

Figura 3.24 - Resultados para diferentes ângulos de incidência e polarização, [60] 

Li et al em [61] propuseram uma estrutura de FSS de duas camadas com 

geometria complexa para obter resposta banda larga. A largura de banda obtida foi de 

4,22 GHz a 6,98 GHz. 

Em [62], os autores apresentaram uma nova proposta para projeto de FSS banda 

larga. As estruturas consistem de um arranjo composto pela associação de dois 

elementos tipo patch por célula: a espira quadrada e o dipolo cruzado. A geometria foi 

chamada de crossed loop e a mesma aumenta a largura de banda da espira quadrada e 

do dipolo cruzado quando analisadas separadamente. A estrutura obteve uma largura de 

banda de 8,08 GHz no melhor caso. A Figura 3.25 mostra o resultado e o elemento de 

FSS proposto. 
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Figura 3.25 - Resultado para a geometria Crossed-Loop, [62] 

Em [63], uma única camada com dipolo cruzado e anéis são apresentados. Esta 

FSS demonstra uma banda de rejeição muito larga de 6,5 GHz a 14 GHz com 

decrescimento linear na reflexão de fase. 

 

3.5. Conclusão 

 

Neste capítulo foi realizada uma descrição sobre o estado da arte das superfícies 

seletivas em frequência e apresentadas quatro técnicas utilizadas em projetos de 

superfícies seletivas em frequência com a finalidade de obter característica multibanda 

e/ou banda larga na resposta em frequência. No levantamento bibliográfico realizado foi 

visto que vários relatos científicos abordam o tema utilizando a combinação das técnicas 

descritas neste trabalho. É notório que o tema, FSS multibanda, está sendo bastante 

estudado no meio científico inclusive com a inserção de algoritmos genéticos para obter 

elementos de FSS mais refinados para gerar uma resposta multibanda desejada. 

No que diz respeito a FSS com característica UWB ou banda larga, foi 

apresentado um levantamento bibliográfico a cerca dos trabalhos que estão sendo 

realizados na área. Pode-se constatar que além da resposta em frequência, estudiosos 

nessa área buscam estabilidade angular para diferentes polarizações e geometrias de 
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fácil confecção. É notório que esta área é abundante e as pesquisas tendem a aumentar 

nos próximos anos. 



 

���

�

�

4. Capítulo 4 – Estudos e Simulações de 

FSS Multibanda 

 

 

4.1. Introdução 

 

Neste capítulo serão abordados os estudos e simulações das superfícies seletivas 

em frequência com característica multibanda e/ou banda larga. 

Com o intuito de obter característica multibanda e/ou banda larga das estruturas 

analisadas, foram utilizadas algumas técnicas descritas no Capítulo 3. No projeto das 

estruturas buscou-se utilizar geometrias simples, de fácil construção. Para a simulação 

das FSS foi utilizado o software comercial Ansoft DesignerTM, o qual analisa as 

estruturas utilizando o Método dos Momentos (MoM). 

Outro fator levado em consideração na análise das FSS foi o estudo da 

estabilidade de polarização e do ângulo de incidência na estrutura. 

 

4.2. FSS mutibanda 

 

Como pode ser visto no Capítulo 3, as técnicas usuais para obter característica 

multibanda são: geometrias fractais, cascateamento de estruturas, elementos 

combinados e elementos convolucionados. Tendo em mente essas quatro técnicas, 

buscou-se desenvolver estruturas com geometria fractais simples, pois inúmeros relatos 

utilizam fractais, mas à medida que aumenta o nível de iteração, as mesmas se tornam 

bastante complexas e dispendiosas na construção das estruturas. 
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Por meio do levantamento bibliográfico, foi visto a possibilidade de melhoria da 

geometria e resultado das estruturas trabalhadas em [64]. Campos et al em [64] utilizou 

o Elemento Fractal Espiral (EFE) para obter característica multibanda. 

A análise realizada na estrutura resultou na modificação do elemento com a 

retirada da primeira fita. A Figura 4.1 mostra a geometria utilizada em [64] e a Figura 

4.2 apresenta a geometria modificada. 

�

Figura 4.1 - Fractal Espiral utilizado em [59] 

�

Figura 4.2 - Fractal Espiral modificada 

As Figuras 4.1 e 4.2 são constituídas de dipolos dispostos ortogonalmente 

formando uma espiral. A geração do elemento fractal espiral inicia-se com o dipolo 

iniciador (nível igual a zero – N = 0). As figuras são representadas até o nível igual a 

sete (N = 7).  
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O desenvolvimento da geometria fractal foi realizado a partir de uma fórmula 

matemática apresenta da na Equação 4.1. 

�	 � 
�
	 � ��

 
(4.1) 

Em que: 

N – Nível do fractal; 

Kf – Fator de redução; 

L – Comprimento do dipolo inicial; 

LN – Comprimento dos dipolos sequente. 

Para realizar a análise numérica das estruturas utilizou-se o software Ansoft 

DesignerTM e foi levada em consideração a polarização vertical para o campo elétrico. 

Foram realizados três procedimentos para o estudo das propriedades dos EFE. O 

primeiro se deu alterando o comprimento da largura do dipolo em 1mm; 1,5 mm e 2 

mm. O segundo procedimento foi a alteração do fator de redução (Kf) em 0,7; 0,8; e 0,9. 

E o terceiro procedimento foi realizado no nível do fractal. Os EFE analisados iniciaram 

com nível igual a três até o nível anterior ao que houvesse o toque de um dipolo com 

outro. O comprimento do Dipolo inicial foi de 13,5 mm para todos os elementos 

analisados. O dielétrico utilizado foi o FR-4 (fibra de vidro) com espessura igual a 1,57 

mm. Os elementos foram projetados com periodicidade igual a 20 mm. As Figuras 4.3, 

4.4 e 4.5 apresentam, respectivamente, os resultados para as FSS com EFE alterando o 

nível do fractal, fator de redução e largura do dipolo. As análises das estruturas levando 

em consideração a alteração das propriedades dos elementos fractais totalizaram 26 

resultados.  
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4.3 - Resposta em Frequência para FSS com  W = 1,5 mm e Kf = 0,8 

A partir da Figura 4.3 pode-se aferir que a alteração do nível do EFE propicia 

para o aumento na quantidade de bandas de rejeição na FSS. O critério para configurar 

que a estrutura possui frequência de ressonância e calcular a largura de banda 

ressonante foi tomar como referência a linha de -10 dB. Pois quando o nível de 

atenuação atinge -10 dB significa que 90% da onda eletromagnética incidente na 

estrutura na frequência ressonante é refletida.  

Portanto, para a Figura 4.3, a EFE com nível 3 possui apenas uma banda de 

rejeição, enquanto a EFE com nível 4 possui duas e as EFE Nível 5 e 6 possuem três 

bandas de rejeição. 
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4.4 - Resposta em frequência do EFE com N = 6, W = 1,5 mm 

A análise da Figura 4.4 nos mostra que o aumento do fator de redução na EFE 

provoca o aumento na quantidade de bandas de rejeição propiciando um comportamento 

multibanda. A resposta em frequência do EFE com fator de redução igual a 0,9 mostra 

que a estrutura possui quatro bandas de rejeição. 

A Figura 4.5 apresenta a resposta em frequência para os EFE modificando a 

largura do dipolo. Essa modificação mostra que a medida que aumenta a sua largura, a 

FSS atinge níveis de atenuação maiores e há o aumento na sua largura de banda. 
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4.5 - Resposta em frequência para EFE com Kf = 0,7 e N = 5 

Dentre todos os 26 resultados analisados, foram extraídos os resultados mais 

satisfatórios e realizado o estudo de estabilidade angular e de polarização. Sabe-se que o 

estudo de estabilidade é de suma importância em uma estrutura de FSS. Atualmente, os 

estudiosos buscam estruturas estáveis em resposta em frequência para diferentes 

ângulos de incidência e polarizações, pois o grau em que a onda eletromagnética incide 

na FSS pode alterar a sua resposta em frequência e, portanto, a estrutura torna-se 

instável e restrita a certos ângulos de incidência prejudicando o seu pleno 

funcionamento em certas aplicações. A mesma coisa acontece com a polarização, se 

forem inseridas polarizações diferentes, a estrutura pode responder de forma diferente. 

A fim de realizar este estudo, foram realizadas análises utilizando polarizações 

verticais e horizontais e a inserção de ângulos de incidência � = 0º, 15º, 30º, 45º. O 

ângulo � é o valor em relação ao eixo z no plano cartesiano conforme apresentado na 

Figura 4.6. 
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4.6 - Onda eletromagnética incidente 

Os resultados sobre o estudo de estabilidade são apresentados nas Figuras 4.7 a 

4.16. A Figura 4.7 apresenta o resultado da FSS com Elemento Fractal Espiral para o 

fator de redução (Kf) igual a 0,7, o nível do fractal igual a 7 e largura da fita igual a 1,5 

mm. 

�

4.7 – Resposta em frequência para polarização vertical do EFE com Kf = 0,7; N = 3 e W = 1,5 mm 
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Figura 4.8 - Resposta em frequência para polarização horizontal do EFE com Kf = 0,7; N = 3 e W = 

1,5 mm 

Os resultados apresentados na Figura 4.7 apontam que à medida que aumenta o 

ângulo de incidência em relação ao eixo z, há um deslocamento na frequência de 

ressonância da estrutura e o aparecimento de uma segunda banda de ressonância. 

A partir da Figura 4.8 pode-se perceber que a FSS bloqueia os sinais na 

frequência em torno de 9 GHz, mas com incidência de 0º e 15º.  

A tabela 4.1 mostra os valores em termos de largura de banda, frequência a qual 

a estrutura atinge o nível máximo de atenuação e quantidade de bandas de rejeição para 

cada ângulo de incidência. 
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Tabela 4.1 - FSS Kf = 0,7 Nível = 3 W = 1,5 mm 

Ângulo de 
Incidência 

Banda de 
Rejeição 

Frequência de 
Ressonância (GHz) 

Largura de 
Banda (MHz) 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

0º 1 1 7,1 9 925 400 
15º 1 1 7 9 900 250 
30º 1 - 6,8 - 800 - 

45º 2 - 
6,6 GHz 

- 
800 MHz 

- 
8,65 GHz 200 MHz 

 

Pela Tabela 4.1, pode-se perceber uma estabilidade angular até � = 15º tanto na 

polarização vertical quanto para horizontal. Contudo, para aplicações comerciais o 

mínimo requerido é uma estabilidade com ângulo de incidência até 30º. Na polarização 

vertical, as respostas possuem praticamente a mesma banda de rejeição enquanto na 

polarização horizontal há uma diminuição na banda para � = 15º. 

