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Resumo 
 

 

  

Os últimos anos foram marcados por um grande interesse no uso de superfícies 

seletivas de frequência (FSS), como filtros espaciais, em diversas aplicações em micro-

ondas. Dentre estas, destacam-se as aplicações em sistemas de telecomunicações (tais 

como: comunicações por satélite e radar), antenas de ganho elevado (em estruturas 

combinadas com antenas planares) e fornos de micro-ondas (domésticos e industriais). 

As FSS são geralmente compostas por arranjos periódicos bidimensionais, com 

elementos igualmente espaçados, que podem ser patches metálicos (impressos em 

substratos dielétricos) ou aberturas (perfuradas em superfícies metálicas finas). Nestas 

configurações (de arranjos periódicos), as FSS vêm conseguindo atender às demandas 

da indústria de telecomunicações de maneira satisfatória. Entretanto, novas demandas 

vêm encontrando limitações na tecnologia empregada. Neste contexto, requisitos de 

filtragem adversos vêm forçando os projetistas de FSS a utilizarem métodos de 

otimização na tentativa de encontrar formatos específicos para seus elementos, por 

exemplo. Outra alternativa que vem sendo utilizada para aumentar a seletividade das 

FSS é o cascateamento, uma técnica simples que tem como principal ponto negativo o 

aumento das dimensões da estrutura, assim como do seu peso. Este trabalho propõe o 

desenvolvimento de uma nova classe de superfícies seletivas de frequência (FSS), 

constituídas de arranjos quase-periódicos (ou não-periódicos). Resultados de superfícies 

seletivas de frequência não-periódicas e flexíveis também serão apresentados, 

mostrando uma nova gama de aplicações. Portanto, as FSS propostas não apresentam 

periodicidade em relação à posição espacial dos seus elementos. As respostas em 

frequência destas estruturas foram simuladas utilizando softwares comerciais que 

implementam métodos de onda completa. Para validação do estudo efetuado, foram 

construídos e medidos protótipos das FSS propostas, tendo sido observada uma boa 

concordância entre os resultados simulados e medidos. São apresentadas e comentadas 

as principais conclusões deste estudo, além de indicadas sugestões para a sua 

continuidade. 



Palavras-chave: Superfícies seletivas de frequência, FSS, estruturas não-periódicas, 

FSS finitas, método de onda completa, FSS flexível. 

  



 

 

Abstract 
 

 

  

The past years have seen a great interest in the use of frequency selective 

surfaces (FSS), as spatial filters, in many microwave applications. Among these, we 

highlight applications in telecommunication systems (such as satellite communications 

and radar), high gain antennas (combined with planar antennas) and (home and 

industrial) microwave ovens. The FSS is usually composed of two-dimensional periodic 

arrays, with equally spaced elements, which may be metallic patches (printed on 

dielectric substrates) or aperture (holes in thin metal surfaces). Using periodic arrays, 

the FSS have been able to meet the demands of the telecommunications industry. 

However, new demands are finding technological limitations. In this context, adverse 

filtering requirements have forced designers to use FSS optimization methods to find 

specific formats of FSS elements. Another alternative that has been used to increase the 

selectivity of the FSS is the cascaded FSS, a simple technique that has as main 

drawback the increased dimensions of the structure, as well as its weight. This work 

proposes the development of a new class of selective surfaces frequency (FSS) 

composed of quasi-periodic (or non-periodic) arrangements. The proposed FSS have no 

array periodicity, in relation with the spatial position of their elements. The frequency 

responses of these structures were simulated using commercial softwares that 

implement full-wave methods. For the purpose of validation of this study, FSS 

prototypes were built and measured, being possible to observe a good agreement 

between simulated and measured results. The main conclusions of this work are 

presented, as well as suggestions for future works. 

 

 

Keywords: Frequency selective surfaces,, FSS, non-periodic FSS, finite FSS, full-wave 

methods, flexible FSS. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

Em um mundo em que a conectividade faz parte de nosso dia a dia, os sistemas 

de telecomunicações despontam como imprescindíveis. Por outro lado, a mobilidade 

exige que os sistemas sem fio permitam interoperabilidade e que suas antenas operem 

em conjunto com várias tecnologias. Associadas às antenas, as superfícies seletivas de 

frequência precisam acompanhar esse processo e operar em várias frequências e 

larguras de banda. Portanto, métodos eficientes de projeto de FSS precisam ser 

utilizados, fazendo uso de geometrias convolucionadas, fractais, cascateadas ou obtidas 

através de métodos de otimização. 

Em [1] Huang et. al. apresentaram o entrelaçamento de elementos adjacentes 

convolucionados de dipolos cruzados. O termo convolucionado, foi utilizado pela 

primeira vez neste artigo para descrever uma forma de entrelaçar elementos metálicos 

com comprimentos maiores, reduzindo as dimensões do elemento que compõe a FSS. A 

utilização desse procedimento produz nas superfícies seletivas de frequência dois 

grandes benefícios. As FSS passaram a ter uma maior estabilidade angular, permitindo 

que trabalhassem na mesma frequência de operação mesmo para ângulos de incidência 

maiores que zero em relação à normal. O segundo benefício observado foi uma redução 

em até quinze vezes da frequência de ressonância da FSS. Trabalhos recentes como em 

[2] vêm mostrando que elementos convolucionados também podem ser utilizados para 

obter estruturas com resposta multibanda, característica que pode ser utilizada para 

atender diversas aplicações. 

A utilização de fractais em FSS é outra estratégia utilizada para reduzir o 

tamanho dos elementos. Diversos trabalhos vêm mostrando outros benefícios ligados à 

utilização de fractais como resposta multibanda, estabilidade angular e polarização 

cruzada [3], [4]. A obtenção de estruturas fractais que atendam a certo número de 

requisitos vem fazendo com que o uso de algoritmos de otimização venha se 

popularizando, como os algoritmos genéticos ou aqueles baseados em comportamentos 

de enxames. Da mesma maneira, a utilização de redes neurais vem contribuindo para a 
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redução do tempo das simulações, mantendo boa concordância com resultados medidos 

[5], [6]. 

Devido à dificuldade em se desenvolver uma FSS com características físicas 

capaz de atender uma necessidade de projeto específica, vários trabalhos vêm adotando 

estruturas de multicamadas. Através dessa abordagem é possível projetar filtros com 

alta seletividade ou com características multibanda [7]. Embora a utilização de 

superfícies seletivas de frequência geralmente resulte em estruturas mais espessas e de 

maior peso, diversos trabalhos vêm mostrando soluções para contornar esse problema 

[8], [10]. 

A variação do espaçamento entre elementos em um arranjo periódico, 

normalmente associado à adição de um novo elemento dentro da célula, pode resultar no 

aparecimento de uma nova frequência de ressonância cuja frequência equivale a um 

múltiplo de suas dimensões elétricas [11].  

Nesses casos, uma região do espectro com atenuação desprezível pode surgir, 

localizando-se entre as duas frequências de ressonância. Embora essa característica 

possa ser melhor observada em estruturas com uma camada, trabalhos recentes 

mostraram que esse efeito é menos pronunciado quando utilizadas várias camadas. Esse 

fenômeno pôde ser utilizado inclusive como estratégia para aumentar a largura de banda 

de superfícies seletivas de frequência [12], [13], [14]. 

Como foi apresentado, é possível encontrar várias formas de projetar uma FSS 

de multibanda. As soluções encontradas vão da utilização de várias camadas, passando 

pela utilização de estruturas convolucionadas, até a aplicação de fractais. Todas as 

soluções apresentam células com elementos metálicos de diferentes comprimentos 

elétricos [1], [15], [16]. 

Em estruturas não-periódicas com elementos de tamanhos diferentes, existe a 

possibilidade de que o elemento maior ressoe em conjunto com os elementos menores, 

fazendo com que uma ressonância relevante ocorra. Entretanto, é importante observar 

que a quebra da periodicidade em várias regiões também podem resultar no 

aparecimento de nulos, algo normalmente não desejado. Foi demonstrado que a 

periodicidade precisa ser preservada e o espaçamento entre os elementos precisa ser 

pequeno para se obter uma resposta estável da frequência de ressonância com relação ao 

ângulo de incidência [11]. 



 

 18 

Tapered Periodic Surfaces (TPS) são caracterizadas por possuírem um arranjo 

de elementos na forma de fios metálicos, ou aberturas, com tamanho e espaçamento 

entre elementos que variam em função da posição no arranjo. Muitas de suas aplicações 

envolvem uma transição elétrica suave entre uma borda de uma FSS finita ou um 

arranjo, podendo ser empregadas em antenas do tipo corneta. Uma estrutura do tipo TPS 

também pode ser utilizada na transição de uma FSS para outra em um mesmo radome, 

constituindo uma separação espacial de faixas de frequência [11]. A Figura 1.1 ilustra 

uma superfície do tipo TPS. 

 

 

Figura 1.1 – TPS constituída por elementos com vários comprimentos elétricos 

diferentes [11]. 

  

A capacidade de atender aos requisitos de atenuação em certas frequências em 

uma FSS está diretamente relacionada ao formato e dimensões do elemento utilizado, 

assim como a periodicidade empregada. Assim, um dos objetivos almejados pelos 

projetistas de FSS é encontrar o formato correto capaz de atender demandas específicas. 

Uma das formas mais simples de se alcançar esse objetivo é fazer uso de um 

método de simulação em conjunto com um método de otimização. Desse ponto de vista 

um dos métodos mais populares é conhecido como algoritmo genético. 

Muitas vezes a distância entre os elementos é mantida constante enquanto que o 

software fica responsável por otimizar apenas o formato do elemento que compõe a 

FSS. Nesse sentido, alguns trabalhos têm mostrado que os resultados obtidos através 

desse tipo de estrutura podem gerar estruturas que se aproximam de estruturas não-

periódicas [17].  
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No entanto, processos de otimizações que permitiam um grau maior de 

mudanças em superfícies seletivas de frequência com dimensões finitas resultaram em 

estruturas que não possuem periodicidade. Indicando que superfícies seletivas de 

frequência não-periódicas são capazes de obter desempenho competitivo quando 

comparado à estruturas periódicas tradicionais [18].    

Embora a utilização de estruturas periódicas seletivas de frequência tenha se 

mostrado bastante eficiente na construção de Photonic Band Gap - PBG, experimentos 

vêm mostrando que estruturas não-periódicas também podem ser utilizadas de maneira 

efetiva.  

Em [19] foi desenvolvido uma estrutura fotônica periódica capaz de filtrar 

determinados comprimentos de onda. A utilização de uma estrutura não-periódica 

construída de forma heurística mostrou-se capaz de trabalhar com uma largura de banda 

maior, além de alterar a frequência central de operação quando comparada às estruturas 

periódicas tradicionais. 

Outros trabalhos mostraram que a utilização de estruturas não-periódicas 

também podem ser utilizadas como guias de onda, isolando ou demultiplexando sinais 

ópticos de comprimentos de onda distintos [20], [21].   

A utilização de superfícies seletivas de frequência tem ganhado bastante 

relevância em anos recentes com a sua utilização em antenas do tipo Fabry-Perot e na 

redução das ondas de superfície na forma de Artificial Magnetic Conductor - AMC [22]. 

Um dos principais benefícios trazidos por esse tipo de estrutura é o aumento da 

diretividade das antenas. 

Trabalhos recentes vêm mostrando benefícios na utilização de estruturas não-

periódicas na composição de AMC. Os trabalhos mostraram um significante aumento 

no valor da diretividade ou de capacidade de alterar a direção do lóbulo principal em 

antenas planares. As Figuras 1.2 e 1.3, apresentam vários exemplos de FSS não-

periódicas  [23], [24]. 
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Figura 1.2 – Estrutura não-periódica de FSS mostrada em [23]. 

 

 

 
 

Figura 1.3 – Estrutura não-periódica de FSS apresentada em [24]. 

