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RESUMO 

Esta tese tem como objetivo propor configurações inovadoras de substratos dielétricos 

projetados e fabricados a partir de estruturas metamateriais. Para isso, são avaliados diversos 

fatores que podem influenciar no seu desempenho. A princípio, foi feito um levantamento 

bibliográfico a respeito dos temas, que estão relacionados com as pesquisas sobre: materiais 

dielétricos, metamateriais e interferometria óptica. Foram estudados, pesquisados e 

desenvolvidos dois projetos experimentais propostas, que comprovam a eficiência de métodos 

para se alcançar a permeabilidade magnética negativa na formação de metamateriais.  

O primeiro projeto é a produção de uma nova estrutura, com um anel ressoador 

triangular equilateral (Split Equilateral Triangle Resonator - SETR).  

O segundo projeto aplica os princípios da interferometria óptica, especialmente com o 

interferômetro de Fabry-Perot (FPI).  

Técnicas para obtenção dos dispositivos que complementam a placa metamaterial 

como substrato foram pesquisadas na literatura e exemplificadas, principalmente por meio de 

simulações e medições. Foram feitas comparações, simulações e medições de estruturas 

convencionais e especiais. As experiências se concentraram nas evoluções e modelagens de 

substratos metamateriais com aplicações em antenas de microfita. As melhorias de alguns 

parâmetros de desempenho de antenas também são relatadas. Ao utilizar o software 

disponível comercialmente Ansoft HFSS 14, estudos serão feitos sobre simulações em antenas 

de microfita. Os resultados medidos foram obtidos com um analisador vetorial de redes da 

Rhode & Schwarz modelo ZVB 14. 

Palavras-chave: Dielétricos, Interferometria ótica, Metamateriais. 

 

 



 

 

Abstract 

This thesis aims to propose innovative configuration of dielectric substrates, designed 

and manufactured from metamaterials structures. For this, they are evaluated factors several 

which can to influence in their performance. Initially, it was made a bibliographic research 

about the topics that are related with the research about: dielectric materials, metamaterials 

and optical interferometry. They are studied, researched and developed two proposed pilot 

projects that demonstrate the efficiency of methods in order to obtain the negative magnetic 

permeability in the formation of metamaterials.  

The first project is the production of a new structure, with a device Split Equilateral 

Triangle Resonator (SETR).  

The second project applies the principles of optical interferometry, especially, with the 

Fabry-Perot interferometers (FPI).  

Techniques for obtaining devices that complement the metamaterial plate as substrate 

were investigated in the literature and exemplified, primarily through simulations and 

measurements. Comparisons, simulations and measurements of conventional and special 

structures were made. The experiments focus on the evolutions and modeling of metamaterial 

substrates with applications in microstrip antennas. By using the commercially available 

software Ansoft HFSS 14, studies will be done on simulations in microstrip antennas.  The 

measured results were obtained with a vector network analyzer Rhode & Schwarz ZVB model 

14. 

Keywords: Dielectrics, Metamaterials, Optic Interferometry. 
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Introdução 

 

1.1 Problemática 

Desde o surgimento da tecnologia dos metamateriais, a ciência tem procurado aplicar 

esse conceito nas mais diversas áreas. A possibilidade de manipular as propriedades 

eletromagnéticas nestes materiais despertou um grande interesse na comunidade científica, 

uma vez que abriu novas portas para o desenvolvimento de dispositivos inéditos e o 

aprimoramento dos tradicionais. Desde então, tem-se querendo inovar e aperfeiçoar as 

técnicas de obtenção destes meios, as quais são indicadas como parte existencial da 

problemática destes materiais. Outra dificuldade inerente ao metamaterial está na confecção 

das células que compõe o seu modelo. Como também, sua literatura ainda é limitada. Na 

atualidade ainda há fabricação grosseira com dimensões muito grandes quando comparadas ao 

comprimento de onda da radiação. As propriedades dos metamateriais até agora construídos 

dependem do seu ordenamento e da sua estrutura, e não tanto da sua composição.   