A diferença entre as frequências de ressonâncias para o ângulo de incidência 

igual a 0º e 45º, na polarização vertical, foi de 1,55 GHz. O aumento do ângulo de 

incidência, para a polarização vertical, provoca um espalhamento de energia que 

ocasiona o aumento no nível de atenuação da segunda banda de ressonância. Enquanto 

na polarização horizontal o aumento no ângulo de incidência provoca a eliminação da 

frequência de ressonância no domínio espectral analisado. 

A Figura 4.9 apresenta os resultados da FSS para Kf igual a 0,7; Nível igual a 4 e 

largura da fita igual a 2 mm. 
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Figura 4.9 - Resposta em frequência para polarização vertical do EFE com Kf = 0,7; N = 4 e W = 2 

mm 

A análise apresentada na Figura 4.9 mostra que para o ângulo de incidência igual 

a 0º a FSS se comporta como uma estrutura multibanda apresentando duas bandas de 

rejeição em 6,4 GHz; 11,1 GHz. E o aumento no ângulo de incidência provoca um 

aumento do nível de atenuação da primeira banda e consequentemente, a redução no 

nível de atenuação nas bandas sequentes. 
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Figura 4.10 - Resposta em frequência para polarização horizontal do EFE com Kf = 0,7; N = 4 e W 

= 2 mm 

A partir da Figura 4.10 pode-se perceber o deslocamento da frequência de 

ressonância da estrutura em torno de 9 GHz para ângulo de incidência de 0º para 8 GHz 

para ângulo de incidência de 45º. Ou seja, há uma diferença de 1 GHz entre o ângulo de 

incidência de 0º e 45º. 

A Tabela 4.2 apresenta os valores das frequências de ressonância da estrutura, 

largura de banda de rejeição e quantidade de bandas rejeitadas. 
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Tabela 4.2 - FSS Kf = 0,7 Nível = 4 W = 2 mm 

Ângulo de 
Incidência 

Banda de 
Rejeição 

Frequência de 
Ressonância (GHz) 

Largura de 
Banda (MHz) 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

0º 3 2 
6,4 8,8 650 400 

11,1 13,6 450 100 
13,8 - 100 - 

15º 2 1 
6,35 

8,7 
650 

350 
10,8 350 

30º 1 1 6,25 8,4 700 300 
45º 1 1 6,1 8 700 100 

 

É interessante notar que pela Tabela 4.2, o aumento no ângulo de incidência, na 

polarização vertical provocou um deslocamento na frequência de ressonância, da 

mesma forma apresentada na Figura 4.7, mas por outro lado, houve aumento no nível de 

atenuação da primeira banda e redução nas bandas seguintes. 

Ao analisar as Figuras 4.7 e 4.9, pode-se verificar o aumento da quantidade de 

bandas de rejeição. Esse comportamento é resultante do aumento no nível de iteração do 

Elemento Fractal Espiral. Pois uma das características do uso de fractais para obter 

comportamento multibanda é a sua auto-semelhança e à medida que aumenta o nível 

fica mais propenso ao aparecimento de mais bandas de rejeição e consequentemente ao 

comportamento multibanda. 

A Figura 4.11 apresenta o resultado para o Elemento Fractal Espiral com fator 

de redução igual a 0,8; o nível de iteração igual a 6 e a largura do dipolo de 1,5 mm. O 

resultado apresentado é referente a polarização vertical. 
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Figura 4.11 - Resposta em frequência para polarização vertical do EFE com Kf = 0,8; N = 6 e W = 

1,5 mm 

Na polarização vertical, Figura 4.11, pode-se visualizar o mesmo 

comportamento das estruturas anteriores, ou seja, a medida que aumenta o ângulo de 

incidência, a energia concentra-se mais na primeira banda de rejeição da estrutura e para 

os ângulos de incidência de 30º e 45º há somente uma frequência de ressonância. Na 

incidência de ondas eletromagnéticas perpendiculares a estrutura (� = 0º) a estrutura se 

comporta com 3 bandas de rejeição. A mesma quantidade é vista para o ângulo de 

incidência de 15º, mas ambas não possuem esta característica nas mesmas frequências 

de ressonância. 
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Figura 4.12 - Resposta em frequência para polarização horizontal do FSE com Kf = 0,8; N = 6 e W 

= 1,5 mm 

Na polarização horizontal, Figura 4.12, todos os ângulos de incidência, exceto o 

ângulo de 45º, se comportam com duas bandas de rejeição. Os ângulos de incidência de 

0º e 15º, possuem características semelhantes. Enquanto com a incidência do ângulo de 

45º, a estrutura não possui nenhuma frequência de ressonância. A Tabela 4.3 apresenta 

os valores obtidos a partir da análise dessa estrutura. 
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Tabela 4.3- FSS Kf = 0,8 Nível = 6 W = 1,5 mm 

Ângulo de 
Incidência 

Banda de 
Rejeição 

Frequência de 
Ressonância (GHz) 

Largura de 
Banda (MHz) 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

0º 3 2 
6,65 8,3 800 400 
11,4 10,15 400 450 
12,1 - 150 - 

15º 3 2 
6,6 8,3 750 400 

11,05 10,05 300 400 
13,2 - 100 - 

30º 1 2 6,25 
8,2 

700 
250 

9,65 250 
45º 1 - 6,1 - 700 - 

 

É interessante notar que na polarização horizontal, os resultados com 

comportamento multibanda obtiveram, aproximadamente, a mesma largura de banda e 

uma estabilidade angular na primeira frequência de ressonância. 

A Figura 4.13 apresenta o resultado para a estrutura com o mesmo fator de 

redução de 0,8; o nível de iteração do Fractal Espiral igual a 7 e a largura da fita de 1 

mm e polarização vertical. 

�

Figura 4.13 – Resposta em frequência para polarização vertical do EFE com Kf = 0,8; N = 7 e W = 1 

mm 
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Conforme visto na Figura 4.13, na polarização vertical, a estrutura possui um 

comportamento multibanda para todos os ângulos de incidência. Embora nos ângulos de 

30º e 45º a segunda banda de rejeição possua um nível de atenuação pouco abaixo do 

limiar de ressonância de -10 dB. A Figura 4.10 trata do resultado para a mesma 

estrutura analisada, porém para a polarização horizontal. 

�

Figura 4.14 - Resposta em frequência para polarização horizontal do EFE com Kf = 0,8; N = 7 e W 

= 1 mm 

A partir da Figura 4.14, pode-se visualizar que a estrutura apresenta apenas uma 

banda de rejeição e com nível de atenuação pouco abaixo do limiar. A Tabela 4.4 

apresenta o comparativo entre as polarizações verticais e horizontais a respeito de 

frequência de ressonância, quantidade de bandas de rejeição e largura de banda. 
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Tabela 4.4- FSS Kf = 0,8 Nível = 7 W = 1 mm 

Ângulo de 
Incidência 

Banda de 
Rejeição 

Frequência de 
Ressonância (GHz) 

Largura de 
Banda (MHz) 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

0º 3 1 
5,85 

7,9 
500 

250 9,3 250 
11,15 250 

15º 3 1 
5,85 

7,9 
500 

150 9,25 200 
10,85 200 

30º 2 - 
5,8 

7,75 
450 

- 
9,05 125 

45º 2 1 
5,7 

7,5 
550 

100 
8,6 100 

 

Conforme apresentado na Tabela 4.4 e nas outras, pode-se ver que não há 

estabilidade de polarização das estruturas analisadas. Em alguns casos, há uma 

estabilidade angular, haja vista algumas estruturas obterem o mesmo desempenho 

principalmente nos ângulos de 0º e 15º. 

As Figuras 4.15 e 4.16 apresentam os resultados para o fator de redução igual a 

0,9; nível de iteração do Elemento Fractal igual a 6 e largura da fita igual a 1,5 mm. 
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Figura 4.15 - Resposta em frequência para polarização vertical do EFE com Kf = 0,9; N = 6 e W = 

1,5 mm 

Na Figura 4.15 é apresentado o resultado segundo análise da estrutura para a 

polarização vertical. Conforme visto, a estrutura obteve característica multibanda para 

todos os ângulos de incidência e obteve cinco bandas de rejeição em todos os ângulos. 

Já na Figura 4.16, a FSS é analisada a partir da inserção de uma onda eletromagnética 

polarizada horizontalmente. Os resultados apontam que a estrutura possui duas bandas 

de rejeição para o ângulo de incidência de 0º, 15º e 45º. Para o ângulo de incidência 

de 30º, a FSS possui apenas uma banda de rejeição, mas com largura de banda 

bastante larga. 
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Figura 4.16 - Resposta em frequência para polarização horizontal  do EFE com Kf = 0,9; N = 6 e W 

= 1,5 mm 

A Tabela 4.5 mostra um estudo comparativo entre as polarizações verticais e 

horizontais e o ângulo de incidência na FSS. 

Tabela 4.5 - FSS Kf = 0,9 Nível = 6 W = 1,5 mm 

Ângulo de 
Incidência 

Banda de 
Rejeição 

Frequência de 
Ressonância (GHz) 

Largura de 
Banda (MHz) 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

0º 4 2 

5,4 7,3 350 650 
7,5 7,95 155 600 

8,75 - 900 - 
10,15 - 600 - 

15º 5 2 

5,4 7,3 350 650 
7,4 7,9 200 600 
8,7 - 800 - 

10,35 - 800 - 

30º 5 1 

5,35 7,5/7,75 400 1100 
7,25 - 250 - 
8,6 - 675 - 
10 - 1150 - 

45º 5 2 

5,25 7 500 300 
7 7,55 300 200 

8,45 - 600 - 
9,9 - 850 - 

10,95 - 400 - 
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A parir da Tabela 4.5 pode-se verificar que tanto na polarização vertical quanto 

na polarização horizontal para ângulo de incidência de 30º, a FSS obteve uma largura de 

banda superior a 1 GHz. 

Nas análises descritas acima, pode-se verificar que a partir de uma geometria 

fractal simples foi obtido resultados com característica multibanda e com apenas uma 

camada de FSS. Por sua simplicidade, com esta geometria, em alguns casos, pode-se 

verificar o seu desempenho até o nível de iteração nove. 