 

Esse trabalho tem como objetivo principal apresentar as características de uma 

nova classe de superfícies seletivas de frequência que não apresentam periodicidade. A 

utilização de estruturas não-periódicas é mais uma opção a ser considerada no projeto 

de superfícies seletivas de frequência. O aumento na diversidade de novas geometrias 

aumenta o número de graus de liberdade na busca de estruturas de FSS capazes de 

atender aos rígidos requisitos dos projetos. Condições de contorno diferentes das 

normalmente utilizadas, como contorno periódico e paredes elétricas, são empregadas 

nestas estruturas de modo a levar em consideração suas características não-periódicas. 

São apresentadas comparações entre FSS periódicas e não-periódicas e sua resposta em 

frequência para polarização horizontal e vertical. Outras características como a 

estabilidade angular e o impacto do fator de espalhamento em FSS não-periódicas 

também serão apresentadas. 

O desenvolvimento dessa pesquisa teve início na busca por referências 

bibliográficas que indicassem a utilização de estruturas não-periódicas. Após verificar o 

estado da arte foi dado início ao processo de desenvolvimento de FSS não-periódicas, a 

partir de versões periódicas, alterando sua periodicidade em apenas uma direção e 

parametrizando uma função de espalhamento. A utilização de simulações 

computacionais através de softwares comerciais tornou-se viável apenas depois de se 

utilizar uma combinação de paredes elétricas e magnéticas como condições de contorno, 

o que permitiu a redução do tempo de simulação com uma quantidade menor de 

memória RAM. Após utilizar recursos de simulação computacional durante o processo 

de parametrização, resultados medidos confirmaram as propriedades da FSS não-

periódica. Além de um estudo sobre o impacto do fator de espalhamento no 
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desempenho da FSS comparada com sua versão periódica, também foi verificada a 

viabilidade de emprego de substratos flexíveis, assim como sua maior independência à 

variações no ângulo de incidência. 

Este trabalho está dividido em seis capítulos, descritos sumariamente a seguir. 

No capítulo 2 são apresentadas as principais características de uma FSS, 

levando-se em consideração características como a permissividade elétrica e a espessura 

do substrato, formato do elemento utilizado e o caso periódico. Além disso, vários 

métodos de onda completa são apresentados, assim como as configurações de FSS mais 

recentes. 

O capítulo 3 apresenta os principais métodos e técnicas de projeto, simulação, 

construção e medição de superfícies seletivas de frequência. Também é mostrado como 

os métodos de otimização, em conjunto com formas de aprendizagem de máquina, 

podem facilitar a elaboração e execução dos projetos. Outro ponto importante 

apresentado neste capítulo é a forma de reduzir o erro em todo o processo, incluindo a 

etapa de medição. 

O capítulo 4 descreve as superfícies seletivas de frequência de multicamadas. 

São apresentadas suas principais características e como elas podem ser utilizadas para 

simplificar o processo de projeto de FSS. 

No capítulo 5 são apresentadas superfícies seletivas de frequência que não 

apresentam periodicidade, além da comparação de seus desempenhos com os de FSS 

periódicas tradicionais. Além disso, o desempenho de superfícies seletivas de frequência 

não-periódicas também será apresentado, assim como seu desempenho quanto à 

estabilidade angular. Resultados de superfícies seletivas de frequência não-periódicas e 

flexíveis também serão apresentados, mostrando uma nova gama de aplicações. 

No capítulo 6 são resumidos e comentados os resultados obtidos neste trabalho, 

com a indicação de diversas aplicações. Sugestões para a continuidade deste trabalho 

também são apresentadas.  
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CAPÍTULO 2 

SUPERFÍCIES SELETIVAS DE FREQUÊNCIA 

 

 

2.1 Introdução 

 

Usualmente, uma superfície seletiva de frequência é definida como um arranjo 

periódico de elementos do tipo patch condutor, ou abertura, com capacidade de filtrar 

determinadas frequências, como mostrado na Figura 2.1. A facilidade de ser aplicada 

sobre superfícies planas e curvas possibilita sua utilização em diversas aplicações. As 

dimensões e o formato dos elementos, assim como a periodicidade, determinam as 

frequências de operação e a largura de banda. Dentre os formatos de elemento mais 

utilizados em superfícies seletivas de frequência (FSS) estão: patch retangular, patch 

circular, cruz de Jerusalém, dipolo cruzado, espira quadrada, espira quadrada dupla, 

espira quadrada com grade e espiras duplas concêntricas. Alguns destes formatos estão 

apresentados na Figura 2.2.  

 

Figura 2.1 - FSS composta por elementos do tipo: a) patch condutor e b) abertura. 
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As características apresentadas por superfícies seletivas de frequência compostas 

por elementos do tipo patch são correspondentes às de um filtro rejeita-faixa, enquanto 

que as superfícies seletivas de frequência compostas por elementos do tipo abertura 

possuem um comportamento assemelhado ao de um filtro passa-faixa. 

 

 

Figura 2.2 – Elementos comumente empregados em FSS. 

 

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

sua frequência de operação. O elemento ressoará e espalhará energia quando suas 

dimensões forem múltiplas de meio comprimento de onda (λ/2) do sinal. Desta forma, o 

fenômeno resultante do espalhamento proveniente de cada elemento do arranjo é 

caracterizado como uma reflexão, ou uma transmissão. Fora das faixas de ressonância, a 

superfície seletiva de frequência se comporta como um dispositivo (praticamente) 

transparente. Adicionalmente, é esperada a ocorrência de atenuação devido às perdas 

dos materiais condutores e dielétricos utilizados [25]. 

Outros fatores que podem influenciar no comportamento de uma FSS são a 

espessura, a permissividade elétrica e a anisotropia do substrato utilizado. Essas 

características alteram o comprimento de onda efetivo do sinal, alterando dessa forma a 

frequência de operação da superfície seletiva de frequência [26]. 
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2.2 Métodos de Análise Computacional 

 

Como o objetivo de aumentar a eficiência na busca de superfícies seletivas de 

frequência que atendam a demandas específicas, foram desenvolvidos vários métodos 

computacionais capazes de predizer o comportamento eletromagnético de estruturas 

arbitrárias. 

O estudo dos métodos computacionais tem recebido uma grande atenção 

principalmente devido à redução do custo relacionado a hardwarel, assim como ao 

desenvolvimento de softwares comerciais mais eficientes. Alguns destes softwares são 

baseados no método dos momentos (Method of Moments - MoM), nas diferenças finitas 

no domínio do tempo (Finite-Difference Time-Domain - FDTD), ou no método dos 

elementos finitos (Finite Element Method - FEM). O método dos momentos e o método 

dos elementos finitos são baseados no método dos resíduos ponderados (Weighted 

Residual Method) [27]. Além disso, o método dos momentos requer um considerável 

pré-processamento na forma das funções de Green, enquanto que o FDTD requer 

familiaridade com o uso do método das diferenças finitas. 

Os métodos analíticos podem se basear em aproximações teóricas e/ou 

medições. Neste caso, a análise teórica possui como principais características: 

- Menor custo, 

- Suporte aos métodos de otimização paramétricos, 

- Maior compreensão dos princípios físicos que regem o comportamento do 

sistema. 

 A análise teórica pode ser dividida em métodos analíticos, métodos baseados 

em modelos, métodos computacionais e métodos computacionais inteligentes. Os 

métodos analíticos indicados na Figura 2.3 [27] permitem a utilização de informações 

sobre a estrutura, embora possuam limitações devido à dependência de fórmulas 

fechadas.  

O uso de técnicas de aproximação aumenta a eficiência dos métodos analíticos, 

embora tenha como efeito colateral uma redução na precisão. Os métodos baseados em 

modelos usam um conjunto de equações, normalmente com um número reduzido de 

termos, que podem ser empregadas em uma categoria específica de problemas. 

 Os softwares de simulação baseados em métodos computacionais estão se 

tornando especialmente populares devido à simplicidade, versatilidade e disponibilidade 



 

 25 

no mercado. Métodos computacionais inteligentes como redes neurais e neuro-fuzzy 

podem ser utilizados com o objetivo de prever e otimizar alguns resultados baseados em 

um banco de dados obtido através de métodos computacionais clássicos [28], [29].   

Medições podem ser utilizadas para caracterizar um dispositivo cujo 

comportamento não se conhece e esses resultados podem ser utilizados para 

desenvolver novas tecnologias e validar os métodos computacionais. O 

desenvolvimento de áreas como radar e circuitos de micro-onda,s durante a segunda 

guerra mundial, foi baseado predominantemente em medições. Os métodos 

experimentais, entretanto, são caros, consomem muito tempo e são limitados aos 

parâmetros que os equipamentos podem aferir [30]. 

 

 

Figura 2.3 – Classificação dos métodos de análise computacional [27]. 
 

Os métodos analíticos são baseados na solução das equações de onda. Como 

resultado, esses métodos são normalmente aplicados na análise de estruturas regulares e 

com estruturas homogêneas. Em estruturas com geometrias mais complexas, não é 

possível empregar esse método sem que haja um aumento significativo da dificuldade 

em obter um conjunto de equações válidas. Entretanto, é possível realizar algumas 

generalizações de modo a permitir que possam ser utilizadas em um maior número de 

problemas. Para que isso seja possível, uma função )(xf , desconhecida, pode ser 

expandida em termos de funções de subdomínio como em (2.1). 

 


m

mm xfaxf )()(                                                     (2.1) 
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onde )(xfm  é conhecida como função de expansão de subdomínio e é definida sobre 

uma porção dos valores assumidos por 𝑥. O termo ma  corresponde a constante 

responsável por ponderar o grau de relevância de cada uma das m  funções. Estas 

funções podem ser definidas como sendo dos tipos: impulso, degrau, rampa e seno, por 

exemplo. O uso de funções de subdomínio torna o processo de solução menos 

dependente do formato da estrutura. O procedimento definido em (2.1) é conhecido 

como discretização de função, e é normalmente acompanhado por uma discretização 

correspondente da estrutura em forma de células ou elementos. Uma das formas mais 

comuns de discretização bidimensional é através de células triangulares e retangulares. 

A Figura 2.4 apresenta a discretização de uma antena do tipo patch retangular 

alimentada por uma linha de microfita. Este procedimento também é utilizado no estudo 

de FSS. 
 

 
 

Figura 2.4 – Discretização de uma antena de microfita através de células triangulares. 

 

Essa forma de discretização planar é utilizada em uma grande quantidade de 

métodos computacionais e ajuda a incluir, por exemplo, o efeito de um substrato não 

homogêneo em uma dada solução. Para as soluções baseadas em métodos 

computacionais, a discretização é realizada de modo que as características dentro de 

cada célula sejam homogêneas. A Figura 2.5 representa a discretização tridimensional 

com células cúbicas de uma antena de microfita. Como pode ser observado, cada célula 

guarda características individuais como condutividade, permeabilidade magnética, 

permissividade elétrica, etc. 
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Figura 2.5 – Discretização de uma antena de microfita através de células cúbicas [31]. 

 

O conjunto de equações que governam a solução do problema é resolvido 

separadamente, e as condições de contorno satisfeitas na junção dos elementos para 

permitir a continuidade da solução em toda a estrutura. 

Os métodos computacionais ainda podem ser classificados com base no tipo de 

equação que ele é capaz de resolver. Ele pode ser baseado em equações diferenciais ou 

integrais. Alguns desses métodos são apresentados na Figura 2.6 [27]. 

 
 

Figura 2.6 – Classificação dos métodos computacionais [27]. 
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O mais popular desses métodos é baseado em elementos finitos (FEM) devido 

ao fato de ser adaptável a diversos formatos de geometria e a diversas combinações de 

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

permite visualizar os campos elétrico e magnético no domínio do tempo, o que permite 

verificar o comportamento de estruturas cujas características mudem com o tempo como 

quando da utilização de MEMS (Microelectromechanical systems) [32]. O método dos 

momentos (MoM) se destaca pela sua capacidade de analisar estruturas cujas 

geometrias apresentem regiões abertas, como as superfícies seletivas de frequência. 