1.2 Justificativa  

Como os metamateriais têm perspectivas futuras e demonstram grande importância na 

sua descoberta, sua literatura ainda é moderada em virtude da falta de incentivos no campo da 

ciência. Outro ponto motivacional é a dificuldade de obtenção de parâmetros que caracterizem 

o meio. Com a ajuda das técnicas de construções, um grande número de projetos em escala 

micrométrica pode ser reduzido à escala nanométrica e, portanto, novas soluções poderão ser 

investigadas. O objetivo dessa tese é destacar a integração específica dos parâmetros que 

tornam crescentes as instruções sobre metamateriais. A concretização destes objetivos será 

através de exemplos práticos ilustrados, incluindo projetos, testes de integração e 

metodologias sugeridas. São ideias com projetos novos, que se transformaram na criação de 

modelos de dispositivos ressonantes, para obtenção do fenômeno da refração negativa. Este 

fenômeno tem sido estudado extensivamente nos últimos anos devido às suas propriedades 

físicas originais e novas aplicações. Os projetos aqui apresentados foram inseridos como 

substratos metamateriais em antenas patch de microfita e todas as simulações experimentais 



 

 

2 

 

foram feitas utilizando o software comercial Ansoft HFSS [88], com base no método de 

elementos finitos e os resultados medidos foram obtidos com um analisador vetorial de redes 

da Rhode & Schwarz modelo ZVB 14. 

1.3 Estado da arte 

Nos anos de 1960, o físico ucraniano Victor Veselago desenvolveu um trabalho 

teórico original e fundamental na concepção de materiais com permissividade elétrica e 

permeabilidade magnética negativas [17]. A permissividade elétrica é uma medida de como um 

campo elétrico afeta e é afetado por um meio dielétrico, é determinado pela capacidade de um 

material em polarizar eletricamente em resposta ao campo, e assim reduzir o campo elétrico 

total no interior do material [1]
.
 Entretanto a permeabilidade magnética está relacionada com o 

grau de magnetização adquirido por um material quando exposto a um campo magnético [1]. 

As ondas eletromagnéticas interagem com materiais e superfícies através dos processos de 

reflexão, refração, transmissão, absorção e dispersão. Uma onda de luz pode estender-se como 

a propagação de um campo eletromagnético através, do ar, água, vidro ou vácuo. A relação 

entre os índices de refração dos meios, em questão, quantifica os desvios que a luz irá sofrer 

em relação à direção perpendicular à superfície de separação dos meios. Ora, se a 

permissividade elétrica e a permeabilidade magnética forem negativas, Veselago mostrou que 

devemos esperar não apenas uma lei de Snell inversa, mas também o efeito Doppler inverso, a 

radiação de Cherenkov inversa.  Uma lei de Snell inversa poderá ser muito útil para camuflar 

um objeto, tornando-o invisível, se for possível conseguir fazer a luz contorná-lo totalmente. 

Em nível dos metamateriais, por enquanto apenas se conseguiram progressos significativos 

com microondas e infravermelhos. Ainda no âmbito das ideias de Veselago, temos o conceito 

de superlentes, que vão além do limite de resolução dos instrumentos ópticos. Essas 

superlentes permitem que a microscopia óptica, a nível celular, seja de níveis inferiores aos do 

comprimento de onda da luz visível. Outro físico John Pendry tem dirigido esforços para 

produzir superlentes e conseguir tornar objetos invisíveis. Esta última ideia implica em levar a 

luz a contornar impecavelmente um objeto que se quer invisível [43]. 

Cientistas da Universidade de Oxford publicaram em Julho de 2009, na revista Nature 

Physics [45], os primeiros resultados sobre a obtenção de alumínio transparente após ser 

irradiado durante alguns fotossegundos por um laser de raios X de extrema intensidade. Em 

2010, a empresa aeronáutica russa Sukhoi construiu o seu primeiro caça invisível. A aeronave 
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de combate com o programa PAK FA 50 está equipada com um sistema de defesa avançado 

neutralizando as capacidades de aviões inimigos com tecnologia stealth.  

A magnetricidade ou eletricidade magnética é a comprovação de que uma carga 

magnética pode se comportar e interagir em alguns materiais exatamente como uma carga 

elétrica deverá levar a avanços tecnológicos significativos, assim como exigirá uma 

reavaliação de todas as atuais teorias sobre o magnetismo [2]
. 