A análise foi observada a partir da alteração do fator de redução (Kf), o nível de 

iteração do fractal (N) e a largura da fita (W). A partir da alteração desses fatores, pode-

se perceber a influência de cada um na geometria fractal analisada. O aumento da 

largura da fita provocou um nível de rejeição maior para a frequência de ressonância. O 

aumento no nível de iteração faz com que a estrutura apresente um aumento na 

quantidade de bandas de rejeição. A mesma característica é vista quando há o aumento 

no fator de redução do elemento fractal espiral. 

 

4.3. FSS com elemento patch retangular com inserção de duas fendas 

�

O trabalho realizado nesta seção visa analisar a resposta em frequência de uma 

FSS tipo patch condutor com duas fendas e de camada única a fim de obter 

característica multibanda.  

As FSS possuem um elemento simples constituído de um patch retangular, de 

dimensões 12 mm de largura e 15 mm de comprimento, com inserção de duas fendas 

em lados opostos, esta característica configura-se um elemento patch modificado 

conforme ilustrado na Figura 4.17. Estes elementos foram projetados com periodicidade 

p igual a 20 mm e depositados em substrato tipo FR-4, de baixo custo e possui �r igual a 

4,4, espessura h = 1,6 mm e uma tangente de perdas � igual 0,02.  
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Figura 4.17 - Elementos patch modificado 

A análise foi realizada tomando três procedimentos: alteração do comprimento 

das fendas, deslocamento das fendas ambas no mesmo sentido e deslocamento das 

fendas em sentidos opostos. A análise numérica foi realizada por meio de simulações 

utilizando o software comercial Ansoft DesignerTM. Foi considerada uma polarização 

vertical para o campo elétrico e um intervalo de frequência de 2 a 15 GHz. 

O primeiro procedimento realizado foi alterar a largura das duas fendas inseridas 

no centro do patch retangular, conforme Figura 4.18. As fendas possuem largura que 

varia de 1 mm a 5 mm com passo de 1 mm. Todas as fendas possuem o mesmo 

comprimento de 1 mm. 

�

Figura 4.18 - Elementos utilizados para obter a resposta em frequência 

Nas análises numéricas, primeiramente, foi simulado o comportamento do patch 

retangular com dimensões 12 x 15 mm, e depois, o procedimento descrito acima. Os 

resultados podem ser visualizados na Figura 4.19. 
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Figura 4.19 – Resposta em frequência para FSS com patch modificado 

A partir do resultado visto na Figura 4.19, pode-se observar que o patch 

retangular possui duas frequências de ressonância: em 9 GHz atingindo um nível de 

atenuação de 30,78 dB; e outra em 13,25 GHz com atenuação de 11,89 dB. Com a 

inserção das fendas, pode-se perceber que existe uma redução na frequência de 

ressonância. Esse comportamento pode ser explicado devido ao aumento no 

comprimento elétrico do elemento condutor. 

Nesta análise, percebe-se que com a inserção das fendas além da redução da 

frequência de ressonância, a largura de banda diminui em conjunto com o nível de 

atenuação, mas em compensação, aparece uma terceira banda de frequência. Esse 

fenômeno se dá pela energia dos campos espalhados entre as bandas da estrutura. 

Duas estruturas apresentam 3 bandas de rejeição, as FSS com fendas de largura 

4 mm e 5 mm. Na FSS com fenda de 4 mm, a primeira banda de rejeição atinge o nível 

máximo de atenuação, 27,2 dB, na frequência de 6 GHz. A segunda ocorre em 12 GHz 

atingindo uma atenuação de 11,94 dB. A terceira banda ocorre próxima a 15 GHz, mas 

não dá para precisar o nível máximo de atenuação. A FSS com fendas de 5 mm, 

atingem o nível máximo de atenuação em 25,23 dB na frequência de 5,25 GHz, 12 GHz 

com atenuação de 16,69 dB e a terceira em 14,6 GHz com atenuação de 14,87 dB. Para 

calcular a largura de banda foi considerado o nível de -10 dB. 
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A Tabela 4.6 mostra um comparativo entre as FSS levando em consideração a 

frequência de ressonância, largura de banda e nível de atenuação. 

Tabela 4.6 - Comparativo para simulação com alteração na largura da fenda 

Elemento 
Frequência de 

Ressonância 
Largura de banda Nível de atenuação 

Patch retangular 
9,125  GHz 3 GHz 30,72 dB 

13,25 GHz 125 MHz 11,89 dB 

Fenda com 1 mm 8,75 GHz 2,9 GHz 35,85 dB 

Fenda com 2 mm 8 GHz 2,5 GHz 36,5 dB 

Fenda com 3 mm 7 GHz 2 GHz 32,85 dB 

Fenda com 4 mm 

6 GHz 1,5 GHz 27,2 dB 

12,5 GHz 300 MHz 11,94 dB 

Apox. 15 GHz - - 

Fenda com 5 mm 

5,25 GHz 1 GHz 25,23 dB 

12 GHz 600 MHz 16,69 dB 

14,675 GHz 500 MHz 15 dB 

 

Dos resultados apresentados na Figura 4.19, foram escolhidas as FSS com patch 

retangular e a FSS com patch modificado com a inserção de duas fendas de 5 mm para a 

realização da estabilidade angular e de polarização. 

�

4.20 - FSS com elemento patch retangular 
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Figura 4.21 - Resposta em frequência para polarização vertical da FSS com patch retangular 

A partir da resposta em frequência apresentada na Figura 4.21 é possível realizar 

uma comparação entre os ângulos de incidência de 0º e 45º. O ângulo de incidência de 

0º apresenta duas frequências de ressonância em 9,1 GHz e 13,25 GHz. À medida que 

aumenta o ângulo de incidência, a primeira banda se divide em duas e a estrutura 

apresenta três bandas de rejeição. A incidência da onda eletromagnética com ângulo de 

45º, a FSS possui as três bandas em 6,745 GHz, 10,39 GHz e a terceira, inicia-se em 

14,5 GHz. 

A Figura 4.22 apresenta a resposta em frequência para a mesma FSS, mas com a 

incidência de onda eletromagnética com polarização horizontal. 
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Figura 4.22 - Resposta em frequência para polarização horizontal da FSS com patch retangular 

A partir da Figura 4.22 pode-se perceber descontinuidades em todos os ângulos 

de incidência. Isso se deve ao fato da presença dos lóbulos secundários. Para fazer os 

lóbulos secundários se distanciar da banda de passagem da FSS, o espaçamento entre os 

elementos deve ser menor que �0/2 [7],[65]. Esta explanação pode ser estendida as 

Figuras 4.25, 4.30 e 4.33. 

O aumento do ângulo de incidência da onda eletromagnética resulta na 

diminuição do nível de atenuação na resposta em frequência. Para o ângulo de 

incidência de 0º a FSS se comporta com 3 bandas de rejeição. No ângulo de incidência 

de 15º e 30º reduz-se para duas bandas de rejeição e a incidência com ângulo de 45º 

apresenta apenas uma banda de rejeição bastante estreita. Ou seja, além de reduzir o 

nível de atenuação, a largura de banda também é reduzida. 

A Tabela 4.7 apresenta os valores da resposta em frequência no que diz respeito 

a frequência de ressonância, largura de banda e nível de atenuação da FSS. 
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Tabela 4.7 - Comparativo para simulação com patch retangular 

Ângulo de 
Incidência 

Banda de 
Rejeição 

Frequência de 
Ressonância (GHz) 

Largura de 
Banda (MHz) 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

0º 2 3 
9,1 11,75 3250 1820 

13,25 12,73 130 1240 
- 14,87 - 130 

15º 3 2 
7,8 11,35 1170 1560 

9,65 11,85 2085 130 
12,05 - 200 - 

30º 2 2 
7,2 9,865 1300 525 

10,26 9,995 2340 390 

45º 3 1 
6,745 8,695 1495 65 
10,39 - 2210 - 
> 15 - N/A*  

*N/A – Não Avaliado 

A Figura 4.24 e 4.25 apresentam os resultados da resposta em frequência 

utilizando polarização vertical e horizontal, respectivamente, para a largura da fenda de 

5 mm, e a onda eletromagnética incidente com ângulo de 0º, 15º, 30º e 45º. 

�

4.23 - Patch modificado com inserção de 2 fendas 
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Figura 4.24 - Resposta em frequência para polarização vertical da FSS com duas fendas de 5 mm 

 

A análise da Figura 4.24 mostra que há certa estabilidade angular na resposta em 

frequência da FSS em questão. Há em comum para todos os ângulos de incidência uma 

banda de rejeição localizada em torno de 5 GHz com nível de atenuação em torno de 35 

dB. Para o ângulo de incidência de 0º, a FSS possui o comportamento multibanda com 

quatro bandas de rejeição. E quando aumenta a inclinação do ângulo de incidência, a 

primeira banda aumenta o seu nível de atenuação enquanto as bandas seguintes 

diminuem o seu coeficiente de transmissão e há o agrupamento entre a terceira e quarta 

banda em relação ao ângulo igual a 0º. 

A Figura 4.25 apresenta a resposta em frequência para a onda eletromagnética 

incidente com polarização horizontal. O resultado apresentado mostra semelhança com 

o resultado da FSS com patch retangular com polarização horizontal. Essa semelhança 

pode ser explicada, pois na polarização horizontal a FSS com inserção de duas fendas 

de 5 mm é semelhante a FSS com patch retangular devido o comprimento elétrico visto 

pela polarização horizontal ser o mesmo e não há alteração de valores de capacitância 

ou indutância, levando em consideração o modelo de circuito. Por isso, a tendência para 

a polarização horizontal é que todas as estruturas apresentem resultados semelhantes. 
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Figura 4.25 - Resposta em frequência para polarização horizontal da FSS com duas fendas de 5 mm 

 

A Tabela 4.8 apresenta o comparativo entre as polarizações levando em 

consideração o ângulo de incidência. A análise numérica mostra que a primeira banda 

de rejeição geralmente possui maior largura de banda com coeficiente de transmissão 

com valores em decibel muito baixos. 