Normalmente, os métodos computacionais são escolhidos levando-se em conta sua 

precisão, velocidade, consumo de memória e versatilidade. As soluções encontradas a 

partir desses métodos, normalmente, são abrangentes e incluem vários aspectos como 

acoplamentos, ondas de superfície e radiação. 

Diferentemente da maioria dos métodos de simulação normalmente empregados 

em softwares comerciais, o método das diferenças finitas no domínio do tempo, como o 

próprio nome indica, calcula os campos elétricos e magnéticos a cada intervalo de 

tempo. Essa característica é importante, pois permite a análise do comportamento de 

estruturas cujas características se alteram no decorrer do tempo. Em contrapartida, as 

características esperadas de estruturas como antenas, guias de onda ou superfícies 

seletivas de frequência são mais bem representadas no domínio da frequência (S11, S21 e 

VSWR, por exemplo). Essa diferença requer a utilização da transformada de Fourier 

como ferramenta responsável por transferir as respostas da estrutura do domínio do 

tempo para o domínio da frequência.  

O método FDTD se baseia na discretização do espaço através de células 

chamadas de células de Yee [33]. Basicamente, cada célula espacial de Yee possui 

vetores que representam as intensidades de campo magnético e elétrico assim como suas 

dimensões, condutividade, permeabilidade magnética e permissividade elétrica. A 

Figura 2.7 mostra a representação espacial da célula de Yee. 
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Figura 2.7 – Ilustração da célula de Yee. 

 

Para que o método FDTD possa fornecer resultados precisos é necessário que a 

discretização da estrutura seja feita de modo que se obtenha um baixo erro relativo entre 

as dimensões simuladas e as dimensões reais da estrutura. Essa regra também é 

aplicável ao método dos elementos finitos e a todos os outros que requerem 

discretização espacial. Dependendo da proporcionalidade entre as dimensões do 

dispositivo e da escala de valores o método FDTD pode exigir uma grande quantidade 

de células espaciais, o que corresponde a uma grande demanda por memória e tempo de 

processamento. 

No mercado, existem várias empresas que comercializam softwares baseados no 

método FDTD, como a Integrated Engineering Software e a Optwave. A primeira 

comercializa o Chronos, voltado para aplicações em eletromagnetismo em geral, 

enquanto que a segunda utiliza o OptiFDTD, voltado especificamente para aplicações 

ópticas [34], [35].   

O método dos elementos finitos foi desenvolvido inicialmente para análise 

estrutural, sendo bastante utilizado em diversos softwares comerciais. A partir de 

trabalhos de como o de Silvester [36], [37], a formulação matemática do método FEM 

pôde ser utilizada para resolver as equações de Maxwell e, consequentemente, obter as 
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distribuições de campo em estruturas como antenas, osciladores, superfícies seletivas de 

frequência, etc. Sua utilização também requer a discretização do espaço através de 

estruturas tridimensionais como tetraedros. 

Em duas dimensões, diversos formatos de células podem ser utilizados, embora 

a utilização de elementos triangulares se mostre bastante eficiente na discretização de 

estruturas complexas, principalmente utilizando elementos de tamanho variável. A 

Figura 2.8 mostra a utilização de 8 elementos triangulares com 9 vértices na 

discretização de uma forma circular. 

 

 
 

 

Figura 2.8 - Discretização de uma forma circular através de elementos triangulares. 

 

Como pode ser observado, existe uma diferença entre o formato original do 

objeto e a sua versão discretizada, algo que pode ser minimizado aumentando a 

quantidade de elementos. Como consequência, também haverá um acréscimo na 

demanda por memória e processamento. 

Atualmente, existem no mercado várias empresas que desenvolvem aplicações 

para simulação eletromagnética baseadas no método dos elementos finitos. Hoje, um 

dos softwares mais utilizados é o HFSS da Ansys. Outros softwares pagos como Eather 

e Singula, assim como alguns softwares gratuitos também estão disponíveis no 

mercado. 

O método dos momentos se difere dos outros métodos apresentados por não 

necessitar da discretização espacial para obter os seus resultados. Consequentemente, 

também não requer regiões de absorção especiais conhecidas como ABC (Absorbing 
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Boundary Condition) para simular regiões abertas. Esse fato reduz as demandas de 

memória e processamento, embora necessite de um considerável tempo de pré-

processamento devido à utilização da função diádica de Green [27]. 

 

2.3 Conclusão 

 

Nesse capítulo foi apresentada uma introdução ao estudo de superfícies seletivas 

de frequência e introduzidas as configurações de FSS e os formatos de patch que vêm 

sendo considerados mais recentemente. Também foram descritos os princípios físicos 

que regem o seu funcionamento e a importância dos formatos dos elementos dos 

arranjos periódicos para a determinação das frequências de operação das FSS. Uma 

introdução sobre os principais métodos de simulação eletromagnética também foi 

apresentada.   
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CAPÍTULO 3 

PROJETO, SIMULAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

DE FSS FINITAS 

 

 

3.1 Introdução 

 

Esse capítulo tem por finalidade apresentar as principais técnicas de projeto, 

simulação, construção e medição de superfícies seletivas de frequência finitas. O projeto 

de superfícies seletivas de frequência finitas se constitui em um desafio, uma vez que os 

métodos existentes não garantem que seja possível obter uma FSS que atenda a um 

conjunto de especificações. Normalmente, o método adotado é baseado em 

características conhecidas de superfícies seletivas de frequência que utilizam elementos 

de formato específico. Por exemplo, seria adequado utilizar um elemento em formato de 

cruz de Jerusalém ou espiras quadradas duplas para atender requisitos de um projeto que 

envolva duas frequências de ressonância. Da mesma forma, seria adequado utilizar 

espiras concêntricas caso fosse exigido independência de polarização.  

Um grande número de requisitos ou uma maior complexidade inviabilizam a 

utilização dessa metodologia. Da mesma forma, é possível observar um grande número 

de publicações envolvendo formatos totalmente impensados de elementos em 

superfícies seletivas de frequência, carregando consigo características únicas que as 

diferenciam das demais. Isso indica que os métodos utilizados ainda limitam a 

geometria das superfícies seletivas de frequência e impedem a obtenção de dados de 

projeto distintos. 

Os softwares comerciais de simulação eletromagnética utilizados na análise de 

superfícies seletivas de frequência possuem muitas características semelhantes. A 

utilização de condições de contorno adequadas e a possibilidade de se integrar a outros 

programas comerciais, ou não, adicionam mais um grau de liberdade na busca de 

superfícies seletivas de frequência diferenciadas, levando-se em consideração as suas 

dimensões e a distância entre os elementos do arranjo. 
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Associado a tudo isso, a validação dessas superfícies seletivas de frequências é 

essencial. Existem várias formas de se obter as características de uma FSS, cada uma 

com suas especificidades. A maioria delas é baseada medições. 

 

3.2 Projeto 

 

Os comportamentos de reflexão e transmissão associados às FSS vêm sendo 

estudados e um grande número de modelos matemáticos foi desenvolvido. Alguns 

modelos de análise foram criados de maneira empírica, outros baseados diretamente nas 

equações de Maxwell. Todavia, os métodos de projeto sempre apresentaram alguma 

ineficiência. Os modelos mais precisos de análise apresentam um grande número de 

variáveis e funcionam para formatos específicos de FSS. 

Um dos modelos de análise mais conhecidos é o do circuito equivalente. Ele é 

um modelo fortemente dependente do formato da FSS e consiste em desenvolver um 

circuito elétrico baseado na representação do formato da FSS por componentes 

passivos, como capacitores e indutores. Dessa forma a variação nas dimensões da FSS, 

sua periodicidade e a permissividade elétrica do substrato são características que 

interferem apenas nas impedâncias associadas ao circuito equivalente.  

Outro modelo de análise é baseado no método dos momentos, já descrito no 

capítulo anterior. Da mesma forma que o modelo anterior, é um modelo fortemente 

dependente do formato do elemento utilizado para compor a FSS. Não foi possível 

utilizar esse método em casos em que não se conhecia um conjunto de funções de base 

associadas a um formato específico de FSS. Essa limitação só pôde ser superada com o 

aprimoramento da capacidade computacional e a utilização dos sub-domínios [38]. 

A utilização mais eficiente de computadores também foi responsável por tornar 

viável outros métodos de análise como FDTD e o método dos elementos finitos. 

Os principais problemas associados à utilização desses métodos para síntese de 

FSS são o grande número de variáveis (todas as dimensões da FSS, periodicidade e 

permissividade do substrato) e a dificuldade de se gerar uma configuração totalmente 

nova ou diferente.  

É possível reduzir o grande número de variáveis utilizando uma FSS tradicional 

e impondo diversos estudos paramétricos. Entretanto, não há garantias de que sejam 

satisfeitos os requisitos de projeto. 
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Outra maneira de se conseguir obter uma FSS que atenda a um conjunto de 

especificações genéricas, como várias frequências de ressonâncias e larguras de banda 

específicas, é o empilhamento de várias superfícies seletivas de frequência. Embora 

facilite o projeto, o resultado normalmente apresenta alguns pontos negativos como o 

aumento da espessura e do peso da estrutura. Para garantir que não haja acoplamento 

entre as camadas é necessário definir uma distância mínima de separação, o que acaba 

por tornar a estrutura ainda maior [12]. 

Neste contexto, os métodos inteligentes associados aos métodos de análise 

baseados em malhas como os métodos FDTD, MoM e FEM se mostraram bastante 

eficientes [18], [39], [40]. 

 

a) Métodos de Otimização 

 

Os métodos de otimização meta-heurísticos são considerados como alternativas 

aos métodos de busca exaustiva e aos métodos heurísticos tradicionais, como a busca 

gulosa, embora ainda possam se perder em máximos e mínimos locais. Além disso, não 

necessitam de algoritmos heurísticos totalmente exclusivos para resolver cada problema 

individualmente. Essa característica permite que os códigos gerados possam ser 

reutilizados modificando-se apenas as funções de custo [41]. 

A Figura 3.1 apresenta um diagrama de blocos mostrando como um desses 

métodos pode ser utilizado para projetar uma FSS com elementos em forma de 

monopolo.  

 

 

Figura 3.1 – Fluxograma de projeto de uma FSS com patch em forma de monopolo. 

 

Uma grande quantidade de algoritmos de otimização meta-heurísticos é baseada 

em estratégias normalmente encontradas na natureza como resultado de milhões de anos 

de evolução. O próprio modelo de evolução, baseado na teoria da evolução de Darwin e 
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na teoria genética, foi utilizado como inspiração para o desenvolvimento dos algoritmos 

genéticos. 

Nos algoritmos genéticos, são gerados vários indivíduos. Cada indivíduo 

também possui uma espessura de substrato, permissividade, comprimento, largura e 

periodicidade, constituindo sua carga genética. Cada indivíduo possui uma carga 

genética diferente, podendo ser levemente ou totalmente diferente dos outros membros 

da população. Após um processo de cruzamento genético entre os membros da 

população, uma nova geração é formada e avaliada, mostrando o quão perto da largura 

de banda e frequência de ressonância desejada cada um se encontra. Os indivíduos que 

apresentarem os piores resultados serão eliminados e não poderão cruzar, um processo 

que corresponde a uma abstração da própria seleção natural. Esse processo deve ser 

repetido até que alguns requisitos de qualidade sejam satisfeitos. A Figura 3.2 mostra 

como esse algoritmo pode ser utilizado em conjunto com os métodos de análise 

mencionados anteriormente. 