1.4 Tópicos apresentados 

- Proposta de uma nova estrutura metamaterial (Split Equilateral Triangle Resonator); 

- Aplicar princípios da interferometria óptica na obtenção de estrutura metamaterial; 

- Proposta de aplicação dos substratos-dielétricos obtidos; e 

- Melhoria de alguns parâmetros de desempenho das antenas patch de microfita. 

1.5 Descrição do Texto 

Esta tese encontra-se partilhada em seis capítulos. Procurando evidenciar o referencial 

teórico e bibliográfico em apresentar novas estruturas especiais. O capítulo 2 tem como 

objetivo descrever a teoria básica sobre os materiais dielétricos. Definições, propriedades 

específicas, classes efetivas e constituições são relatadas.  

O capítulo 3 tem como propósito descrever os fundamentos sobre metamateriais. 

Determina alguns conhecimentos e conceitos a fim de obter uma caracterização das 

propriedades: permeabilidade e permissividade negativa, portanto o índice de refração 

negativo. Descreve-se ainda a aplicação de novos modelos estruturais, métodos e tipos de 

substratos especiais encontrados na literatura.  

O capítulo 4 está pautado no aprendizado da interferometria por apresentar um 

detalhamento em ressonância magnética. Particularidades essas aplicadas como experimentos 

e comprovações nas construções dos substratos metamateriais. O Interferômetro Ideal de 

Fabry-Perot (FPI) é pesquisado e delineado como atuante em um dos projetos experimentais. 
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Neste ponto, capítulo 5, destaca-se o foco desta produção onde se apresentam 

pesquisas com experimentos contemporâneos, testados e analisados objetivando a inovação de 

substratos artificiais com características metamateriais. Inovações como a exposição do 

modelo ressonante SETR, aplicação dos princípios da interferometria no processo de 

construção dos substratos artificiais. Por fim as estruturas metamateriais são aplicadas em 

antenas patch de microfita com o propósito de se obter analogias entre ensaios estruturais e 

desempenhos progressivos das antenas.  

Por último, o Capítulo 6 tem por finalidade reunir e apresentar os resultados dos 

principais temas abordados neste trabalho, como também fortalece através de sugestões a 

continuidade de futuros processos. 
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Dielétricos 

Este capítulo diz respeito ao estudo sobre materiais dielétricos. Mais particularmente, 

uma referência sobre compostos moleculares, propriedades dielétricas, classes efetivas e 

métodos constitucionais dos materiais.  

2.1. Introdução 

A invenção pioneira de um dos dispositivos mais importantes utilizados em circuitos 

elétricos, o capacitor, está mostrado na Figura 2.1 - A garrafa de Leyden. Destinado a 

armazenar cargas. Compõe-se de um arranjo de dois materiais condutores, de tal forma que 

ambos tenham a mesma quantidade de carga, porém com sinais opostos. Quantidades 

suficientes para produzir fortes faíscas elétricas levando ao entendimento das propriedades da 

eletricidade. Entretanto, os metais internos devem permanecer separados por um material não 

condutor para que não haja transferência de elétrons entre eles. A capacidade de armazenar 

cargas, chamada de capacitância, depende crucialmente das propriedades deste material 

dielétrico.  

 

Figura 2.1. Garrafa de Leyden – 1745. (Reproduzido ref. [45]).     
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Os dielétricos, também chamados de isolantes, são materiais que fazem oposição à 

passagem de corrente elétrica. Nesses materiais os elétrons estão fortemente ligados ao núcleo 

dos átomos, ou seja, as substâncias dielétricas não possuem elétrons livres. Dessa forma, não 

há possibilidade de passagem de corrente elétrica através dos dielétricos. As substâncias 

dielétricas são muito utilizadas no cotidiano, como também nos circuitos elétricos, como nas 

antenas planares, capacitores e outros. Estes são elementos de circuito elétrico que tem como 

principal função fazer o armazenamento de cargas elétricas e podem assumir diferentes 

formas. Eles se constituem basicamente de duas placas paralelas que quando submetidas à 

diferença de potencial ocorre à passagem de corrente elétrica. De forma a evitar que essas 

placas entrem em contato, coloca-se entre elas um material dielétrico [46].  

Apesar de não conduzirem corrente elétrica, caso um material dielétrico seja 

submetido a um campo elétrico de altíssima intensidade este poderá se tornar um condutor. 