Tabela 4.8 - Comparativo para simulação da FSS com duas fendas de 5 mm 

Ângulo de 
Incidência 

Banda de 
Rejeição 

Frequência de 
Ressonância (GHz) 

Largura de 
Banda (MHz) 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

0º 4 3 

5,1 11,88 1040 1820 
11,95 12,79 590 1230 
14,55 14,87 270 130 
14,81 - 130 - 

15º 3 2 
5,185 11,36 1040 1495 
12,27 11,88 390 190 
13,77 - 450 - 

30º 2 2 
5,055 9,865 1105 455 
13,44 9,995 970 455 

45º 3 1 
4,99 8,695 1300 67 
12,6 - 330 - 

13,64 - 970 - 
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A partir deste resultado, foi escolhida a FSS com inserção das fendas de largura 

de 5 mm para realização dos procedimentos seguintes que são: deslocamento da fenda 

no mesmo sentido e o seu deslocamento no segundo oposto, conforme apresentados nas 

Figuras 4.26 e 4.27. Este procedimento busca analisar o comportamento da resposta em 

frequência da FSS mediante as mudanças descritas. 

�

Figura 4.26 - Elemento modificado com fendas deslocadas no mesmo sentido 

�

Figura 4.27 - Elemento modificado com fendas deslocadas no sentido oposto 

Nesta etapa da análise das FSS, foram realizadas 16 análises numéricas das 

estruturas presentes nas Figuras 4.26 e 4.27. A partir dos resultados, foram escolhidas as 

FSS que apresentaram as melhores respostas em frequência no que diz respeito a largura 

de banda e nível de atenuação. 

No procedimento de deslocamento da FSS com duas fendas de 5 mm de largura, 

foi escolhido o resultado da análise numérica com o mesmo deslocado de 5 mm. Os 

resultados das simulações para as FSS com fendas de 5 mm e distante do centro em 5 

mm no mesmo sentido, são apresentados na Figura 4.29. 
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4.28 - Patch modificado com fendas deslocadas de 5 mm 

 

�

Figura 4.29 - Resposta em frequência para polarização vertical da FSS com duas fendas deslocadas 

de 5 mm 

A resposta em frequência apresentada na Figura 4.29 mostra que há uma 

estabilidade angular principalmente nas duas bandas comuns a todos os ângulos de 

inclinação. A primeira em torno de 5 GHz com nível de atenuação em torno de 35 dB e 

a segunda entre 10 e 12 GHz com nível de atenuação de -30 dB. Todas as inclinações, 

exceto o ângulo de 30º, possuem três bandas de rejeição enquanto o ângulo de 30º 

possui duas. 

A Figura 4.30 apresenta a resposta em frequência para a polarização horizontal 

da estrutura. Conforme exposto anteriormente, a sua resposta se apresenta semelhante as 

outras apresentadas para o mesmo tipo de polarização. 
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Figura 4.30 - Resposta em frequência para polarização horizontal da FSS com duas fendas 

deslocadas de 5 mm 

A Tabela 4.9 apresenta o comparativo entre os dois tipos de polarização para 

ângulos de incidência de 0º, 15º, 30º e 45º. Pode-se perceber que houve comportamento 

multibanda em todas as análises exceto para a polarização horizontal com ângulo de 

incidência de 45º. 

Tabela 4.9 - Comparativo para simulação da FSS com duas fendas deslocadas de 5 mm 

Ângulo de 
Incidência 

Banda de 
Rejeição 

Frequência de 
Ressonância (GHz) 

Largura de 
Banda (MHz) 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

0º 3 3 
5,705 12,21 1040 2340 
10,65 13,44 1430 650 
13,24 14,87 200 190 

15º 3 2 
5,64 - 1104 - 

10,97 11,36 1240 1490 
12,21 11,88 390 910 

30º 2 2 
5,575 9,865 1170 431 
11,43 9,995 1430 480 

45º 3 1 
5,445 8,695 1365 91 
11,1 - 1360 - 
> 15 - N/A*  

*N/A – Não Avaliado 
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A última análise foi realizada com a FSS inserido duas fendas de largura 5 mm 

deslocadas de 7 mm no sentido oposto. As Figuras 4.32 e 4.33 apresentam os resultados 

das análises numéricas para as polarizações verticais e horizontais, respectivamente. 

�

4.31 - Patch modificado com fendas deslocadas de 7 mm no sentido oposto 

�

Figura 4.32 - Resposta em frequência para polarização vertical da FSS com duas fendas deslocadas 

de 7 mm no sentido oposto 

A partir da Figura 4.32, pode-se visualizar que todas as FSS possuem três bandas 

de rejeição. O aumento do ângulo de incidência provoca a divisão da primeira banda 

para o ângulo de 0º em duas bandas nos ângulos de incidência seguintes. Além da 

divisão da banda, o aumento do ângulo de incidência provoca o afastamento entre as 

bandas. A Figura 4.33 apresenta o resultado para a polarização horizontal. 
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Figura 4.33 - Resposta em frequência para polarização horizontal da FSS com duas fendas 

deslocadas de 7 mm no sentido oposto 

Todas as FSS analisadas para polarização horizontal possuem os resultados 

semelhantes. Isso se deve ao fato que as geometrias analisadas para polarização 

horizontal as fendas inseridas no patch não modificam a sua resposta em frequência. A 

Tabela 4.10 apresenta os valores dos resultados obtidos nas Figuras 4.32 e 4.33. 

Tabela 4.10 - Comparativo para simulação da FSS com duas fendas de 5 mm deslocadas de 7 mm 

no sentido oposto 

Ângulo de 
Incidência 

Banda de 
Rejeição 

Frequência de 
Ressonância (GHz) 

Largura de 
Banda (MHz) 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

Polarização 
Vertical 

Polarização 
Horizontal 

0º 2 3 
9,345 11,23 2800 1950 
13,05 12,98 140 970 

- 14,81 - 130 

15º 3 2 
7,98 10,97 1040 1755 
9,93 11,82 1820 130 

11,95 14,35 130 60 

30º 2 2 
7,395 9,8 1105 555 
10,58 9,995 2080 600 

45º 3 1 
6,875 8,695 3315 98 
10,58 - 945 - 
14,68 - N/A* - 

*N/A – Não Avaliado 
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A análise da Tabela 4.10 com a Tabela 4.7, referente aos resultados da FSS com 

patch retangular, mostra que as mesmas possuem frequências semelhantes tanto na 

polarização horizontal quanto na vertical. Isso se deve ao fato que no deslocamento de 7 

mm as fendas ficam dispostas no contorno elemento patch modificado. Há um pequeno 

deslocamento na frequência de ressonância, mas isso se deve ao fato do comprimento 

elétrico na FSS com duas fendas deslocadas no sentido oposto ser um pouco maior. 

Este trabalho realizou análises de superfícies seletivas de frequência com 

elemento de patch modificado a fim de obter características multibanda. A análise do 

comportamento se deu na alteração da largura da fenda inserida no patch condutor 

retangular e no deslocamento da posição da fenda com largura igual a 5 mm e 

comprimento igual a 1 mm. Os resultados apresentados mostram que com a alteração da 

largura da fenda, há maior alteração na frequência de ressonância em comparação com o 

deslocamento da fenda. Nos resultados, foi observado que algumas estruturas 

apresentaram 3 bandas de rejeição, mas a terceira banda sempre com baixo nível de 

atenuação e pequena largura de banda. Outro fator importante é que a frequência é 

alterada realizando ajustes simples sem a necessidade de alterar as dimensões do 

elemento. 

Foi realizado o estudo de polarização e de estabilidade angular. Verificou-se que 

todas as estruturas possuem praticamente o mesmo resultado para a polarização 

horizontal e algumas FSS apresentaram estabilidade angular. 

 

4.4. FSS com resposta banda dupla 

 

A partir do estudo realizado em [66] no qual os autores mostram que a inserção 

de fendas em elementos tipos patch condutor retangular em uma FSS pode afetar 

drasticamente a sua resposta em frequência ocasionando a diminuição da frequência de 

ressonância da estrutura, como também o surgimento de novas bandas rejeitadas foi 

pensado um projeto com a finalidade de rejeitar as bandas de frequência entre 2-3 GHz 

e 5-6 GHz, ou seja, nos intervalos de frequência as quais operam os padrões de rede 

IEEE 802.11a/b/g/n. 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi necessário o auxílio do software 

comercial Ansoft DesignerTM para realizar as análises numéricas das propriedades de 
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transmissão das Superfícies Seletivas em Frequência

utilizado na análise numérica foi de 

interesse. No projeto, utilizou

baixo custo com constante dielétrica 

tangente de perdas � igual a 0,02. A periodicidade de P

mm, conforme apresentado na Figura 

Figura 

Na realização do trabalho, primeiramente, pensou

condutor retangular que possuísse uma banda de reje

frequências de interesse, ou 

do patch condutor foram de 

 

 

Figura 4.35 – Estudo dos elementos a partir da inserção de 

Com o patch condutor projetado, foi inserida uma fenda neste el

obter característica multibanda. As Figuras 

comportamento das características de transmissão da

dimensões de 3 x 2 mm, 9 x 2 mm e 15 x 2 mm. Vale s

utilizados a fim de ajustar as bandas de rejeição n

A Figura 4.36 apresenta os resultados das característ

vistas na Figura 4.35. 

(a) FSS1 
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transmissão das Superfícies Seletivas em Frequência (FSS). O intervalo de 

utilizado na análise numérica foi de 0,1 GHz a 10 GHz, pois esta consiste na faixa de 

No projeto, utilizou-se como substrato o FR-4 que é uma fibra de vidro de 

baixo custo com constante dielétrica �r igual a 4,4; espessura h igual a 1,6 mm e 

 igual a 0,02. A periodicidade de Px e Py dos elementos foram de 20 

mm, conforme apresentado na Figura 4.34. 