 

 

Figura 3.2 – Fluxograma de um algoritmo genético aplicado em projeto de FSS. 
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Outro método de busca meta-heurístico bastante utilizado em projeto de 

superfícies seletivas de frequência é o PSO (Particle Swarm Optimization). Esse método 

é baseado no comportamento de animais que trabalham em grupo, em enxames. A ideia 

é a de que os animais que trabalham em grupo são capazes de trocar informação entre si 

de modo que exista uma inteligência compartilhada, responsável pelo processo de 

otimização. 

Nesse caso, a partícula (indivíduo) é representada basicamente por um vetor 

posição, um vetor velocidade, uma variável que lhe diga o quão boa é a posição em que 

se encontra e quão boa é a melhor localização encontrada até aquele momento pelo 

enxame. Com base na sua própria experiência e nas informações obtidas pelo enxame o 

vetor velocidade da partícula é alterado, mudando dessa forma a sua direção, o seu 

sentido e consequentemente a sua posição espacial. O critério normalmente utilizado 

para encerrar as buscas é estabelecido em função de um número máximo de iterações ou 

na convergência das partículas ao redor de uma posição específica no espaço [42].  

A Figura 3.3 mostra um fluxograma que representa a forma como o PSO pode 

ser utilizado no projeto de uma FSS. Nesse caso, são necessárias algumas abstrações 

para que se possa adequar o algoritmo. O vetor posição deverá ter 5 dimensões, uma 

para cada variável de projeto como pode ser visto na Figura 3.1. Consequentemente, o 

vetor velocidade também necessitará ter esse mesmo número de componentes. A 

simulação ou análise da estrutura deve ser feita para a posição de cada indivíduo, de 

maneira a obter a largura de banda e frequência de ressonância. Nesse caso, uma 

métrica, como a distância euclidiana, deve ser utilizada para permitir aferir se aquele 

indivíduo está ou não em uma posição melhor que a anterior. 
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Figura 3.3 – Fluxograma de um algoritmo PSO aplicado em projeto de FSS. 

 

O ACO (Ant Colony Optimization) também é um método de otimização baseado 

em comportamento de animais, no caso, formigas. A ideia é a de que cada indivíduo 

deve procurar comida e, enquanto isso, liberar um rastro de feromônios pelo caminho. A 

partir do momento em que a formiga encontra alimento começa a liberar um segundo 

tipo de feromônio que evapora à medida em que o tempo passa. Os rastros de feromônio 

mais fortes indicam que há um caminho mais curto até o alimento. Como pode ser 

observado, é um método bastante adequado para descoberta de melhores rotas, mas é 

muito mais difícil adequá-lo ao projeto de superfícies seletivas de frequência. 

O emprego dessas meta-heurísticas na obtenção de uma FSS de formato 

arbitrário, de tamanho finito e com variações entre os elementos de seu arranjo requer 

mudanças e adaptações.  

Uma das formas mais simples de se fazer o projeto de uma FSS com formato 

não definido consiste em discretizar uma célula espacial em pixels como nas Figuras 2.5 

e 3.6. É importante observar que a resolução (número de pixels) utilizada para 

discretizar a célula espacial tem um impacto direto no esforço computacional 

empregado. Essa escolha também gera um importante impacto, dependendo da meta-

heurística empregada. Desse ponto de vista, a utilização do algoritmo PSO tem uma 

pequena desvantagem, uma vez que o vetor posição teria uma grande quantidade de 

variáveis e o vetor velocidade precisaria ter mesmo tamanho, dobrando a quantidade de 
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memória utilizada quando comparada a outros métodos como GA e ACO. Por outro 

lado, o GA apresenta vantagem por utilizar variáveis binárias, o que permite sua 

utilização em hardwares mais simples. A utilização de cadeias de DNA baseadas em 

valores binários facilita inclusive o processo de crossover, responsável pelo processo de 

cruzamento entre os indivíduos. 

Uma forma alternativa de se conseguir gerar uma FSS de formato diferenciado 

que possa atender aos requisitos de projeto é a utilização de fractais. Sabendo que o 

fractal é criado a partir de regras bem definidas, um GA capaz de atender essas regras 

poderia ser capaz de gerar novos fractais. 

É importante observar que tanto o número de células espaciais utilizada para 

discretizar a célula da FSS quanto o número limitado de regras que gera um fractal são 

fatores que limitam os formatos possíveis que a FSS pode obter. 

Outro fator que tem impacto direto sobre o esforço computacional é o tamanho 

da FSS, principalmente nos métodos baseados em malha. Esse problema normalmente é 

contornado utilizando os harmônicos de Floquet. A utilização dos harmônicos de 

Floquet permite que o espaço simulado seja reduzido a apenas uma célula e permite 

obter uma resposta que corresponde a um arranjo infinito de células igualmente 

espaçadas. O problema em se utilizar o teorema de Floquet na simulação de uma FSS é 

a limitação que vem junto com a redução desse esforço computacional. Não é possível 

simular uma FSS finita ou com variações na distância entre os elementos do arranjo.  

 

b) Simulação de Sistemas 

 

Mesmo com as últimas implementações dos métodos de simulação clássicos em 

conjunto com os mais recentes métodos de redução de acesso à memória e utilização de 

co-processamento com placas de vídeo de última geração, o tempo gasto com simulação 

ainda é um fator que diminui a velocidade dos avanços na área. 

A ideia é tentar encontrar um conjunto de equações que de alguma forma 

consiga representar o diagrama de blocos mostrado na Figura 3.1. Trabalhos recentes 

vêm demonstrando que é possível representar de forma satisfatória equações obtidas 

através de interpolações feitas com pontos obtidos de maneira parametrizada dentro do 

espaço de busca [29], [43]. 
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Outra forma que vem ganhando destaque na comunidade acadêmica é a de 

simular um sistema é através de RNA (Redes Neurais Artificiais). As redes neurais 

artificiais correspondem a uma abstração do próprio funcionamento do cérebro e como 

ele consegue aprender, sendo composta por um conjunto de neurônios [44]. 

Um neurônio é representado pelas entradas como se fossem os dendritos, pesos 

sinápticos representam as sinapses e a saída representa o axônio. A Figura 3.4 mostra a 

representação completa de um neurônio. O neurônio artificial também é composto por 

uma função de ativação e uma entrada adicional para polarização normalmente chamada 

de bias. 

 

Figura 3.4 – Representação de um neurônio artificial. 

 

A saída do neurônio na Figura 3.4 é representada pela equação (3.1). 

 

  )( bwyS ii                                                   (3.1) 

 

onde   corresponde à função de ativação, iy  a uma entrada i, iw  ao peso sináptico 

associado à entrada i e b ao bias. 

Assim como nos neurônios biológicos, a relevância de cada estímulo aplicado à 

entrada depende dos neurotransmissores presentes, podendo ser potencializado, como 

no caso da adrenalina, ou minimizado, como no caso da acetilcolina. Esse estímulo, ou 

inibição, é proporcionado através dos valores atribuídos aos pesos sinápticos, que 

multiplicam os valores das entradas. A forma como o neurônio vai reagir ao somatório 

de todas as entradas, multiplicados por seus respectivos pesos sinápticos é descrita pela 

função de ativação. Tradicionalmente, as funções de ativação associadas aos neurônios 
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são: função degrau, linear, sigmoide unipolar e sigmoide bipolar. O peso sináptico 

associado ao bias tem a função de deslocar o comportamento das funções de ativação 

[44]. A Figura 3.5 apresenta uma rede neural tipicamente encontrada na literatura. 

 

Figura 3.5 – Representação de uma rede neural multicamada típica. 

 

Um dos processos mais críticos durante a construção de uma rede neural é a 

escolha do algoritmo de treinamento a ser utilizado. O algoritmo de treinamento mais 

conhecido e utilizado em redes neurais multicamadas é o backpropagation baseado no 

gradiente descendente, embora outros métodos como o backpropagation Levenberg-

Marquart e treinamento por GA tenham sido utilizados com sucesso [45]. 
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3.3 Simulação 

 

Os principais softwares comerciais empregados em análise eletromagnética são 

baseados em malhas e implementam pelo menos um método de onda completa. Com 

relação à simulação de superfícies seletivas de frequência existem variações entre os 

softwares disponíveis, principalmente quanto à forma de construir as FSS e atribuir as 

suas propriedades eletromagnéticas em seus componentes.  

Uma das características comuns a esses softwares é o emprego de condições de 

contorno. Normalmente empregadas nos limites do espaço computacional, os principais 

tipos de contorno são: parede elétrica, parede magnética, PML (Perfectly Matched 

Layer) e contorno periódico, embora esses termos possam variar dependendo do 

fabricante do software. 

Uma parede do tipo PML, também conhecida como contorno absorvedor 

perfeitamente casado, consiste em uma região localizada na fronteira do espaço 

discretizado que permita a propagação de sinais vindos de qualquer direção sem que 

haja qual quer tipo de reflexão. Isso quer dizer que as reflexões provenientes dos limites 

do espaço discretizado não vão gerar impacto nos resultados da simulação, além de se 

poder economizar memória e processamento utilizando um espaço discretizado menor. 

Uma PML possui uma condutividade elétrica e magnética crescente à medida em que se 

aproximam dos limites do espaço discretizado, mantendo a impedância do meio 

inalterada, enquanto que atenuam o campo elétrico e magnético exponencialmente. A 

Figura 3.6 ilustra um espaço discretizado em duas dimensões com uma fonte de 

radiação isotrópica e a localização da PML [31]. 
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Figura 3.6– Ilustração do espaço discretizado (em duas dimensões) e localização da 

PML. 

 

A condição de contorno periódica é normalmente aplicada nas laterais da célula 

de uma FSS periódica. Baseadas no teorema de Floquet, o comportamento de um 

arranjo infinito de células periódicas pode ser simulado. Seu principal benefício 

encontra-se na redução drástica de memória e processamento, reduzindo o tempo de 

simulação em várias vezes. A Figura 3.7 apresenta uma célula espacial e como ela se 

altera com a aplicação desse tipo de contorno. A Figura 3.7 (a) mostra uma célula 

espacial composta de patch e substrato, enquanto que a Figura 3.7 (b) mostra uma parte 

do arranjo, infinito, de células espaciais. 
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Figura 3.7– Ilustração do contorno periódico: a) célula unitária e b) arranjo infinito de 

elementos. 

 

A forma de se implementar paredes elétricas e magnéticas depende muito do 

método utilizado na simulação. Os métodos baseados no domínio do tempo são de 

implementação relativa simples. Forçar o campo na região a zero gera uma reflexão 

naturalmente, uma vez que as equações de Maxwell que regem a propagação de campos 

são baseadas nas equações diferenciais mostradas em (3.2) e (3.3) [31]. 
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Para a simulação de superfícies seletivas de frequência com tamanho finito e 

com variação no espaçamento entre os elementos é necessário que algumas condições 

sejam satisfeitas.  

O primeiro aspecto que precisa ser atendido é que a FSS não pode ser reduzida a 

uma única célula, sendo necessário que seu modelo computacional se aproxime ao 

máximo com o modelo real, tanto do ponto de vista mecânico quanto eletromagnético. 

 O segundo aspecto está relacionado às condições de contorno ao redor da FSS, 

que precisam ser configuradas de modo que confinem e preservem os campos até a 

porta de saída partindo da FSS. Caso a polarização do campo elétrico seja horizontal, as 
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paredes de cima e de baixo devem ser elétricas, enquanto que as paredes laterais devem 

ser magnéticas. 

O terceiro aspecto está relacionado às condições de contorno das paredes 

perpendiculares ao sentido da propagação da onda incidente, que devem ser do tipo 

PML, impedindo que reflexões alterem os resultados dos parâmetros de espalhamento s.  

É importante observar também que a porta responsável por capturar os campos 

transmitidos pela FSS esteja na região de campo distante, garantindo a incidência de 

ondas planas. A Figura 3.8 apresenta uma FSS finita com 60 células e suas respectivas 

condições de contorno. 