Mas os materiais isolantes que são colocados entre as placas dos capacitores, por exemplo, 

são muito resistentes a esse fator, o que quer dizer que fica praticamente impossível fazer com 

que o isolante entre suas placas se torne um condutor. 

2.2. Campo elétrico no interior de um dielétrico  

Nesta seção demonstram-se as etapas de movimentos das moléculas no interior do 

dielétrico, consequentemente o motivo pelo qual há um aumento da capacitância entre os 

materiais envolvidos, os compostos por moléculas polares e os apolares. 

 

Figura 2.2. Representação dos domínios ferroelétricos para uma amostra hipotética.                             
(Reproduzido ref. [47]). 

Analisando as situações inseridas na Figura 2.2, observa-se que em (a) existe uma 

orientação espontânea sem ação de um campo elétrico externo, em (b) quando se aplica um 
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campo elétrico no interior do dielétrico os domínios tendem a se alinhar e em (c) após a 

remoção do campo elétrico externo os dipolos permanecem orientados. 

2.2.1. Moléculas polares 

As moléculas polares são aquelas que apresentam um momento de dipolo permanente �. Esse dipolo, com a presença de um campo elétrico alinha-se devido a um torque resultante. 

O alinhamento das moléculas na direção do campo elétrico externo é definido como 

polarização elétrica [3], conforme se observa na Figura 2.3. 

 
Figura 2.3. Dipolo molecular imerso em um campo.                                                                           

(Reproduzido ref. [48]). 

2.2.2. Moléculas apolares 

Essas moléculas não apresentam momento dipolo permanentes, porém, também estão 

sujeitas a uma polarização, como mostrado na Figura 2.4, devido ao surgimento de um dipolo 

induzido [3]. 

 
Figura 2.4. Imersão de moléculas em um campo com surgimento de um dipolo induzido.                       

(Reproduzido ref. [48]). 
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2.3. Classe de materiais efetivamente contínuos 

Existem certos materiais cujos átomos ou moléculas constituintes possuem os centros 

de carga positiva e negativa coincidentes, e consequentemente estes materiais só se polarizam 

na presença de um campo eletrostático externamente aplicado.  Quando um campo é aplicado, 

induz-se uma separação de cargas que é em primeira ordem proporcional a intensidade do 

campo [4]. Uma distribuição completa das estruturas periódicas dos materiais no campo 

eletromagnético é apresentada, como mostra a Figura 2.5. 

 
Figura 2.5. Estruturas periódicas dos materiais. 

2.3.1. Material isotrópico 

Um meio é eletricamente isotrópico quando suas propriedades dielétricas independem 

da direção do campo aplicado [4]. Em materiais lineares isotrópicos, valem as relações dadas 

pelas Equações.  

���� � 	���� � ��� (2.1) 

��� � 	������ (2.2) 

onde o parâmetro adimensional χ� é denominado de susceptibilidade elétrica. Esse parâmetro 

depende essencialmente da composição do material considerado.  Materiais cuja relação entre 

��� e ��� obedece a Eq. (2.2), são denominados materiais lineares [4]. A relação entre ���� e ��� para 

meios lineares é obtida combinando-se as Eqs. (2.1) e (2.2), resultando na Eq. (2.3)  
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���� � ε��� (2.3) 

onde 

 	 � 	�(1 � ��) (2.4) 

 

é denominado de permissividade elétrica do material. 

Existe, no entanto uma classe importante de materiais em que a propriedade dielétrica em uma 

dada direção depende não só do campo aplicado nessa direção, como também das outras 

componentes de campo.  Nestes materiais, denominados de anisotrópicos, a relação entre 

polarização e campo aplicado assume a forma mais geral,  

2.3.2. Materiais anisotrópicos 

Existe, no entanto uma classe importante de materiais em que a propriedade dielétrica 

em uma dada direção depende não só do campo elétrico aplicado nessa direção, como também 

das suas outras componentes de campo.  Estes materiais são denominados anisotrópicos. 