�

Figura 4.34 - Periodicidade dos elementos da FSS 

Na realização do trabalho, primeiramente, pensou-se em um elemento tipo 

condutor retangular que possuísse uma banda de rejeição que iniciasse entre as 

s de interesse, ou seja, 2-3 GHz e 5-6 GHz, respectivamente. As dimensões 

condutor foram de 18 por 19 mm, conforme apresentado na Figura 

  

 

Estudo dos elementos a partir da inserção de fenda de larguras diferentes

condutor projetado, foi inserida uma fenda neste el

obter característica multibanda. As Figuras 4.35 (b, c e d) busca estudar o 

comportamento das características de transmissão da FSS com inserção de fendas com 

dimensões de 3 x 2 mm, 9 x 2 mm e 15 x 2 mm. Vale salientar que estes valores foram 

utilizados a fim de ajustar as bandas de rejeição nas frequências de 2-3 GHz e 5

apresenta os resultados das características de transmissão para as FSS

(b) FSS 2 (c) FSS 3 
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0,1 GHz a 10 GHz, pois esta consiste na faixa de 

4 que é uma fibra de vidro de 

igual a 4,4; espessura h igual a 1,6 mm e 

dos elementos foram de 20 

�

se em um elemento tipo patch 

ição que iniciasse entre as 

6 GHz, respectivamente. As dimensões 

, conforme apresentado na Figura 4.35 (a).  

arguras diferentes 

condutor projetado, foi inserida uma fenda neste elemento a fim de 

(b, c e d) busca estudar o 

 FSS com inserção de fendas com 

alientar que estes valores foram 

3 GHz e 5-6 GHz. 

icas de transmissão para as FSS 

(d) FSS 4 
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Figura 4.36 – Resposta em frequência

Pela Figura 4.36, pode

esperado. À medida que aumenta a largura da fenda, 

redução nas frequências de ressonâncias devido ao aumento do comprim

elemento da FSS e também, devido a inserção de elem

apresenta os valores para 

simuladas. Estes valores são baseados no limiar de 

Tabel

 

FSS 1 

FSS 2 

FSS 3 

FSS 4 

* A frequência de Ressonância foi encontrada mediante o nível de a

valor foi calculado somente até o intervalo de frequência

Pela Tabela 4.11, a FSS 4 obteve o melhor comportamento para o proj

proposto. Com a FSS 4, realizou
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Resposta em frequência das FSS apresentadas na Figura 4.35 para polarização 

vertical 

, pode-se perceber que a inserção da fenda ocasionou o efe

esperado. À medida que aumenta a largura da fenda, pode-se perceber que há uma 

s de ressonâncias devido ao aumento do comprim

elemento da FSS e também, devido a inserção de elementos reativos. A Tabela 

apresenta os valores para frequência de ressonância e largura de banda das FSS 

simuladas. Estes valores são baseados no limiar de ressonância de -10 dB.

Tabela 4.11 - Comparativo entre as FSS 1, 2, 3 e 4 

Frequência de 

Ressonância (GHz) 

Largura de 

Banda (GHz)

 NA* 6,3**

 9,3 6,4

 
3,7 

6,4 

1,4

1,4

 

2,4 

5,7 

9,4 

0,75

0,6

0,55
de Ressonância foi encontrada mediante o nível de atenuação máximo e no intervalo de estudo não tem co

frequência de estudo. 

, a FSS 4 obteve o melhor comportamento para o proj

proposto. Com a FSS 4, realizou-se uma variação na posição da fenda no 

ulações de FSS Multibanda�
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4.35 para polarização 

se perceber que a inserção da fenda ocasionou o efeito 

se perceber que há uma 

s de ressonâncias devido ao aumento do comprimento elétrico do 

entos reativos. A Tabela 4.11 

de ressonância e largura de banda das FSS 

10 dB. 

Largura de 

Banda (GHz) 

6,3** 

6,4 

1,4 

1,4 

0,75 

0,6 

0,55 
tenuação máximo e no intervalo de estudo não tem como saber o valor. ** Este 

, a FSS 4 obteve o melhor comportamento para o projeto 

se uma variação na posição da fenda no patch 
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retangular a fim de verificar o seu comportamento m

ao aumento da largura de banda. Para 

superior do patch retangular e a 3 mm da sua parte inferior, conforme

Figura 4.37. 

Figura 

A Figura 4.38 apresenta os resultados das simulações para o coefi

transmissão para as FSS 

resultado da FSS 4 foi inserido neste resultado.

Figura 4.38 – Resposta em frequência

Pela Figura 4.38, percebe

mudança significativa na resposta em 

a terceira banda, percebe-se que a alteração da posição m

4. A Tabela 4.12 apresenta os valores para as simulações apresenta
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retangular a fim de verificar o seu comportamento mediante estas alterações no tocante 

ao aumento da largura de banda. Para isso, posicionou-se a fenda a 3 mm da parte 

retangular e a 3 mm da sua parte inferior, conforme

 
 

  

Figura 4.37 - Alteração da posição da fenda 

apresenta os resultados das simulações para o coefi

 apresentadas na Figura 4.37. Para efeito comparativo, o 

foi inserido neste resultado. 

Resposta em frequência das FSS apresentadas na Figura 4.37 para polarização 

vertical 

, percebe-se que a alteração na posição da fenda não há uma 

mudança significativa na resposta em frequência da FSS para as bandas de interesse. Já 

se que a alteração da posição modifica o resultado para a FSS 

2 apresenta os valores para as simulações apresentadas na Figura 

(a) FSS 5 (b) FSS 6 
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ediante estas alterações no tocante 

se a fenda a 3 mm da parte 

retangular e a 3 mm da sua parte inferior, conforme apresentado na 

apresenta os resultados das simulações para o coeficiente de 

. Para efeito comparativo, o 

�

.37 para polarização 

se que a alteração na posição da fenda não há uma 

da FSS para as bandas de interesse. Já 

odifica o resultado para a FSS 

das na Figura 4.38. 
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Tabela 

 

FSS 4 

FSS 5 

FSS 6 

 

Pelos valores dos resultados apresentados na Tabela

aumento na largura de banda de rejeição para os int

Outro estudo foi realizado a fim de melhorar a larg

FSS 4 e alterou o comprimento da fenda de 2 mm para 1 mm 

apresentado na Figura 4.39.

Figura 

A Figura 4.40 mostra o resultado para o coeficiente de transmissã

8. A FSS 4 que possui comprimento de 2 mm foi inser

Capítulo 4 – Estudos e Simulações de FSS Multibanda

Tabela 4.12 – Comparativo entre as FSS 4, 5 e 6 

Frequência de 

Ressonância (GHz) 

Largura de 

Banda (GHz)

2,4 

5,7 

9,4 

0,75

0,6

0,55

2,5 

5,8 

8,3 

0,8

0,45

1,15

2,5 

5,85 

8,35 

0,8

0,45

1,2

Pelos valores dos resultados apresentados na Tabela 4.12, vê-se que não houve 

aumento na largura de banda de rejeição para os intervalos de frequência

Outro estudo foi realizado a fim de melhorar a largura de banda. Neste, utilizou

e alterou o comprimento da fenda de 2 mm para 1 mm e 3 mm, conforme 

. 

  
 

Figura 4.39 – Alteração do comprimento da Fenda 

mostra o resultado para o coeficiente de transmissã

8. A FSS 4 que possui comprimento de 2 mm foi inserida para efeito de comparações.

(a) FSS 7 (b) FSS 8 
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Largura de 

Banda (GHz) 

0,75 

0,6 

0,55 

0,8 

0,45 

1,15 

0,8 

0,45 

1,2 

se que não houve 

frequência de interesse. 

ura de banda. Neste, utilizou-se a 

e 3 mm, conforme 

mostra o resultado para o coeficiente de transmissão das FSS 7 e 

ida para efeito de comparações. 
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Figura 4.40 – Resposta em frequ

A partir da Figura 4.

Tabela 

 

FSS 4 

FSS 7 

FSS 8 

 

É notório que a alteração do comprimento da fenda n

significativas na largura de banda de rejeição 2
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frequência das FSS apresentadas na Figura 4.39 para polarização 

vertical 

4.40 e dos valores apresentados na Tabela 4.13.

Tabela 4.13 - Comparativo entre as FSS 4, 7 e 8 

Frequência de 

Ressonância (GHz) 

Largura de 

Banda 

2,4 

5,7 

9,4 

0,75

0,6

0,55

2,5 

5,8 

9,2 

0,8

0,65

1,05

2,4 

5,6 

9,5 

0,8

0,6

0,35

É notório que a alteração do comprimento da fenda não obteve alterações 

significativas na largura de banda de rejeição 2-3 GHz e 5-6 GHz. 

ulações de FSS Multibanda�
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4.39 para polarização 

3.  

Largura de 

Banda (GHz) 

0,75 

0,6 

0,55 

0,8 

0,65 

1,05 

0,8 

0,6 

0,35 

ão obteve alterações 
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4.5. Conclusão 

 

Neste capítulo foram realizadas alguns projetos de superfícies seletivas em 

frequência a fim de obter característica multibanda e/ou banda larga. Para obter este tipo 

de característica, foram aplicadas algumas técnicas descritas no Capítulo 3. Pode-se 

perceber que a partir de geometrias bastante simples e de fácil fabricação foram obtidos 

resultados expressivos na obtenção da característica multibanda. 

Outro fator importante foi o estudo da estabilidade angular e de polarização de 

todas as estruturas analisadas. Algumas estruturas apresentaram estabilidade angular, 

mas nenhuma independência de polarização. Esse fato deve estar ligado a nenhuma 

estrutura apresentada possuir simetria na sua geometria ou no arranjo da estrutura. 
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�
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5.Capítulo 5 – Projetos de Aplicações 

Comerciais 

 
�

�

5.1. Introdução 

�

Após as simulações ficou evidenciado que as estruturas simuladas poderiam ser 

adaptadas para projetar estruturas que pudessem ser aplicadas em aplicações comerciais. 

Pensando nisso, foram abordadas aplicações como o padrão IEEE 802.11 e a tecnologia 

UWB. 

Para o caso do padrão IEEE 802.11 a ideia inicial é projetar uma FSS que possa 

operar rejeitando as faixas de frequência ISM (2,4 – 2,4835 GHz) e UNII (5,15 – 5,825 

GHz), ou seja, projetar uma FSS do tipo banda dupla (dual band) que possa rejeitar as 

faixas de frequência IEEE 802.11 b/g/n e IEEE 802.11 a/n. 

No caso da tecnologia UWB é necessário projetar uma estrutura com uma 

resposta do tipo rejeita-faixa muito ampla. A banda mínima a ser obtida é de 7,5 GHz 

(3,10 GHz – 10,60 GHz). Para alcançar esses objetivos técnicas encontradas na 

literatura foram utilizadas, aproveitando-se as geometrias simuladas no Capítulo 4. 

Em todos os projetos foram realizadas medições com o uso de um analisador 

vetorial de redes da Rohde & Schwarz (ZVB-14), que opera de 10 MHz a 14 GHz, e 

com duas antenas de cornetas operando na faixa de 700 MHz a 18 GHz com 16 dBi de 

ganho. O setup de medição é descrito no Apêndice A. 
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5.2. FSS para aplicação em tecnologia UWB 

 

Este projeto foi realizado a partir da combinação de geometrias de FSS 

multibanda apresentada em [66] para formar uma FSS multicamada para obter resposta 

com banda de rejeição ultra larga. Neste projeto, foi realizada a técnica de 

cascateamento entre as estruturas, conforme apresentado no Capítulo 3. 