 

 

 

 

Figura 3.8 – Ilustração de uma FSS finita e indicação das condições de contorno. 

 

A Tabela 3.1 apresenta um comparativo entre resultados de simulações da FSS 

descrita na Figura 3.9 com diversas configurações de simulação. Para todos os casos foi 
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utilizada uma permissividade elétrica relativa de 4,4 e uma altura de substrato de 0,5 

mm. A Figura 3.9 apresenta uma FSS com dois elementos em forma de dipolos 

cruzados. 

 

Figura 3.9 – FSS composta de dipolos cruzados 

 

Para o caso finito o tamanho real da placa foi considerado, possuindo 210 mm 

por 297 mm.  A Tabela 3.1 apresenta algumas comparações entre os resultados medidos 

e simulados com três softwares diferentes. A primeira coluna, 0f (GHz), representa a 

frequência de ressonância obtida por cada software e o valor medido. A segunda coluna, 

0f (e%), representa a diferença percentual comparando as frequências de ressonância 

obtidas através de simulação com o valor medido. A terceira coluna, BW(GHz), indica a 

largura de banda obtida nas simulações e da medição. A quarta coluna, BW(e%),  indica 

a diferença percentuais entre os resultados simulados e o medido. Os valores medidos 

utilizados foram obtidos em [46]. A Figura 3.10 mostra os resultados obtidos para o 

coeficiente de transmissão (S21), em função da frequência, para as estruturas de FSS 

(finita e infinita) consideradas com o dipolos cruzados (Figura 3.9). Os valores de BW 

foram obtidos para uma referência de -10 dB, um valor de referência de transmissão. 

Como pode ser observado na Figura 3.10, o principal efeito observado com a 

utilização de uma simulação de FSS finita é o deslocamento da frequência de 

ressonância. Na Tabela 3.1 é possível observar uma significativa redução da diferença 

percentual na frequência de ressonância assumindo uma FSS de tamanho finito. A 

diferença relativa para a largura de banda se manteve constante em ambas as 

configurações quando da utilização do software CST MWS, esta é uma evidência de 
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que a diferença percentual deve estar associada às características do software e aos 

parâmetros de precisão adotados por cada fabricante.  

 

 

Tabela 3.1 – Resultados simulados e medidos para a frequência de ressonância e a 

largura de banda de estruturas (finitas e infinitas) de FSS de dipolos cruzados. As 

dimensões dos dipolos cruzados estão indicadas na Figura 3.9, assim como a 

periodicidade (Tx = Ty = 1,5 cm) do arranjo considerado. 

 0f (GHz) 0f (e%) BW(GHz) BW(e%) 

FSS Infinita - 

Ansoft 

Designer 

7,85 3,09 0,90 50 

FSS Infinita -

CST MWS 
8,28 2,22 1,00 66,67 

FSS Finita - 

CST 

MWS(60 

células) 

8,16 0,74 1,00 66,67 

Medido 8,10 - 0,60 - 

 

 

 

Figura 3.10 – Comparativo entre simulações com FSS Finita e infinita. 
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Com o objetivo de facilitar a comunicação do software de simulação com outros 

programas, os fabricantes disponibilizam maneiras de uni-los. A disponibilidade de 

Dynamic Link Library - DLL facilita o acesso de programas escritos em linguagem de 

programação de alto nível, permitindo acesso e controle. Além disso, a maioria dos 

fabricantes dá suporte a linguagens de script, comumente Visual Basic Script - VBS, 

permitindo desenvolver rotinas complexas e acesso a todas as ferramentas que o usuário 

poderia utilizar com um mouse e teclado. 

A utilização de diretivas como if, for e while permitem um auto grau de 

automatização do software, tornando mais fácil a implementação de algoritmos de 

otimização. A possibilidade de se poder acessar esses softwares via COM (Component 

Object Model) permite a sua utilização por softwares como o Matlab, permitindo 

desenvolver rotinas com funções em menos tempo. A Figura 3.11 apresenta um 

pequeno script feito em VBS, assim como seu respectivo código escrito em linguagem 

de script para Matlab. Os códigos são responsáveis por construir um paralelepípedo de 

material perfeitamente elétrico no software CST MWS. No código, é possível observar 

a criação de um objeto do tipo BRICK e uma série de comandos responsáveis por 

atribuir características como suas dimensões e o material de que é feito. 

 

 

Figura 3.11 – Códigos para construção de um paralelepípedo no CST MWS: a) código 

em VBA e b) código em script para Matlab [47]. 
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3.4 Construção e Medição 

 

As superfícies seletivas de frequência podem ser classificadas como de anteparo-

fino ou de anteparo espesso, dependendo da espessura do substrato utilizado. A 

designação FSS de anteparo fino normalmente faz referência a um substrato com 

elementos de um circuito impresso, possuindo espessura inferior a 0,001 0 , onde 0  

corresponde ao comprimento de onda da menor frequência de ressonância da FSS [48].  

As FSS de anteparo-fino possuem, normalmente, pequena espessura e baixo 

peso. Sua fabricação costuma ser de baixo custo e sua construção pode empregar 

tecnologia convencional de fabricação de circuitos impressos. Essa característica é 

extremamente importante, uma vez que torna mais fácil a sua integração com outros 

circuitos. As placas de circuito impresso são constituídas de um substrato dielétrico e de 

uma ou duas superfícies metálicas finas, geralmente de cobre, que são os elementos 

básicos para a construção de uma FSS. 

 

a) Substrato dielétrico 

 

É importante observar, no entanto, que o substrato dielétrico desempenha um 

importante papel na resposta de uma superfície seletiva de frequência. É possível 

encontrar no mercado substratos com diversos valores de permissividade elétrica e 

espessura.  

Sabendo que o comprimento de onda de uma onda eletromagnética se modifica 

dependendo da permissividade elétrica do meio, esse efeito é um importante fator de 

miniaturização de antenas e superfícies seletivas de frequência. Por outro lado, 

substratos com baixa espessura e alta permissividade são suscetíveis à propagação de 

ondas de superfície, fato que pode diminuir a eficiência de antenas combinadas com 

estruturas periódicas como AMC [49]. 

Outra característica do substrato que pode influenciar no comportamento de uma 

FSS é a isotropia. Em um substrato isotrópico as ondas eletromagnéticas encontram o 

mesmo valor de permissividade elétrica independente da orientação do campo elétrico, 

enquanto que em substratos anisotrópicos é possível encontrar diferentes valores de 

permissividade elétrica [26]. 
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Substratos anisotrópicos, como a safira, já se mostraram bastante úteis quando 

aplicados à antenas e superfícies seletivas de frequência variando seu comportamento 

dependendo da polarização do campo incidente ou modos de propagação em seu interior 

[50], [51]. 

As perdas associadas ao substrato também podem mascarar o comportamento 

real de uma FSS. A análise dos coeficientes reflexão (S11) ou coeficiente de transmissão 

(S21) separadamente, sem o conhecimento adequado das perdas associadas ao substrato 

pode indicar erroneamente que uma determinada faixa de frequência é adequada para 

transmissão ou reflexão pela FSS. 

 

b) Elemento ressonante: 

 

No caso de FSS com elementos patches, embora o elemento ressonante esteja 

normalmente associado ao uso de bons condutores elétricos como o cobre, a utilização 

de materiais dielétricos e resistivos vem ganhando importantes aplicações. 

O formato do elemento ressonante e o acoplamento entre os campos dele e dos 

elementos ao seu redor são componentes elementares na caracterização das frequências 

de ressonância da FSS. A substituição do elemento condutor por um resistivo faz com 

que parte da potência dos sinais na frequência de ressonância seja transformada em 

calor. Essa característica já se mostrou eficiente no processo de reuso de frequências em 

ambientes indoor [15]. Efeito semelhante foi conseguido substituindo o material 

resistivo por materiais dielétricos com perdas [18]. 

 

c) Setup de medição para os parâmetros S11 e S21 

 

O processo de medição é um dos mais sensíveis de todo o processo de 

desenvolvimento de uma FSS, seja para validar um novo modelo matemático ou para 

verificar se atende a requisitos de projeto. Uma das características que precisa estar em 

evidência durante o processo de medição é a de que sempre haverá uma diferença 

percentual. Na verdade esta diferença já esteve presente em todos os processos 

anteriores apresentados nesse capítulo, estando ocorrendo desde os arredondamentos 

realizados pelo computador durante as simulações, em erros durante o processo de 

fabricação dos componentes que compõe a FSS e até mesmo durante sua própria 
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manufatura. O importante é que estas diferenças sempre estejam dentro de limites 

toleráveis, o que inclui o processo de medição. 

O processo de medição dos parâmetros s utiliza basicamente um analisador de 

redes, cabos, duas antenas cornetas, de alta diretividade, e um anteparo para o 

posicionamento da FSS, como mostrado na Figura 3.12. 

 

 

 

Figura 3.12 – Ilustração do setup de medição de uma FSS. 

 

A partir de um setup típico é possível utilizar vários procedimentos e 

equipamentos com o objetivo de diminuir a diferença provocada pelo processo, caso 

esteja fora dos limites especificados. 

Mesmo que todos os equipamentos estejam dimensionados para uma faixa de 

frequência específica, alguns cuidados precisam ser tomados. A antena corneta 

configurada como transmissora precisa estar a uma distância da FSS de tal forma que 

garanta a existência de uma onda incidente plana obtida, normalmente para distâncias 

maiores que λ/2. Essa mesma distância mínima deve ser mantida entre a FSS e a corneta 

configurada como receptora. 

Caso a FSS não tenha tamanho suficiente, parte da radiação da antena 

transmissora acabará chegando à receptora através da difração em suas bordas. Este 

efeito é particularmente prejudicial à obtenção de resultados precisos. Esse efeito pode 
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ser minimizado adicionando uma moldura com materiais absorvedores, ao redor da 

FSS. 

Em ambientes com forte ruído eletromagnético ou em lugares onde 

transmissores comerciais operem na mesma frequência que a FSS os resultados 

apresentados podem mostrar distorções. O mesmo ocorre em laboratórios onde haja um 

significativo número de reflexões eletromagnéticas. Nestes casos, é recomendado um 

ambiente mais controlado, totalmente revestido de material absorvedor, conhecido 

como câmara anecóica. 

Outros acessórios incluem kits específicos de calibração de equipamentos e de 

lentes capazes de transformar ondas esféricas em planas [48]. 

  

 

3.5 Conclusão 

 

Nesse capítulo foram apresentadas várias técnicas utilizadas em projeto de 

superfícies seletivas de frequência. Foram incluídas técnicas clássicas como a 

parametrização, assim como técnicas mais modernas baseadas em algoritmos de 

otimização inteligentes como o GA e o PSO. Também foram apresentadas técnicas 

auxiliares utilizadas para reduzir o esforço computacional baseadas em aproximações 

com interpolações e em métodos de aprendizagem de máquina, como as redes neurais 

artificiais.  

Também foram apresentadas formas de analisar superfícies seletivas de 

frequência de tamanho finito e com variação no espaçamento entre os elementos. Foram 

apresentadas as condições de contorno adequadas para esse tipo de simulação e como os 

resultados decorrentes dessa configuração podem aproximar os resultados medidos e 

simulados. Métodos de conexão de softwares comerciais com outros através de 

linguagens de script, COM e DLL também foram apresentados. 

Por fim, foram feitas várias considerações sobre a simulação e a medição de 

superfícies seletivas de frequência. Foram levados em consideração aspectos como tipos 

de substrato, elementos ressonantes e redução da diferença entre valores obtidos através 

de simulações e medições. 
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CAPÍTULO 4  

FSS DE MULTICAMADAS 

 

 

 

4.1 Introdução 

 

Recentemente, foi possível observar um aumento na demanda por antenas 

capazes de operar em diferentes frequências e tecnologias que requerem a integração 

com FSS de comportamento multiuso, como em aplicações via satélite [13], [14].  