Quando o campo eletromagnético se propaga em um material dielétrico, o campo 

elétrico aplicado E causa a polarização dos átomos e moléculas do material. Este campo gera 

momentos de dipolo elétrico que tendem a aumentar o fluxo de deslocamento ���� [4]. Esse 

efeito é representado pelo vetor de polarização elétrica ���� representado na Eq. (2.1).  De modo 

semelhante, o campo magnético H também pode induzir uma polarização no material, dada 

por seu vetor de polarização magnética ����. Assim, 

��� � ��(���� � ����) (2.5) 

e os respectivos vetores de polarização são dados por 

���� � 	������ (2.6) 

���� � ������ (2.7) 

onde ��e �� são os valores de susceptibilidade elétrica e magnética, respectivamente.  
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Esse fenômeno anisotrópico e, em termos técnicos, representa a situação na qual os 

vetores de polarização não estão alinhados com seus respectivos campos. Assim, em vez de 

um parâmetro desse material ser identificado por uma constante, ele assume a forma de um 

tensor, com diversos valores. Genericamente, isso é representado como: 

 ! � " ��  ��  �� ��  ��  �� ��  ��  ��# 
(2.8) 

 No caso anisotrópico uniaxial uma simplificação é feita, ao se igualar os valores de 

duas direções, isto é, $$ � %% ≠ ''	)*	$$ ≠ %% � ''	)*	$$ � '' ≠ % , no modelo biaxial cada 

direção tem seu próprio valor, ou seja, $$ ≠ %% ≠ ''. Esses casos se aplicam para cada tipo de 

comportamento anisotrópico dos campos, seja ele elétrico magnético ou eletromagnético. A 

anisotropia elétrica ocorre quando o material possui diferentes valores de permissividade 

elétrica para cada uma das direções cartesianas. Esse é o caso mais comum, para materiais 

naturais. 

	̿ � +	�� 0 00 	�� 00 0 	��- 
(2.9) 

A anisotropia magnética está vinculada à existência de valores diferentes para a 

permeabilidade magnética do meio e ocorre em uma classe específica de materiais, chamados 

ferrimagnéticos. 

�̿ � +��� 0 00 ��� 00 0 ���- 
(2.10) 

Já a existência de um normal anisotrópico a nível elétrico 	̿ e magnético �̿  ocorre 

apenas para uma classe bem específica de materiais recentes e artificiais, denominados 

metamateriais. 
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2.3.3. Materiais bi-anisotrópicos 

Metamateriais também são, frequentemente, materiais anisotrópicos, Entretanto, é 

comum observar também nesses materiais uma relação linear entre os quatro vetores dos 

campos eletromagnéticos, compondo um fenômeno conhecido como bianisotropia [6]. Para 

materiais comuns, as relações constitutivas são dadas pelas equações (2.1) e (2.5). As relações 

constitutivas para os materiais bi-anisotrópicos são:  

���� � 	.̿ ��� � �̿. ���� 
��� = 
.̿ ��� + �̿. ���� 

(2.11) 

(2.12) 

Nestas relações, os parâmetros necessários para caracterizar o material, são: a 

permissividade, permeabilidade e o acoplamento eletromagnético, expressos por tensores. 

Nota-se que o material, em geral, bi-anisotrópico requer trinta e seis parâmetros complexos 

para uma completa descrição eletromagnética constitutiva, dado que cada tensor é responsável 

pela inclusão de nove variáveis.  

Esse comportamento complexo ocorre quando o campo magnético gera uma 

polarização elétrica no meio ou quando uma excitação elétrica produz uma resposta 

magnética. Existem ainda meios nos quais não há uma direção específica, ou seja, com falta 

de orientação, contudo apresentam um acoplamento eletromagnético, são chamados de bi-

isotrópico e a quantidade de parâmetros livres diminui em quatro. Em posse destes dados, é 

possível dividir os materiais em quatro categorias, segundo os critérios de isotropia, 

anisotropia e acoplamento eletromagnético. 

Tabela 2.1. Classificação dos materiais e número de parâmetros. 