As FSS são compostas de três camadas: uma camada de FSS com patch 

retangular, outra de FSS com patch inserido uma fenda e outra com inserção de duas 

fendas. As fendas possuem largura de 3 mm e comprimento de 2 mm. A Figura 5.1 

ilustra as geometrias utilizadas. 

�

Figura 5.1 – Geometrias utilizadas: (a) Patch retangular, (b) Patch retangular com uma fenda e (c) 

Patch retangular com duas fendas 

�

Conforme apresentado no início do capítulo, os projetos sempre estariam na 

busca de elementos simples e de fácil construção. Os elementos com patch modificados 
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com fendas foram extraídos de [66] e o patch retangular foi projetado para obter 

frequência de ressonância em 10,5 GHz. 

Nas três FSS com as geometrias apresentadas foram realizadas análises 

numéricas das propriedades de transmissão por meio do software comercial Ansoft 

DesignerTM. Na análise, foi considerada a polarização vertical para o campo elétrico e o 

intervalo de frequência utilizado para análise foi de 2 a 14 GHz para verificar a resposta 

em frequência no intervalo de frequência que compreende a tecnologia UWB, de 3,1 

GHz a 10,6 GHz. O substrato utilizado foi o FR-4 com constante dielétrica de 4,4 e 

espessura h = 1,6 mm e tangente de perda igual a 0,02. A Figura 5.2 apresenta os 

resultados para as três FSS analisadas separadamente. 

�

Figura 5.2 - Resposta em frequência das FSS individuais para polarização vertical 

De acordo com o resultado apresentado na Figura 5.2, a resposta em frequência 

para o patch condutor convencional mostra que a estrutura obteve uma banda de 

rejeição em 10,5 GHz e atingindo um coeficiente de transmissão de -45 dB. Já a FSS 

com elementos compostos por patches inseridos uma fenda, obteve quatro bandas de 

rejeição em 7,55 GHz, 8,95 GHz, 11,66 e 13,15 GHz e níveis de atenuação de 19,84 dB, 

31,16 dB, 32,88 dB e 24 dB, respectivamente. E a última FSS composta por patches 

inseridos duas fendas apresentou duas bandas de rejeição. Uma banda com frequência 
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de ressonância em 8,16 GHz e outra em 13,04 GHz. Estas apresentaram níveis de 

atenuação de 38,07 dB e 36,51 dB, respectivamente. 

A Tabela 5.1 apresenta o comparativo entre as FSS no tocante a frequência de 

ressonância e largura de banda. 

Tabela 5.1 - Comparativo entre as FSS analisadas 

FSS 

Número de 

Bandas de 

Rejeição 

Frequência de 

Ressonância 

(GHz) 

Largura de Banda 

(GHz) 

Patch retangular 1 10,5 6,52 

Patch retangular 

com uma fenda 
4 

7,55 1,19 

8,95 1,60 

11,66 2,10 

13,15 0,68 

Patch retangular 

com duas fendas 
2 

8,16 2,95 

13,04 1,80 

 

A partir dos resultados foi realizada a análise numérica para o cascateamento das 

estruturas analisando as suas estabilidades angulares e de polarização. Para realizar o 

cascateamento, as FSS foram dispostas conforme apresentado na Figura 5.3. O 

espaçamento entre as FSS foi de 10 mm. 

�

Figura 5.3 - FSS com três camadas 

A Figura 5.4 apresenta o resultado para as estruturas cascateadas com 

polarização vertical e horizontal com ângulo de incidência θ igual a 0º. Pode-se ver que 

para a incidência da onda eletromagnética com polarização vertical, a estrutura em 
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multicamadas apresenta uma largura de banda de rejeição de 10,12 GHz, ou seja, a 

partir de 4 GHz até 14,12 GHz. Na polarização horizontal, a banda de rejeição diminui 

para 9,95 GHz compreendendo as frequências de 5,05 GHz até 15 GHz. 

�

Figura 5.4 - Resposta em frequência da FSS cascateada para polarizações vertical e horizontal 

Para analisar o efeito do ângulo de incidência, a resposta em frequência da 

estrutura em cascata foi simulada usando o software Ansoft DesignerTM e os resultados 

da simulação correspondentes são mostrados na Figura 5.5. As curvas de coeficiente de 

transmissão da FSS em cascata em função da frequência para ângulo de incidência entre 

0o e 45o para ambas as polarizações de onda (horizontal e vertical) foram obtidos e estão 

ilustrados nas figuras 5.5(a) e 5.5(b). Pode ser visto na Figura 5.5(a), que a largura de 

banda de rejeição da estrutura FSS apresenta estabilidade angular para polarização 

vertical mantendo a largura de banda igual a 10,30 GHz (4,05 GHz - 14,35 GHz). Para 

polarização horizontal (Figura 5.5(b)) a estrutura apresenta estabilidade angular até θ = 

15o. Acima deste valor a largura de banda diminui para 4,5 GHz, o que ainda é uma 

largura de banda muito ampla, mas mostra que para a polarização horizontal a FSS em 

cascata não apresenta estabilidade angular. 
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(a) 

�

 (b) 

Figura 5.5 - Curvas de coeficiente de transmissão de FSS estrutura composta em função da 

frequência para vários ângulos de incidência: (a) polarização vertical e (b) polarização horizontal 

Para validar a nossa análise, os três protótipos de FSS foram construídos e 

caracterizações experimentais foram realizadas. Assim, é possível comparar os 

resultados simulados com as medições. 

A Figura 5.6 ilustra uma comparação entre os resultados numéricos e medidos 

para a FSS usando um patch retangular com uma fenda. Resultados de medição 
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apresentam três bandas ressonantes, porque a primeira ressonância aparece também nos 

resultados medidos, mas considerando o nível de - 10 dB a primeira e segunda bandas 

se comportam como uma única banda com a largura igual a 2,61 GHz. Neste caso, 

observa-se uma boa concordância entre os resultados. 

�

Figura 5.6 - Comparação entre os resultados numéricos e medidos da FSS para polarização vertical 

utilizando um patch retangular com uma fenda 

A Figura 5.7 mostra uma comparação entre os resultados numéricos e medidos 

para a FSS usando um patch retangular. Resultados medidos apresentam uma 

frequência de ressonância igual a 10,58 GHz e os resultados simulados apresentam uma 

frequência de ressonância igual a 10,50 GHz. A largura de banda medida foi igual a 

5,10 GHz, enquanto os resultados simulados apresentam uma largura de banda de 6,50 

GHz. É observada uma boa concordância entre os resultados. 

A Figura 5.8 mostra uma comparação entre os resultados numéricos e medidos 

para a FSS com patch retangular com duas fendas. Medidos e simulados resultados 

apresentam duas bandas de ressonância e uma boa concordância entre os resultados é 

observado. 
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Figura 5.7 - Comparação entre os resultados numéricos e medidos da FSS para polarização vertical 

utilizando um patch retangular 

�

Figura 5.8 - Comparação entre os resultados numéricos e medidos da FSS para polarização vertical 

utilizando um patch retangular com duas fendas 

Para demonstrar a precisão dos resultados simulados, um protótipo experimental 

foi fabricado. Os resultados das medições sobre as curvas de transmissão para ambas as 

polarizações são mostrados nas Figuras 5.9 e 5.10. Na Figura 5.9 tem-se uma 

comparação entre os resultados numéricos e medidos para uma FSS com três camadas 

em cascata. A resposta de frequência simulada apresenta uma largura de banda de 10,12 

GHz (4,00 GHz - 14,12 GHz). Pode-se notar que existe uma diferença de amplitude de 
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5 GHz a 11 GHz. No entanto, o interesse é no nível de - 10 dB e, abaixo deste nível de 

referência, essas diferenças não são relevantes. A polarização vertical foi considerada 

nestes resultados. 

Na Figura 5.10 é feita a mesma comparação da Figura 5.9, mas neste caso, 

considera-se uma polarização horizontal. A resposta em frequência simulada apresenta 

uma largura de banda de 9,95 GHz (5,05 GHz - 15,00 GHz). 

 
Figura 5.9 - Comparação entre resultados numéricos e medidos para a FSS com três camadas e 

polarização vertical 

 
Figura 5.10 - Comparação entre resultados numéricos e medidos para a FSS com três camadas e 

polarização horizontal 
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Esses resultados mostram que a estrutura pode ser utilizada em aplicações de 

banda ultra larga, uma vez que esta tecnologia requer uma largura de banda de 7,5 GHz 

(3,10 GHz - 10,60 GHz) [4]. Resultados medidos mostram que a largura de banda 

começa a partir de 4,05 GHz, para a polarização vertical, e de 5,05 GHz, para a 

polarização horizontal, o que é maior do que a menor frequência de aplicações de banda 

ultralarga (3,10 GHz). Estas diferenças podem ser ajustadas com modificações simples 

na dimensão das células unitárias. A maior frequência (10,6 GHz) está dentro da banda 

da FSS para ambas as polarizações. A frequência superior não foi detectada nos 

resultados medidos devido a limitações na faixa do analisador vetorial de redes utilizado 

nas medições (10 MHz - 14 GHz). Uma pequena diferença no que diz respeito a largura 

de banda foi obtida entre a polarização vertical e horizontal, o que demonstra que a 

estrutura tem uma estabilidade de polarização. Esta estabilidade pode ser melhorada se 

periodicidades iguais forem utilizadas nas três FSS. 

 

5.3 FSS para blindagem de sinal de redes IEEE 802.11 

 

Este trabalho propõe uma geometria de FSS que opera como rejeita-faixa das 

frequências ISM e UNII, podendo ser usada para blindagem ou como limitante de 

enlace de rádio, ou ainda como plano de terra de antenas banda dupla, que operem 

nessas faixas de frequências. 

A ideia inicial é projetar uma FSS do tipo anteparo simples (com apenas uma 

camada dielétrica) que possa operar rejeitando as faixas de frequência ISM (2,4 – 

2,4835 GHz) e UNII (5,15 – 5,825 GHz), ou seja, a ideia é projetar uma FSS banda 

dupla. 

Existem diferentes técnicas na literatura para se projetar FSS banda dupla. 