Um dos fatores limitantes na utilização de FSS com elementos de geometria 

simples é a operação em larguras de banda maiores ou múltiplas. É importante observar 

também que a utilização de multicamadas altera de maneira significativa o peso e o 

volume total da estrutura. As soluções encontradas na literatura normalmente envolvem 

a utilização de elementos com geometrias complexas ou multicamadas. Embora a 

utilização de geometrias complexas, como fractais multinível, apresente comportamento 

multibanda, não há garantias de que apresente também a largura de banda desejada. 

Dessa forma, a utilização de superfícies seletivas de frequência de multicamadas parece 

ser uma solução mais viável do ponto de vista de projeto [52], [16]. 

Atualmente, estão disponíveis para análise de FSS de multicamadas vários 

métodos de onda completa, principalmente através de softwares comerciais, e métodos 

aproximados. Um dos métodos aproximados que vem se mostrando competitivo é 

baseado na matriz de espalhamento generalizado [12], [13], [14]. 

Através da matriz de espalhamento generalizada é possível prever o 

comportamento de uma FSS de multicamada a partir da descrição do comportamento de 

cada camada separadamente com seus coeficientes de reflexão e transmissão.  
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4.2 Projeto 

 

A razão principal do uso do cascateamento de superfícies seletivas de frequência 

está na possibilidade de sobreposição do comportamento individual de cada camada, 

como mostrado na Figura 4.1. Nela estão mostradas duas FSS iguais cascateadas, 

possuindo dimensões de 210 mm por 297 mm. 

 

 

Figura 4.1 – Estruturas de FSS: a) isolada, com uma frequência de ressonância, f1, b) 

isolada, com uma frequência de ressonância diferente, f2, e c) cascateadas, resultando 

em comportamento dual-band, a depender da distância , d, entre as duas FSS. 

 

Na prática, existem outros fatores que modificam de maneira significativa o 

comportamento ilustrado na Figura 4.1(c). O principal fator é o acoplamento 

eletromagnético entre os elementos metálicos presentes em diferentes camadas, pois a 

variação desta distância pode ser usada para melhorar as características, aumentando a 

largura de banda ou adicionando mais uma faixa de operação. 

Em [13], [14], foi mostrado que a variação da distância entre as duas FSS pode 

ser utilizada para alterar a separação entre as faixas de operação indicada na Figura 

4.1(c). Especificamente, a redução da distância entre os elementos produziu um nulo 

entre as duas faixas de operação individuais. 
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4.3 Matriz de espalhamento generalizada 

 

O primeiro passo na utilização da matriz de espalhamento generalizada é obter 

os coeficientes de transmissão nT  e reflexão nR  da cada FSS, onde n assume os valores 

correspondentes a cada camada que compõe a FSS. Neste caso, não existe limitação 

quanto ao método utilizado, podendo ser um método de onda completa ou um método 

aproximado.  

A matriz de espalhamento de cada camada é representada pelas equações (4.1) à 

(4.6) [13], [14]. 
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A Figura 4.2 ilustra uma FSS com N camadas, com a identificação das variáveis 

utilizadas no cálculo da matriz de espalhamento generalizado. 
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Figura 4.2 – FSS com N camadas [13]-[14]. 

 

A matriz de espalhamento final é obtida através da equação (4.7) e a 

determinação dos coeficientes de transmissão e de reflexão da estrutura pode ser 

efetuada através das equações (4.8) e (4.9) [52]. 

 

11 ... SSS
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nn 








                                           (4.7) 

)/( DBCACT                                                (4.8) 

)/( DCCR                                                   (4.9) 

 

A utilização da matriz de espalhamento generalizada requer alguns cuidados 

importantes. A liberdade em se poder obter os coeficientes de transmissão e reflexão 

através de uma grande variedade de métodos diferentes faz com que a matriz de 

espalhamento generalizada não funcione de maneira adequada quando esses parâmetros 

são obtidos sem se observar a polarização e o ângulo de incidência utilizado.  

Para funcionar de maneira adequada, todos os coeficientes de cada FSS devem 

ser obtidos com mesma polarização e ângulo de incidência normal [53]. 



 

 56 

Para validação deste método de análise, foi considerado o acoplamento entre 

duas superfícies seletivas de frequência, FSS1 e FSS2, de patches retangulares com 

dimensões W1 e L1, para a FSS1, e W2 e L2, para a FSS2, com mesma periodicidade (Tx 

e Ty). As duas FSS foram separadas por uma distância, d, preenchida com ar, e 

devidamente orientadas, na forma apresentada em [13] e [14]. As publicações destes 

artigos foram efetuadas na etapa inicial deste trabalho de tese, oportunidade em que 

foram consideradas FSS de arranjos periódicos. A análise foi efetuada para FSS 

periódicas, através do teorema de Floquet, para arranjos com infinitos elementos. O 

estudo efetuado incluiu a realização de uma parte experimental, tendo sido observada 

uma boa concordância entre os resultados simulados e medidos. A parte experimental 

foi realizada como descrito na próxima seção. 

 

4.4 Construção e Medição 

 

Os métodos de simulação utilizados na análise de FSS de multicamadas 

normalmente levam em consideração um espaçamento de ar entre as camadas. Assim 

sendo, a forma de se construir a FSS e manter a distância entre cada camada uniforme é 

extremamente importante. Os materiais utilizados para essa finalidade devem interferir 

o mínimo possível nas características eletromagnéticas projetadas, devendo possuir 

características como permissividade elétrica e com valores próximos aos do ar.  

Os resultados obtidos nesse capítulo utilizaram parafusos e arruelas 

especialmente desenvolvidas com teflon, cuja permissividade elétrica é 2,1 e a 

permeabilidade magnética relativa é igual a um, além de possuir ótimas características 

mecânicas que permitem sua reutilização. As FSS construídas foram apresentadas e 

discutidas em [13] e [14]. As medições foram realizadas no Laboratório de 

Telecomunicações e Eletromagnetismo Aplicado localizado no Instituto Federal de 

Ciência e Tecnologia da Paraíba. Nas medições, foram utilizados um network analyzer 

Agilent (modelo N5230A) e duas antenas cornetas projetadas para operar na banda X. 
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4.5 Conclusão 

 

Neste capítulo foram apresentadas as principais características de superfícies 

seletivas de frequência de multicamadas. Foi mostrado como sua utilização pode 

facilitar o processo de projeto de FSS multibanda e o seu impacto no volume e peso da 

estrutura. 

A distância entre cada FSS mostrou-se um fator que altera de maneira efetiva os 

coeficientes de transmissão e reflexão, tanto através de métodos de onda completa 

quanto através de métodos aproximados, como o método da matriz de espalhamento 

generalizada. 

Também foram feitas algumas considerações sobre o processo de medição e 

construção de FSS de multicamadas, mostrando como é possível reduzir o efeito da 

presença dos parafusos e arruelas escolhendo adequadamente suas características 

eletromagnéticas. 
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CAPÍTULO 5 

SIMULAÇÃO, PROJETO E CONSTRUÇÃO 

DE FSS NÃO-PERIÓDICAS 

 

 

 

5.1 Introdução 

 

As superfícies seletivas de frequência podem ser definidas como arranjos 

periódicos de elementos do tipo patch condutores ou abertura com capacidade de filtrar 

determinadas frequências. Neste capítulo, serão apresentadas superfícies seletivas de 

frequência não periódicas.  

Inicialmente, será mostrado como a quebra da periodicidade em uma dimensão 

numa FSS com elementos em forma de dipolos cruzados afeta seu comportamento. 

Comparações com outras FSS com mesmo elemento e diversas periodicidades foram 

realizadas mostrando benefícios.  

Posteriormente uma análise da estabilidade angular será apresentada, mostrando 

benefícios obtidos através da utilização de FSS não-periódicas. Também será indicando 

em que situações é possível obter os menores desvio padrão para a largura de banda e a 

frequência de ressonância, quando comparadas com versões periódicas assemelhadas, 

entendidas como um caso particular. 

Resultados de superfícies seletivas de frequência não-periódicas e flexíveis 

também serão apresentados, mostrando uma nova gama de aplicações. 

As medições realizadas nesse trabalho foram feitas com um network analyzer 

modelo R&SZBV14, da Rhode & Schwarz. 

 

 

5.2 Dipolos Cruzados 

 

O dipolo cruzado é um formato de elemento bastante comum na construção de 

FSS, e que foi bastante estudado, além de apresentar e extensa bibliografia relacionada. 
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Por esse motivo foi escolhido como referência para eventuais comparações entre 

respostas em frequência quando comparados a versões de FSS com distância entre 

elementos variável. As dimensões do dipolo cruzado, em conjunto com a 

permissividade elétrica do substrato dielétrico e sua espessura, são elementos 

importantes que devem ser considerados na definição de suas frequências de operação. 

Além disso, a própria variação da distância entre os elementos interfere de maneira 

importante no comportamento eletromagnético, alterando parâmetros como a largura de 

banda e a frequência central de ressonância [46].  

A Figura 5.1 mostra o elemento de uma FSS não-periódica composta por dipolos 

cruzados idênticos, mas com uma variação no espaçamento entre os elementos. A 

Figura 5.2 mostra a variação da distância entre os elementos do arranjo seguindo o eixo 

x. Como pode ser observada, a distância entre os elementos segue uma equação baseada 

em (5.1).  

 

 nPn 315                                                       (5.1) 

 

onde nP  corresponde à distância do elemento n  até o elemento 1n  em módulo, 

assumindo que o elemento 0n  corresponde ao elemento do centro da FSS. A Figura 

5.3 mostra que a não-periodicidade foi aplicada na direção do eixo. A FSS mostrada tem 

169 elementos, com um espaçamento de 15 mm entre os elementos dispostos na direção 

do eixo vertical e, possuindo 210 mm de largura e 297 mm de comprimento. A 

espessura do substrato possui 0,5 mm e a permissividade do substrato é 4,4.  

 

 

Figura 5.1 - Elemento metálico utilizado no desenvolvimento de uma FSS não-

periódica. 
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Figura 5.2 – Indicação da variação no espaçamento entre os elementos na direção x. 

 

 
 

 

Figura 5.3 – Fotografia da FSS não-periódica e finita. 

 

A Figura 5.4 mostra os resultados medidos e simulados da FSS não-periódica 

para polarização vertical. Para polarização vertical, a FSS apresentou uma largura de 

banda de 640 MHz e a frequência central de 7,33 GHz, se encontrando em uma faixa de 

frequência destinada a comunicação via satélite. Como pode ser observado, os 

resultados medidos e simulados apresentaram boa concordância tanto na frequência 

central quanto na largura de banda, apresentado uma diferença relativa de 0,16 % e de 

15 % respectivamente. A largura de banda foi definida para uma referência de -10 dB, 

na resposta em frequência do coeficiente de transmissão.  
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Figura 5.4 – Resultados simulados e medidos para o coeficiente de transmissão, em 

função da frequência, para a FSS não-periódica e finita (Figura 5.3), com polarização 

vertical. 

 

A Figura 5.5 mostra os resultados medidos e simulados utilizando polarização 

horizontal. É possível observar que a estrutura apresenta comportamento dualband na 

faixa medida. Os resultados mostram uma ressonância em 7,4 GHz com uma largura de 

banda de 420 MHz e a segunda em 8 GHz com uma largura de banda de 105 MHz. Os 

resultados medidos e simulados apresentaram boa concordância, apresentando um erro 

percentual de 1,2 %, para a primeira frequência de ressonância, e de 0,43 % para a 

segunda. A largura de banda foi definida para uma referência de -10 dB, na resposta em 

frequência do coeficiente de reflexão. 
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Figura 5.5 – Resultados simulados e medidos para o coeficiente de transmissão, em 

função da frequência, para a FSS não-periódica e finita (Figura 5.3), com polarização 

horizontal. 