Independente da direção Dependente da direção 

2                     �	, �� 

Acoplamento não eletromagnético 

Isotrópico 

18             �	,̿ �̿� 

Acoplamento eletromagnético 

Biaxial anisotrópico 

4                    (ε, µ, ζ, ξ) 

Eletromagnético 

Bi-isotrópico 

36            (	,̿ �̿, 
 ,̿ �)̿ 

Eletromagnético 

Bi-anisotrópico 
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2.4. Propriedades específicas de um material dielétrico 

Substancialmente, as propriedades específicas a serem consideradas na escolha de um 

material dielétrico são: constante dielétrica relativa, a tangente de perdas, e o coeficiente 

térmico na frequência de ressonância [5]. Em geral, os materiais mais procurados são aqueles 

que apresentam constantes dielétricas altas, para o caso de miniaturização do material, baixas 

perdas e coeficientes térmicos próximos de zero.  

2.4.1. Permissividade elétrica  

Permissividade elétrica (ε) ou constante dielétrica é um parâmetro físico que descreve 

como um campo elétrico afeta e é afetado por um meio. É a habilidade de um material 

polarizar-se em resposta a um campo elétrico aplicado e, desta forma, cancelar parcialmente o 

campo dentro do material. Cada material tem sua permissividade característica e a razão desta 

pela permissividade do vácuo resulta na permissividade relativa (	�).  A interação 

fundamental dos campos com a matéria se manifesta mediante a polarização, induzida ou 

permanente, dos momentos de dipolo atômicos ou moleculares de um corpo quando 

submetido a um campo externo. Os tipos de polarização existentes são: eletrônica, iônica e 

dipolar [7]. Como resultado da polarização, os dipolos orientados criam um campo que se 

superpõe ao campo externo, determinando o comportamento dielétrico do material. A medida 

desse efeito é conhecida como a permissividade ou constante dielétrica do meio (ε). Já para se 

referir às propriedades dielétricas de um material comumente utiliza-se a constante dielétrica 

relativa, definida como 	� � 	 	�⁄ , com 	� � 8.85x10456 C2/Nm2. O comprimento de onda 

(λ) de uma onda eletromagnética num meio dielétrico é dado pela expressão [8]: 

7 � 7�√	� (2.13) 

onde 7�  é definido como o comprimento de onda no vácuo. Segundo a equação 2.13, o 

tamanho de um dispositivo elaborado com um determinado material dielétrico pode ser 

reduzido em um fator de √	�, quando comparado com outro sem o dielétrico. Se o valor de 	� 
for alto, uma redução considerável de tamanho pode ser obtida, sendo esta uma forma 

relativamente simples de miniaturizar dispositivos [8]. 
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Um aspecto importante nas aplicações práticas dos materiais dielétricos é a 

dependência do valor da constante dielétrica com a frequência. Quando um campo elétrico 

alternado é aplicado a um meio dielétrico, os dipolos do material tentam se reorientar com o 

campo, num processo que requer algum tempo finito. Para cada tipo de polarização 

mencionado, existe um tempo mínimo de reorientação que depende da facilidade com que os 

dipolos em particular sejam capazes de se realinharem. A permissividade dos meios 

dielétricos lineares e isotrópicos pode ser escrita como [9]: 

	 � 	9 − ;	99 � 	�(1 � ��) (2.14) 

onde a parte real (	9) é a permissividade do material sem perdas, a parte imaginária (ε′′) 

representa as perdas no material devido à relaxação térmica associada ao movimento dos 

dipolos num campo elétrico alternado e (��) é a susceptibilidade elétrica, que é uma grandeza 

complexa nos meios com perdas. Perdas em um material dielétrico também podem ocorrer 

devido a sua condutividade (σ). A densidade de corrente num material com condutividade σ é 

dada pela lei de Ohm: 

<�̅ � >�? (2.15) 

onde <�̅ é a densidade de corrente elétrica e �? o campo elétrico aplicado. Considerando uma 

condutividade efetiva total no material submetido a um campo elétrico com frequência 

angular ω como sendo (ωε”+ σ), ou alternativamente, que a parte imaginária efetiva da 

permissividade seja (ε” + σ/ω) [9]
. 