Recentemente, alguns trabalhos mostraram que é possível conseguir esse tipo de 

estrutura inserindo fendas em um patch quadrado ou retangular [66], [67]. Entretanto, 

essas estruturas normalmente apresentam bandas duplas ou múltiplas bandas que ou são 

estreitas, ou são muito próximas, o que dificulta o projeto em questão. 
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Em [66] os autores mostraram que a inserção de fendas em elementos tipos 

patch condutor retangular pode afetar a resposta em frequência ocasionando a redução 

da frequência de ressonância, como também o surgimento de novas bandas de 

ressonância. Assim, foi pensado um projeto com a finalidade de rejeitar as bandas de 

frequência entre 2-3 GHz (ISM) e 5-6 GHz (UNII), visando aplicações para os padrões 

IEEE 802.11 a/b/g/n. 

Em [67], os autores mostraram que é possível gerar uma estrutura banda larga 

cascateando duas ou mais FSS. Essa técnica gera uma estrutura final que ocupa um 

volume que, às vezes, pode ser considerado grande, dependendo do tipo de aplicação. 

No Capítulo 4, seção 4.4 foi realizado o estudo e simulação de FSS com resposta 

banda dupla. E a FSS 4, replicada na Figura 5.11 pode ser utilizada na realização do 

projeto, pois esta apresenta bandas de rejeição entre 2-3 GHz e 5-6 GHz, mas a sua 

banda de rejeição não inclui toda a faixa de frequência ISM e UNII. 

�

Figura 5.11 – FSS 4 

De [67] sabe-se que utilizar a técnica de cascateamento aumenta a largura de 

banda. Como, neste trabalho, se deseja o uso de geometrias simples, de fácil construção 

e de peso reduzido, optou-se por inserir os elementos cascateados utilizando como 

espaçamento entre os dois arranjos somente uma camada dielétrica com espessura de 

1,6 mm. Os mesmos arranjos de elementos foram utilizados, Figura 5.11. 

Na Figura 5.12, podem-se visualizar os resultados da FSS4 e de duas FSS4 

cascateadas separadas por um dielétrico de FR-4. Percebe-se que houve um aumento na 

largura de banda rejeitada e que as bandas ISM e UNII estão cobertas por essas bandas 

de rejeição. 

Na Tabela 5.3, podem-se ver os resultados das simulações da FSS4 e de duas 

FSS4 cascateadas. Vê-se que as frequências de ressonância praticamente não se alteram, 
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mas as larguras de banda de rejeição sofrem aumento de 80% e de 100%, para a 

primeira banda e segunda banda, respectivamente. 

A partir dos resultados apresentados para a FSS cascateada, verificou-se que a 

mesma atende aos requisitos haja vista que a primeira banda de rejeição vai de 1,64 

GHz a 2,97 GHz e a segunda banda de rejeição vai de 4,86 GHz a 6,10 GHz. Com os 

requisitos atendidos, a próxima etapa do projeto foi a construção da FSS cascateada. 

 

�

Figura 5.12 - Comparação da resposta em frequência da FSS4 e de duas FSS4 cascateadas 

 

Tabela 5.2 - Comparação entre os resultados da FSS4 e de duas FSS4 cascateadas 

FSS 

Características de ressonância 

Frequência 

(GHz) 

Largura de 

banda (GHz) 

FSS4 
2,40 
5,70 

0,75 
0,60 

Duas FSS4 
cascateadas 

2,60 
5,80 

1,35 
1,20 

�

Para validar a análise efetuada, um protótipo da FSS projetada foi construído e 

caracterizações experimentais foram realizadas. Assim, pôde-se comparar os resultados 

simulados com as medições. 
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Figura 5.13 - Comparação entre resultados simulados e medidos para duas FSS4 cascateadas 

 

Tabela 5.3 - Comparação entre os resultados simulados e medidos para duas FSS4 cascateadas 

Resultado

s 

Banda de rejeição 

1a ressonância 
(ISM) 

2a ressonância 
(UNII) 

Simulados 
1,64 – 2,97 GHz 

(1,34 GHz) 
4,86 – 6,10 GHz 

(1,24 GHz) 

Medidos 
1,76 – 3,17 GHz 

(1,41 GHz) 
5,07 – 6,16 GHz  

(1,09 GHz) 
 

Na Figura 5.13 pode-se ver uma comparação entre os resultados numéricos e 

medidos para FSS cascateada. Os resultados medidos, assim como os simulados, 

apresentam duas bandas ressonantes, considerando o nível de – 10 dB e observa-se uma 

boa concordância entre os resultados, o que valida as simulaões efetuadas. A Tabela 5.4 

apresenta os valores simulados e medidos para FSS em cascata. Estes valores são 

baseados no limiar de ressonância de – 10 dB e pode-se ver que as aplicações ISM e 

UNII são atendidas pelo projeto. 

 

5.4. FSS para aplicações UWB com geometria fractal poeira de Cantor 

Por fim, é proposto o uso de uma geometria fractal modificada do tipo poeira de 

Cantor [45], para projetar uma FSS com uma resposta do tipo rejeita-faixa muito ampla. 

Esta estrutura possui menor volume que as outras configurações citadas, sendo fácil de 
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fabricar. A banda mínima obtida foi de 10 GHz (3,10 GHz – 13,10 GHz), maior do que 

outras propostas na literatura. Os resultados numéricos e experimentais são comparados 

e uma boa concordância foi obtida. 

A ideia inicial é projetar uma FSS do tipo anteparo simples (com apenas uma 

camada dielétrica) que possa operar rejeitando uma faixa de frequências de pelo menos 

8 GHz. Para isso, é proposta uma modificação da geometria fractal poeira de Cantor 

[45], [68]. 

Neste trabalho, será usada uma geometria que é o inverso da poeira de Cantor 

nível 2, ou seja, onde há dielétrico será condutor e vice-versa. A Figura 5.14 ilustra o 

elemento Fractal Poeira de Cantor invertido utilizado neste trabalho e suas dimensões. 

�

Figura 5.14 - Geometria poeira de Cantor invertida nível 2 

Foi simulada a FSS no software comercial Ansoft DesignerTM. Uma geometria 

fractal poeira de Cantor invertida nível 2 foi considerada, o dielétrico utilizado foi o FR-

4 com espessura de 1,6 mm. Na Figura 5.15 pode-se ver a resposta em frequência da 

FSS projetada para diferentes ângulos de incidência e polarização vertical. Pode-se 

notar que não há degradação na frequência de ressonância e uma pequena degradação 

na largura de banda ocorre, mas não afeta a largura de banda desejada (≈ 8 GHz). Na 

Tabela 5.5, podem ser vistos os resultados das simulações. 
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Figura 5.15 - Resposta em frequência da FSS projetada para diferentes ângulos de incidência e 

polarização vertical 

�

Tabela 5.4 - Características de ressonância para diferentes ângulos de incidência e polarização 

vertical 

Ângulo Largura de 

banda (GHz) 

0o 8,85 

10o 9,70 

20o 11,11 

30o 13,00 

�

Na Figura 5.16 pode-se ver a resposta em frequência da FSS projetada para 

diferentes ângulos de incidência e polarização horizontal. Pode-se notar que, assim 

como no caso da polarização vertical, não houve degradação na frequência de 

ressonância e na largura de banda ocorreu um aumento, atendendo o requisito desejado. 

Na Tabela 5.6, podem ser vistos os resultados das simulações. 
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Figura 5.16 - Resposta em frequência da FSS projetada para diferentes ângulos de incidência e 

polarização horizontal 

�

Tabela 5.5 - Características de ressonância para diferentes ângulos de incidência e polarização 

horizontal 

Ângulo Largura de 

banda (GHz) 

0o 8,50 

10o 9,80 

20o 10,49 

30o 10,00 

�

A partir dos resultados apresentados para a FSS projetada, verificou-se que a 

mesma atende aos requisitos haja vista que a largura de banda mínima foi de 10 GHz. 

Com os requisitos atendidos, a próxima etapa do projeto foi a construção da FSS 

projetada. 

Para validar a análise efetuada, um protótipo da FSS projetada foi construído e 

caracterizações experimentais foram realizadas. Assim, pôde-se comparar os resultados 

simulados com as medições. 

Nas Figuras 5.17 e 5.18 podem ser vistas comparações entre resultados 

numéricos e medidos para as polarizações vertical e horizontal. Os resultados medidos e 

simulados, apresentam boa concordância para ambas as polarizações. Considerando o 
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nível de – 10 dB observa-se que em ambos os casos a estrutura apresenta uma banda 

ultra larga ( > 7,5 GHz), sendo uma boa candidata para aplicações UWB. 

�

Figura 5.17 - Comparação entre resultados simulados e medidos para polarização vertical com 

incidência normal. 

�

Figura 5.18 - Comparação entre resultados simulados e medidos para polarização horizontal com 

incidência normal 
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5.5. Conclusão 

Neste capítulo apresentou-se uma nova proposta para a concepção de uma FSS 

rejeita-faixa com comportamento UWB. A estrutura foi projetada usando três camadas 

FSS com remendo retangular e remendo retangular com entalhes impresso sobre um 

substrato dielétrico fibra de vidro. A análise numérica de propriedades de transmissão 

dos indivíduos projetados FSS foi realizada através de simulações utilizando o software 

comercial Ansoft DesignerTM. Uma análise numérica das propriedades de transmissão 

da FSS projetada foi realizada. A FSS proposta revelou-se como uma estrutura com 

bom potencial para aplicações de banda ultra larga. 

Foi mostrado ainda que o uso de patches retangulares com fendas permite o 

projeto de FSS com duas bandas de ressonância. Esse tipo de geometria foi utilizado 

para projetar uma FSS com duas bandas de rejeição nas bandas ISM e UNII. A FSS 

pode ser usada para limitar um enlace de rádio ou para reduzir interferências, 

permitindo que sistemas continuem a operar eficazmente na presença de sinais 

interferentes. Um protótipo foi construído e medições da característica de transmissão 

da FSS foram obtidas. Os resultados experimentais mostraram que a FSS fornece níveis 

de atenuação que vão de 10 a 30 dB na banda ISM e de 10 a 25 dB na banda UNII. A 

FSS utilizou apenas uma camada dielétrica e mostrou-se compacta e com baixo peso. 