 

A Figura 5.6 mostra um comparativo entre a resposta em frequência da FSS 

mostrada na Figura 5.3 e os resultados obtidos para a estrutura descrita em [46] com 

valores de periodicidade iguais a 15 mm, 20 mm, 25 mm e 30 mm. Estes resultados 

foram obtidos para polarização vertical utilizando como referência a Figura 5.3. Uma 

ilustração das estruturas utilizadas em [46] pode ser observada na Figura 5.7. 
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Figura 5.6 – Resultados simulados para o coeficiente de transmissão, em função da 

frequência, para a FSS não-periódica (Figura 5.3) e para as estruturas de FSS periódicas 

mostradas em [46], para polarização vertical. 

 

 
Figura 5.7 – FSS periódicas descritas em [46]: a) periodicidade de 15 mm, b) 

periodicidade de 20 mm e periodicidade de 30 mm. 

 

Como apresentado em [46], o aumento da distância entre os elementos de um 

arranjo que compõe uma FSS periódica é capaz de produzir variações significativas no 
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seu comportamento. Pelo menos dois efeitos são claramente visíveis. O primeiro efeito 

é a redução no seu coeficiente de reflexão, o que se traduz em uma redução em seu 

valor na frequência de operação, conforme  Figura 5.6. Esse efeito é decorrente da 

diminuição do acoplamento entre os elementos na medida em que a distância entre eles 

aumenta. O segundo efeito é a alteração da frequência de operação da FSS. Analisando 

a FSS através do método do circuito equivalente, mostrado na Figura 5.8, observa-se 

que o aumento do valor da periodicidade altera as reatâncias no circuito, deslocando 

dessa forma a frequência de ressonância para um valor menor. 

 

 

Figura 5.8 – Circuito equivalente para o dipolo cruzado [54]. 

 

Esse fenômeno também podem ser observados nos resultados obtidos para a FSS 

não-periódica na Figura 5.9. Além da redução de coeficiente de transmissão, quando 

comparado com as outras curvas, também é possível observar uma redução da 

frequência de ressonância. É importante observar também que, embora a redução no 

coeficiente de reflexão não tenha sido uma característica beneficiada com a aplicação da 

não-periodicidade, a largura de banda se manteve em 530 MHz, valor semelhante ao do 

dipolo cruzado com periodicidade de 20 mm, 420 MHz, e a de 15 mm, com 900 MHz 

[46]. A primeira frequência de ressonância da FSS não-periódica se mostrou compatível 

com o dipolo cruzado com periodicidade de 30 mm, apresentando um erro relativo de 

0,7%. A largura de banda se mostrou bastante semelhante a da apresentada pelo dipolo 

cruzado de 20 mm, apresentando um erro relativo de 5,8%. As demais frequências de 

trabalho demonstram a influência das diferentes periodicidades incluídas na FSS. Além 

disso, é possível observar que não há uma sobreposição das frequências de ressonância 

associadas a cada periodicidade, efeito esse decorrente do aumento do acoplamento de 

campos na medida em que a periodicidade diminui, dessa forma afetando as frequências 

mais altas deslocando-as para a direita. 
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Figura 5.9 – Resultados simulados para o coeficiente de transmissão, em função da 

frequência, para a FSS não-periódica (Figura 5.3) e para as estruturas de FSS periódicas 

mostradas em [46], para polarização vertical. 

 

A Figura 5.10 apresenta uma segunda versão de FSS não-periódica, cujo 

espaçamento entre elementos é descrito à partir de (5.2). 

 

nPn 5,115                                                       (5.2) 

 

 A Figura 5.11 mostra coeficientes de transmissão medidos para três ângulos de 

incidência com FSS periódica com periodicidade de 15 mm descrita em [46]. As 

Figuras 5.12 e 5.13 apresentam gráficos comparando os coeficientes de transmissão 

com as FSS mostradas nas Figuras 5.3 e 5.10, respectivamente. A Tabela 5.1 apresenta 

os valores de largura de banda para cada ângulo de incidência, enquanto que a Tabela 

5.2 apresenta os valores de frequência de ressonância. 
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Figura 5.10 – FSS não-periódica composta por um arranjo de dipolos cruzados com 

dimensões descritas na Figura 5.1 e cujo espaçamento entre elementos é obtido através 

de (5.2). 

 

 
Figura 5.11 – Coeficiente de transmissão para três ângulos de incidência de uma FSS 

composta por um arranjo periódico de dipolos cruzados com um espaçamento entre 

elementos de 15 mm descrito em [46]. 
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Figura 5.12 – Coeficiente de transmissão para três ângulos de incidência para a FSS 

não-periódica mostrada na Figura 5.3. 

 

 

Figura 5.13 – Coeficiente de transmissão para três ângulos de incidência para a FSS 

não-periódica mostrada na Figura 5.10. 
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Tabela 5.1 – Variação de largura de banda em função do ângulo de incidência para as 

três FSS. 

Ângulo de 

Incidência 
0º 20º 30º 

Desvio 

Padrão 

Periódica – 

Figura 5.7 a) 
1,09 GHz 0,93 GHz 0,84 GHz 0,13 GHz 

Não-Periódica I 

– Figura 5.3 
0,72 GHz 0,54 GHz 0,8 GHz 0,13 GHz 

Não-Periódica II 

– Figura 5.10 
1,03 GHz 0,98 GHz 0,9 GHz 0,07 GHz 

 

Tabela 5.2 – Variação da frequência de ressonância em função do ângulo de incidência 

para as três FSS. 

Ângulo de 

Incidência 
0º 20º 30º 

Desvio 

Padrão 

Periódica - 

Figura 5.7 a) 
7,94 GHz 7,8 GHz 7,67 GHz 0,14 GHz 

Não-Periódica I 

– Figura 5.3 
7,08 GHz 7,07 GHz 7,15 GHz 0,04 GHz 

Não-Periódica II 

– Figura 5.10 
7,28 GHz 7,32 GHz 7,32 GHz 0,02 GHz 

 

 

A Figura 5.11 mostra uma redução da largura de banda, assim como uma 

redução da frequência de ressonância na medida em que aumenta o ângulo de 

incidência. Essas mudanças resultaram em um desvio padrão de 130 MHz na largura de 

banda e de 140 MHz na frequência de ressonância. As duas FSS não-periódicas, 

chamadas de Não-Periódica I e Não-Periódica II, apresentaram frequências de 

ressonância diferentes da FSS periódica, embora tenham apresentado um desvio padrão 

menor. 

Embora a FSS Não-Periódica I tenha apresentado um desvio padrão em sua 

largura de banda compatível com a da FSS periódica, obteve um desvio padrão 70% 

menor em sua frequência de ressonância. Com a FSS Não-Periódica II foi possível 
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alcançar um desvio padrão na largura de banda 46% menor que a observada na FSS 

periódica, enquanto que o desvio padrão na frequência de ressonância foi reduzido em 

86%. 

Os resultados apresentados indicam que a aplicação de não-periodicidades em 

uma FSS também pode ser utilizado para tornar a resposta dessas estruturas mais estável 

em função do ângulo de incidência, mesmo utilizando elementos de formato simples. 

De maneira a verificar a viabilidade de utilização de FSS não-periódicas 

flexíveis, duas FSS foram desenvolvidas. Ambas tem como substrato um tecido com 1,1 

mm e com permissividade elétrica relativa igual a 1,98. O elemento metálico utilizado é 

constituído por um quadrado com 17 mm de lado e uma abertura circular centralizada 

na estrutura com 7 mm de raio. A FSS vista na Figura 5.14 é periódica e possui 

periodicidade igual a 18 mm. A FSS observada na Figura 5.15 é não-periódica e a 

distância entre elementos é calculada a partir de (5.2). 

 

 

Figura 5.14 – FSS têxtil periódica. 
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Figura 5.15 – FSS flexível não-periódica. 

 

A Figura 5.16 apresenta os coeficientes de transmissão medidos e simulados 

para as FSS apresentadas na Figura 5.14 e 5.15. A Tabela 5.3 mostra os valores de 

largura de banda e frequência de ressonância obtida, assim como o erro percentual 

obtido. 

 

 

Figura 5.16 – Comparativo entre valores medidos e simulados de FSS flexível 

periódica e não-periódica. 
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Tabela 5.3 - Resultados simulados e medidos para a frequência de ressonância e a 

largura de banda da FSS flexível indicada nas Figuras 5.13 e 5.14. 

 

0f

Medido 

(GHz) 

0f

Simulado 

(GHz) 

Erro 

% 

BW 

Medido 

(GHz) 

BW 

Simulado 

(GHz) 

Erro 

% 

FSS Periódica 4,95 5,23 5,66 2,86 2,86 0,07 

FSS Não-

Periódica 
5,82 5,85 0,52 2,34 2,40 2,56 

 

Através da Figura 5.16 e da Tabela 5.3 é possível observar um aumento de 870 

MHz no valor da frequência de ressonância e uma redução de 383 MHz na largura de 

banda na FSS não-periódica quando comparada à sua versão periódica. A comparação 

entre os resultados medidos e simulados apresentaram um erro percentual abaixo de 6%, 

indicando uma boa concordância.  

Com o objetivo de investigar o efeito da construção de FSS com variações de 

periodicidade menores foram construídas duas FSS compostas por elementos metálicos 

na forma de cruz de Jerusalém. As FSS podem ser vistas nas Figuras 5.17 e 5.18. As 

dimensões da cruz de Jerusalém podem ser observadas na Figura 5.19. Foi utilizado 

fibra de vidro com permissividade elétrica relativa de 4,4 e altura de 0,5 mm. Assim 

como as demais foi padronizado o tamanho semelhante ao de uma folha A4. 

 

 

Figura 5.17 – FSS periódica composta por elementos metálicos na forma de cruz 

de Jerusalém. 
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Figura 5.18 – FSS não-periódica composta por elementos metálicos na forma de 

cruz de Jerusalém. 

 

 

Figura 5.19 – Dimensões da cruz de Jerusalém utilizadas nas Figuras 5.16 e 

5.17. 

 

A FSS da Figura 5.17 possui uma periodicidade fixa de 26 mm, enquanto que a 

distância entre os elementos da FSS da Figura 5.18 é determinada pela equação (5.3). 

 

nPn 5,026                                                       (5.3) 

 

A Figura 5.20 mostra um comparativo entre os coeficientes de transmissão das 

duas superfícies seletivas de frequência com polarização vertical utilizando como 

referência a Figura 5.19. A Tabela 5.4 apresenta o quanto cada largura de banda e 

frequência de ressonância mudou com a adição da não-periodicidade. 
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Figura 5.20 – Coeficientes de transmissão para FSS periódica e não-periódica com 

elementos metálicos em forma de cruz de Jerusalém. 

 

Tabela 5.4 - Medidas de largura de banda e frequência de ressonância para cada faixa e 

cada estrutura. 

 
01f  (GHz) BW1 (GHz) 

02f  (GHz) BW2 (GHz) 

Periódica 3,02 0,94 8,25 2,75 

Não-Periódica 2,93 0,99 8,29 2,69 

Variação 0,09 0,05 0,04 0,06 

  

Como pode ser observado na Figura 5.20 e nos resultados apresentados pela 

Tabela 5.4, a pequena variação da distância entre os elementos do arranjo 

proporcionado pela equação (5.3) tem uma contribuição reduzida quando comparada 

com uma FSS similar com periodicidade. 

 

  

 

 

 



 

 74 

 

5.3 Conclusão 

 

Neste capítulo, foi apresentada uma nova classe de superfícies seletivas de 

frequência. Elas não apresentam periodicidade em sua estrutura e na sua análise não são 

utilizadas condições de contorno periódicas. 