2.4.2. Permeabilidade magnética  

A permeabilidade magnética é o quanto um material é capaz de dar suporte à formação 

de um campo magnético em seu interior. Em outras palavras, é o grau de magnetização que 

um material adquire em resposta à exposição a um campo magnético aplicado [13]. Ela é 

representada pela letra grega µ e costuma ser citada com seu valor relativo, dado pela razão 

entre seu valor total e a permeabilidade magnética do vácuo. Em unidades do SI, a 

permeabilidade é medida em Henry por metro (H/m), ou Newton por amperes ao quadrado 

(N/A²).  
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No eletromagnetismo, o campo magnético auxiliar �@ representa a forma de como um 

fluxo magnético �? influencia na organização e reorientação dos dipolos magnéticos em um 

determinado meio. A sua relação com a permeabilidade é dada como 

�?� � �@ (2.16) 

O parâmetro µ é chamado de permeabilidade, o qual é uma propriedade específica do meio 

onde através dele se passa o campo �@ e �?  é medido. A permeabilidade tem dimensões de 

Webers por Ampere. Metro (Wb/A.m) ou Henries por metro (H/m). 

Em um meio não linear a permeabilidade pode depender da força do campo 

magnético, como também em função da frequência pode tomar valores reais ou complexos. 

Nos materiais ferromagnéticos a relação entre �@ e �? apresenta tanto a não linearidade quanto 

a histerese: �? não é uma função de um único valor de �@, mas depende também da história do 

material. Vários parâmetros podem ser utilizados para descrever as propriedades magnéticas 

dos sólidos. Um deles é a relação entre a permeabilidade de um material para a 

permeabilidade no vácuo [13], ou  

�� � 4B$104C DE6 ≈ 1.2566370614…$	104L	(��)* DE6) (2.17) 

A permeabilidade relativa, por vezes, indicada pelo símbolo �� , é a razão entre a 

permeabilidade de um meio específico e permeabilidade do espaço livre, ou seja, 

�� � � ��⁄  (2.18) 

2.4.3. Tangente de perdas 

A tangente de perdas é definida pela relação entre a parte imaginária efetiva da 

permissividade e a sua parte real [9]  

tan P � Q	99 � >Q	  
(2.19) 
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Os materiais em microondas são geralmente especificados pela parte real da 

permissividade 	′ � 	�	� e pela tangente de perdas numa dada frequência. É usual resolver os 

problemas assumindo-se que o material dielétrico não possua perdas e depois os efeitos das 

perdas são considerados substituindo-se ε’ pela permissividade complexa 	 � 	′(1 − ; tan P). 
Em geral, deseja-se uma tangente de perdas baixa na frequência de operação do dispositivo a 

ser elaborado, de modo que este apresente uma baixa perda por inserção. 

2.5. Características de materiais dielétricos  

Os isolantes são caracterizados por uma série de propriedades, cujos valores 

numéricos os identificam em termos quantitativos e cuja variação informa aspectos 

qualitativos. Essas propriedades variam o seu valor numérico de acordo com as condições 

físicas de seu uso como: variações de temperatura, umidade e tensão elétrica aplicada [10].  

2.5.1 Tipos de dielétricos 

As particularidades produzidas pela polarização permitem dividir todos os dielétricos 

em diversos grupos [11], como:  

- Ao primeiro grupo pertencem os dielétricos que possuem somente a polarização 

eletrônica, por exemplo, as substâncias sólidas não polares ou debilmente polares em estado 

cristalino ou amorfo cujas moléculas apresentam ausência ou fraco momento dipolar 

(parafina, enxofre, poliestireno), assim como os líquidos e gases não polares ou debilmente 

polares (benzeno, hidrogênio e outros). 

- Ao segundo grupo pertencem os dielétricos que possuem ao mesmo tempo polarização 

eletrônica e dipolar. São estas as substâncias polares (dipolares) orgânicas, semilíquidas e 

sólidas (algumas resinas, celulose, resinas sintéticas termofixas, alguns hidrocarbonetos 

cloretados). 

- Ao terceiro grupo pertencem os dielétricos inorgânicos sólidos com polarização 

eletrônica, iônica e íon-eletrônica dipolar (de estrutura). Este grupo é dividido em subgrupos: 

* Subgrupo 1- com polarização eletrônica e iônica ao qual pertencem principalmente as 

substâncias cristalinas com empacotamento denso de íons (mica, sal e óxido de alumínio);  
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* Subgrupo 2- com polarização eletrônica, iônica de dipolos ao qual pertencem os materiais 

que contem fase vítrea (porcelana) e os dielétricos cristalinos com empacotamento não denso. 