Por fim, foi mostrado que o uso da geometria fractal poeira de Cantor invertida 

permite o projeto de FSS com banda ultra larga. Neste trabalho esse tipo de geometria 

foi utilizado para projetar uma FSS com uma banda de rejeição maior que 8 GHz de 

largura. A FSS pode ser usada para limitar aplicações UWB, como refletor, permitindo 

que sistemas possam operar com uma grande largura de banda. Um protótipo foi 

construído e medições da característica de transmissão da FSS foram obtidas. Os 

resultados experimentais mostraram que a FSS fornece níveis de atenuação dentro de 

uma faixa mínima de 8,5 GHz. A FSS utilizou apenas uma camada dielétrica e mostrou-

se compacta e com baixo peso. 
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6.Capítulo 6 – Considerações Finais 

 

 

Este trabalho discorreu sobre as superfícies seletivas em frequência, aspectos 

construtivos, as várias formas que se podem utilizar no projeto de uma estrutura FSS e a 

importância das superfícies seletivas em frequência nas mais diversas áreas, 

principalmente na área da radiofrequência, as quais são usadas em sub-refletores 

parabólicos, absorvedores de microondas, além de melhorar a resposta de antenas patch 

de microfita, aumentando sua largura de banda e melhorando a eficiência dessas 

antenas. 

Foram apresentadas algumas técnicas de projeto de superfícies seletivas em 

frequência para obtenção de resultados com característica multibanda e/ou banda larga, 

tais como: Elementos combinados; Elementos convolucionados; Sobreposição de FSS e 

Elementos fractais. Análises e projeto de FSS foram realizadas com uso das técnicas 

descritas. Nas análises numéricas utilizou-se software comercial Ansoft DesignerTM e os 

resultados foram apresentados no Capítulo 4.  

De acordo com os resultados das análises numéricas, foram realizados três 

projetos de FSS com geometrias simples e de fácil fabricação a fim de utilizá-las em 

aplicações comerciais. 

Para validar os resultados obtidos nos projetos. As FSS foram construídas e 

medidas no laboratório de telecomunicações localizado no Núcleo Tecnológico 

Integrado (NTI) da UFRN de acordo com o apêndice A. Os resultados apresentados se 

mostraram precisos para as três estruturas projetadas. 

O projeto de FSS para aplicação em tecnologia UWB gerou a publicação na 

revista Microwave and Optical Technology Letters e os outros dois projetos foram 

submetidos em um congresso na área de eletromagnetismo, antenas, propagação, 

optoeletrônica e fotônica. 
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Como sugestão para continuação deste trabalho, pode-se realizar o estudo de 

outras técnicas para obtenção de características multibanda e/ou banda larga com 

estabilidade angular e de polarização como também os fatores que influenciam essas 

estabilidades. Inserir técnicas de inteligência computacional no projeto de FSS 

multibanda e/ou banda larga. 
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A. Apêndice A – Setup de Medição 

 

 

Nesta seção será abordado o setup de medição utilizado para extração dos 

parâmetros de espalhamento das Superfícies Seletivas em Frequência analisadas e 

projetadas no Capítulo 5. Todas as medições foram realizadas no laboratório de 

telecomunicações da UFRN localizado no Núcleo Tecnológico Integrado. 

O setup utilizado para a medição é composto por um analisador de redes 

vetorial, duas antenas cornetas, suporte de FSS, dois cabos e conectores. A forma como 

estes são dispostos é apresentada na Figura A.1. 

�

A.1 - Setup de Medição 

A seguir, serão descritos todos esses elementos que integram o setup de medição 

utilizado. Depois, é apresentado o procedimento utilizado na medição das FSS. 

�

�
�
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B. A.1. Analisador de redes vetorial 

�

Os analisadores de rede são instrumentos imprescindíveis para medição das 

características lineares de componentes e dispositivos de radiofrequência (RF). Através 

dele podem-se medir os parâmetros de espalhamento ou parâmetros S dos dispositivos 

sob teste, no caso deste trabalho as FSS. 

Os parâmetros S descrevem como o dispositivo sob teste modifica o sinal o qual 

é transmitido ou refletido. Ou seja, são grandezas vetoriais complexas as quais 

representam a relação entre dois sinais de RF. Conforme conhecido, os parâmetros S 

tem magnitude e fase ou, no formato cartesiano, termos reais e imaginários. Estes 

parâmetros são expressos como Sij onde i representa a porta onde é realizada a medição 

e j a porta de onde o sinal é emitido. 

A partir dos parâmetros de espalhamento, tem-se conhecimento dos coeficientes 

de reflexão (S11) e transmissão (S21). O S11 é definido como a relação entre a tensão 

refletida na porta 1 e o sinal incidente na porta 1. Já o S21 consiste na relação entre a 

tensão transmitida do dispositivo, em questão a FSS, e o sinal incidente na porta 1. 

Analogamente, tem-se o S22 e o S12. Na Figura A.2 pode-se visualizar a representação 

dos parâmetros S utilizando a FSS como dispositivo sob teste. 

�

Figura A.2 - Parâmetros S 

Portanto, para extrair os parâmetros S no analisador de redes vetorial é gerada 

uma onda senoidal por varredura ou passo de frequência. Por uma porta do analisador 

esta onda é enviada a entrada do dispositivo sob teste. Nesse estágio, os sinais refletidos 
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e transmitidos são separados em componentes e em cada ponto de frequência, o 

processador do analisador mede os sinais individuais e calcula o valor do parâmetro. 

Para a medição das Superfícies Seletivas em Frequência projetadas neste 

trabalho foi utilizado o analisador de redes da marca Rohde & Schwarz Modelo ZVB 

14, conforme apresentado na Figura A.3. 

�

Figura A.3 – Analisador de redes vetorial 

Este analisador possui 2 portas e possui um intervalo de frequência que vai de 10 

MHz a 14 GHz. Na próxima seção, são apresentadas as antenas cornetas utilizadas nas 

medições. 

 

C. A.2. Antenas cornetas 

�

As antenas cornetas possuem a característica de serem bastante diretivas na faixa 

de frequência considerada. Estas são utilizadas como elemento irradiador da onda 

eletromagnética gerada pelo analisador vetorial de redes. Devido estas emitir ondas 

eletromagnéticas com maior intensidade em uma direção a torna mais usual para a 

medição dos parâmetros das FSS. 

Nas medições foram utilizadas duas antenas cornetas, uma conectada a porta que 

gera a onda senoidal do analisador de redes e a outra conectada a porta que recebe o 

sinal transmitido. As antenas podem ser vistas na Figura A.4. 
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Figura A.4 - Antenas cornetas com tripé 

As cornetas utilizadas são do fabricante A. H. Systems, inc. modelo SAS-571 e 

operam para frequências de 700 MHz a 18 GHz. O seu catálogo pode ser acessado 

através do link: www.ahsystem.com/catalog/SAS-571.php. Estas possuem um alto 

ganho na faixa de frequência considerada, baixo VSWR e capacidade de suporte de 

potência até 300 Watts. As características técnicas das antenas extraídas do datasheet do 

fabricante podem ser vistas na Tabela A.1. 

Tabela A.1 - Características Técnicas das Antenas Cornetas 

Intervalo de Frequência 700 MHz a 18 GHz 

Fator da Antena 22 a 44 dB/m 

Ganho 1,5 a 15 dBi 

Máxima Potência Contínua 300 W 

Máximo Campo Radiado 200 V/m 

Tipo Padrão Direcional 

Ângulo de Meia Potência (Campo E) 48º 

Ângulo de Meia Potência (Campo H) 30º 

Impedância 50 � 

VSWR 1,6:1 (3,5:1 Máx) 

Conector Tipo N fêmea 
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Conforme visto na Figura A.4, as antenas são fixadas em tripés para facilitar o 

seu posicionamento. Na próxima seção, serão apresentados os cabos utilizados na 

conexão entre o analisador de redes e as antenas. 

 

D. A.3. Cabos de ligação 

�

Para realizar a ligação entre as antenas cornetas e o analisador vetorial de redes 

foram utilizados dois cabos de 3 metros do modelo SAC-18G-3 do mesmo fabricante 

das antenas e o seu catálogo pode ser acessado através do link: 

www.ahsystems.com/catalog/Low-Loss_Cables.php. Estes cabos, Figura A.5, possuem 

baixas perdas e baixos VSWR, são utilizados para frequências até 18 GHz. 

�

Figura A.5 - Cabos com conectores 

Os conectores utilizados nos cabos são de Precisão N, SMA, de 3,5 mm. Na 

próxima seção, será apresentado o suporte para FSS utilizado. 
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E. A.4. Suporte para FSS 

�

O suporte para inserir a FSS foi construído pelo professor Antonio Campos o 

qual consiste de uma folha de madeira compensada com corte no formato retangular de 

18 por 18 centímetros na região central. A Figura A.6 mostra o suporte descrito. 

�

Figura A.6 - Suporte de FSS 

No lado exposto a onda eletromagnética incidente proveniente da antena corneta 

transmissora, é depositada no compensado de madeira uma chapa de aço inox e 

absorvedor de microondas com o intuito da onda eletromagnética recebida pela antena 

receptora seja proveniente apenas do espaço em que é inserida a FSS. Os absorvedores 
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são constituídos por espumas e grafite e o seu objetivo é reduzir o efeito de difração nas 

bordas da FSS. 

Após a descrição de cada elemento presente na medição das FSS, a seguir, será 

apresentado todo o procedimento realizado na obtenção dos parâmetros de 

espalhamento das FSS. 

 

F. A.5. Medição da FSS 

�

Na realização da medição da FSS, as antenas são posicionadas e alinhadas uma 

de frente para a outra. A distância entre estas é em torno de 1,5 metros. Na metade da 

distância entre as antenas é inserido o suporte da FSS. Depois, é realizada a conexão 

entre as antenas e o analisador de redes por meio dos cabos. 

Após a montagem, é ligado o analisador de redes e configurado para obtenção 

do parâmetro que deseja conhecer. Neste trabalho, foi extraído apenas o parâmetro S21 

ou coeficiente de transmissão. Uma das portas do analisador é configurada para emitir a 

onda eletromagnética. Nesta etapa, também é definido no analisador de redes o intervalo 

de frequência ao qual se deseja extrair o parâmetro S. 

Após este procedimento, antes de inserir a FSS no suporte para extrair o 

coeficiente de transmissão é necessário conhecer o sinal de referência. Este sinal nada 

mais é que a potência que chega até a antena receptora através da onda que é emitida 

pela antena transmissora gerada pelo analisador vetorial de redes. 

O resultado final do parâmetro S21 é realizado através da subtração do resultado 

do parâmetro apresentado no analisador vetorial de redes com o sinal de referência. 

Nesta etapa, é utilizado um software computacional, por exemplo, o Matlab para 

realizar este processo. 

Este setup de medição, conforme pode ser visto nos resultados apresentados no 

Capítulo 6, apresenta resultados bastante significativos e esta é uma alternativa para 

medição de FSS quando não é possível a medição em câmara anecóica. 

 