A quebra de periodicidade permitiu observar que a FSS apresentam maior 

largura de banda e comportamento multibanda. Esse comportamento multibanda foi 

obtido sem a utilização de elementos com formato complexo, como fractais, ou sem o 

uso de FSS de multicamadas. 

Resultados medidos mostraram que a utilização de arranjos não periódicos é 

capaz de aumentar a estabilidade angular de superfícies seletivas de frequência, fazendo 

com que a largura de banda e a frequência de ressonância apresentem uma variação 

menor na medida em que o ângulo de incidência varia. 

Ao mesmo tempo, foi mostrado que as FSS não-periódicas também podem ser 

fabricadas com materiais flexíveis, o que é adequado para muitas aplicações. 

Por fim, foi possível observar que variações pequenas na distância entre os 

elementos de uma FSS não afetam de maneira relevante a resposta em frequência das 

FSS, sendo seu comportamento assemelhado ao de uma FSS periódica. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÃO 

 

 

O estudo de superfícies seletivas de frequência ainda se consti um fértil ramo de 

pesquisa e com potencial para se integrar às diversas tecnologias. Neste trabalho, foi 

dado enfoque especial em uma nova configuração de FSS que se diferencia das demais 

por ser analisada a partir de um caso finito, com suas dimensões reais suas dimensões 

reais e por possuir uma distância entre os elementos de um arranjo que varia em função 

da posição espacial do elemento no arranjo. As FSS não-periódicas foram analisadas e a 

partir dos resultados foi possível observar que a distância entre os elementos metálicos 

(alterando o fator de espalhamento) mudam diversas de suas características. O 

comportamento dessas FSS pode ser avaliado através de medições em laboratório e 

simulações através de softwares comerciais. 

A simulação de superfícies seletivas de frequência através de métodos de onda 

completa disponíveis no mercado costuma empregar condições de contorno periódicas. 

Embora a utilização desse tipo de condição de contorno permita a redução do tempo de 

simulação e de memória utilizada pelo sistema, ela torna-se inviável quando se precisa 

simular estruturas não-periódicas. Desta forma, a aplicação de outros tipos de contorno, 

assim como a simulação da FSS em tamanho real, foram necessários para analisar de 

maneira adequada esse tipo de estrutura.  

A técnica da matriz de espalhamento (TME) foi apresentada como sendo um 

método aproximado que se mostrou bastante preciso quando comparado com softwares 

comerciais baseados em métodos de onda completa como o método dos momentos. 

Esse tipo de técnica se mostrou bastante eficiente na análise de superfícies seletivas de 

frequência de multicamadas, estruturas que foram utilizadas com sucesso para gerar 

respostas com multibandas ou mesmo para produzir respostas com um maior número de 

bandas de operação. Por fim, foi mostrado como a distância entre cada camada 

influencia o comportamento eletromagnético da FSS e como esta característica pode ser 

usada para beneficiar outras aplicações. 
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Foi apresentado amplo referencial bibliográfico demonstrando benefícios 

obtidos através de estruturas baseadas em arranjos de elementos que não possuíam a 

mesma distância entre seus elementos. A partir daí foram apresentadas várias 

configurações de superfícies seletivas de frequência que possuíam elementos de 

tamanho variado, assim como sua periodicidade, em diversas aplicações.  

A aplicação da não-periodicidade em uma FSS com elementos em forma de 

dipolo cruzado apresentou como principais características uma redução na frequência de 

ressonância, assim como um aumento da largura de banda. Com polarização vertical a 

FSS proposta apresentou apenas uma frequência de ressonância, comparável com a de 

maior periodicidade encontrada no arranjo, embora tenha apresentado uma largura de 

banda compatível com FSS periódicas de menor periodicidade. Analisando esta 

estrutura com polarização horizontal foi possível observar um comportamento 

multibanda dentro da faixa de operação das demais FSS periódicas, havendo inclusive 

compatibilidade entre algumas frequências de ressonância.  

Resultados medidos mostraram que o fator de espalhamento entre elementos 

contribui de maneira significativa na estabilidade angular de superfícies seletivas de 

frequência compostas por elementos simples como o dipolo cruzado. Os valores obtidos 

mostraram uma significante redução no desvio padrão da largura de banda e da 

frequência de ressonância para ângulos de incidência até 30º. 

A variação da distância entre os elementos do arranjo em FSS flexíveis também 

se mostrou possível, resultando em um aumento da frequência de ressonância e 

reduzindo a sua largura de banda original. Esses resultados dão indícios de que as FSS 

não-periódicas também podem ser aplicadas à estruturas flexíveis, aumentando ainda 

mais a gama de possíveis novas aplicações. O erro percentual entre os valores medidos 

e simulados se mantiveram abaixo de 6%, apresentando boa concordância.   

A utilização de um fator de espalhamento menor em superfícies seletivas de 

frequência não-periódicas resultou em estruturas com larguras de banda e frequência de 

ressonância muito similares à sua versão periódica. Foi verificado uma variação máxima 

inferior a 3% na frequência de ressonância e 5,32 % na largura de banda. 

Por ser uma nova classe de FSS, um grande número de trabalhos pode ser 

realizado. Novos formatos de FSS podem ser propostos e analisados levando-se em 

consideração que os elementos não precisam mais ter o mesmo tamanho, nem estarem à 

mesma distância uns dos outros. A resposta dessas estruturas para vários ângulos de 
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incidência podem ser investigadas mostrando aplicabilidade em diversas áreas. Ao 

mesmo tempo, a adição de novos graus de liberdade no projeto de superfícies seletivas 

de frequência, associados à utilização de algoritmos de otimização, pode produzir 

estruturas capazes de alcançar requisitos que FSS com periodicidade fixa não 

conseguiriam. A utilização de métodos de onda completa pode ser empregada para 

analisar novos tipos de condição de contorno, visando a redução das demandas de 

memória e custo computacional.    



 

 78 

Referências Bibliográficas 

 

[1] F. Huang, J. C. Batchelor e E. A. Parker, “Interwoven convoluted element frequency 

selective surfaces with wide bandwidths”. Electronics Letters, 42 (14), (2006). 

[2] C. Chiu e W. Wang, "A Dual-Frequency Miniaturized-Element FSS With Closely 

Located Resonances," Antennas and Wireless Propagation Letters, IEEE , 12, 

(2013). 

[3] T. K. Wu, "Novel thin screen FSS with fractal elements”, IEEE International 

Workshop on Antenna Technology (iWAT), 5(7), 2012. 

[4] M. R. da Silva, C. N. de Lucena, P. H. F. Silva e A. G. D'Assunção, "Stable and 

compact multiband frequency selective surfaces with Peano pre-fractal 

configurations", Microwaves, Antennas & Propagation, IET ,7(7), 2013. 

[5] A. Anuradha, A. Patnaik, S. N. Sinha e J. R. Mosig, "Design of customized fractal 

FSS," Antennas and Propagation Society International Symposium (APSURSI), 

2012 IEEE, 8(14), 2012. 

[6] M. R. da Silva, C. L. Nobrega, P. H. F. Silva, P.H. e A. G. D'Assuncao, "Optimal 

design of frequency selective surfaces with fractal motifs,"IET, Microwaves, 

Antennas & Propagation, 8(9), 2014. 

[7] T. Zhang, H. H. Ouslimani, Y. Letestu, A. Le Bayon e L. R. Darvil, "A low profile 

multilayer seventh order band-pass frequency selective surface (FSS) for 

millimeter-wave application," Wireless and Microwave Technology Conference 

(WAMICON), 15(17), 2012. 

[8] C. Pelletti, R. Mittra e G. Bianconi, "Three-dimensional FSS elements with wide 

frequency and angular response," Electromagnetic Theory (EMTS), Proceedings of 

2013 URSI International Symposium on, 20(24), 2013. 

[9] T. Smith, U. Gothelf, O. S. Kim e O. Breinbjerg, "An FSS-Backed 20/30 GHz 

Circularly Polarized Reflectarray for a Shared Aperture L- and Ka-Band Satellite 

Communication Antenna," Antennas and Propagation, IEEE Transactions on, 

62(2), 2014. 

[10] J. H. Choi, J. S. Sun e T. Itoh, "An alternative technique in designing a low-profile 

two-pole bandpass Frequency Selective Surface (FSS) using aperture coupling 

interlayer," Microwave Symposium Digest (IMS), 2013 IEEE MTT-S International, 

2(7), 2013. 



 

 79 

[11] B. A. Munk, “Finite Antenna Array and FSS”, John Wiley & Sons, Canadá, 2003. 

[12] R. H. C. Maniçoba, “Estudo do Acoplamento entre Superfícies Seletivas de 

Frequência Assimétricas em Estruturas de Multicamadas”, Tese de Doutorado, 

UFRN, 2012. 

[13] L. M. Araújo, R. H. C. Maniçoba, A. L. P. S. Campos e A. G. d’Assunção, “A 

Simple Dual-Band Frequency Selective Surface”, Microwave and Optical 

Technology Letters, 51(4), 2009.  

[14] A. L. P. S. Campos, R. H. C. Maniçoba, L. M. Araújo, and A. G. d’Assunção, 

“Analysis of Simple FSS Cascading with Dual Band Response”, IEEE Transaction 

on Magnetics, 46(8), 2010. 

[15] C. de L. Nóbrega, “Análise e Projeto de Superfícies Seletivas de Frequência com 

elementos Pré-Fractais para Aplicações em comunicações indoor”. Tese de 

Doutorado, Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Computação, 

UFRN, 2013. 

[16] J. P. Gianvittorio, Y. Rahmat-Samii, J. Romeu, “Fractal FSS: Various Self-Similar 

Geometries Used for Dual-Band and Dual-Polarized FSS”, IEEE Antennas and 

Propagation International Symposium, 14 – 17, 2001. 

[17] L. Li, “A Model-Based Parameter Estimation Technique for Wide-Band 

Interpolation of Periodic Moment Method Impedance Matrices With Application to 

Genetic Algorithm Optimization of Frequency Selective Surfaces”, IEEE 

Transactions on Antennas and Propagation , vol.54, no.3, pp.908,924, 2006. 

[18] S. Cui, D. S. Weile e J. L. Volakis, “Novel Planar Electromagnetic  Absorber 

Designs Using Genetic Algorithms”. IEEE Transactions on Antennas and 

Propagation, 54 (6), (2006). 

[19] M. Renner, “Deterministic aperiodic photonic structures based on woodpiles”, 

Conference on Laser and Electro-Optics, California, E. U. A., 2012. 

[20] P. Kwiecien, “Efficient Three Dimensional Aperiodic Rigorous Coupled Wave 

Analysis Technique”, 13th International Conference on Transparent Optical 

Network, Stocolmo, 2011. 

[21] M. Hiltunen; L. Dal Negro; Ning-Ning Feng; L.C. Kimerling; J. Michel, 

“Modeling of Aperiodic Fractal Waveguide Structures for Multifrequency Light 

Transport”, Journal of Lightwave Technology, 25(7), 1841-1847, 2007. 



 

 80 

[22] D. B. Brito, “Metamaterial Inspired Improved Antennas and Circuits”, Tese de 

Doutorado, Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Computação, 

UFRN, 2010. 

[23] M. García-Vigueras; J. L. Gómez-Tornero; R. Guzmán-Quirós; F. 

Quesada-Pereira; A. Alvarez-Melcón, “Control of the Radiation Properties of a 

FSS Loaded Leaky-Wave Antenna”, Proceedings of the Fourth European 

Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), 2010. 

[24] Z. Liu, W. Zhang, D. Fu, Y. Gu e Z. Ge, “Broadband Fabry-Perot Resonator 

Printed Antennas Using FSS Superstrate with Dissimilar Size”, 50(6), 2008. 

[25] T. K. Wu, “Frequency selective surface and grid array”, Jonh Wiley & Sons, New 

York, E.U.A., 1995. 

[26] A. L. P. S. Campos, “Análise do Espalhamento em Superfícies Seletivas em 
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