- Ao quarto grupo pertencem os componentes ferroelétricos, que tem polarização 

espontânea (nos campos elétricos alternados, os materiais com polarização espontânea se 

caracterizam por uma considerável dissipação de energia), eletrônica e iônica combinadas. 

Seriam estes materiais o sal de Seignette e o titanato de bário de Rochelle, e outros [11].  

2.5.2 Materiais dielétricos utilizáveis e suas constantes dielétricas. 

Um considerável número de cerâmicos e polímeros são utilizados como materiais 

isolantes. Muitas das cerâmicas, inclusive vidro, porcelana, esteatita, e mica, têm constantes 

dielétricas na faixa entre 6 e 10. Estes materiais também exibem um grau alto de estabilidade 

dimensional e resistência mecânica.  

Aplicações típicas incluem isolamento elétrico de Linhas de Transmissão, bases de 

chaves seccionadoras (e/ou interruptores), e receptáculos de lâmpadas. O óxido de titânio 

(TiO2) e as cerâmicas de titanato, tais como titanato de bário (BaTiO3), podem ser fabricadas 

para ter constantes dielétricas extremamente altas que as fazem especialmente úteis para 

algumas aplicações capacitivas [12] . 

Os materiais cerâmicos são conhecidos pelo seu uso como isolantes elétricos. Como 

resultado de: suas altas constantes dielétricas, suas reações piezelétricas e seu comportamento 

dielétrico, os materiais cerâmicos atendem os fundamentos dos circuitos eletromagnéticos. 

Atualmente as cerâmicas piezoelétricas (PZT), em suas diversas variações, são as cerâmicas 

predominantes no mercado.  

Quando se aplica um campo elétrico alternado em uma cerâmica piezoelétrica e ao 

medir a polarização induzida em função do campo, é possível observar o fenômeno da 

histerese ferroelétrica, como mostra a Figura 2.6. O que caracteriza os materiais ferroelétricos 

é que eles possuem polarização espontânea em determinada faixa de temperatura e sua 

polarização pode ser invertida com a aplicação de um campo elétrico externo [11].  
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Figura 2.6. O esquema acima mostra como a magnetização varia em função do campo magnético. 

(Reproduzido ref. [49]). 

O vidro é uma substância amorfa, ou seja, sem forma determinada, diz-se de uma 

substância que não apresenta estrutura cristalina, às vezes constituída de silicatos, embora em 

muitos casos de borato, fosfatos etc. Muitos vidros são feitos pela fusão juntamente com 

alguma forma de sílica tal como a areia, óxido de álcali tal como os originados do potássio ou 

soda, e alguma outra base como o cal ou óxido de chumbo. É um material firme e quebradiço 

quando frio, mas com o calor ele amolece, tornando plástico e finalmente fluído. Pode ser 

prensado e fundido em uma grande variedade de moldes. As cores são obtidas pela introdução 

de óxidos metálicos que absorvem luz com apropriado comprimento de onda. O número de 

fórmulas é bastante variado, mas a constituição mais importante é SiO2 (sílica), que 

geralmente pode ser de 50 a 90% do valor constituído. O vidro geralmente possui alta 

resistividade e alta rigidez dielétrica a temperaturas baixas [11]. 

A constante dielétrica é uma propriedade do material que é de considerável 

importância para projetos como capacitores. Alguns valores de materiais dielétricos estão 

contidos na Tabela 2.2 apresentando uma relação entre certos materiais com suas respectivas 

constantes e rigidez dielétrica. 
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Tabela 2.2  Alguns materiais dielétricos com respectivas constantes e rigidez dielétrica. (Ref. [13]). 

 

2.5.3 Substratos dielétricos em antenas patch de microfita 

Os substratos dielétricos mais desejáveis para um bom desempenho em antenas patch 

de microfita, por exemplo, são os mais espessos cujas constantes dielétricas são mais baixas, 

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

fabricação devido ao maior consumo de material dado a maior espessura do substrato, como 

mostra a Figura 2.7. Substratos menos espessos são mais utilizados para circuitos de 

microondas, pois requerem limites de campo para minimizar irradiações e acoplamentos 

indesejáveis. A Tabela 2.3 apresenta algumas características elétricas de dielétricos mais 

utilizados como substratos de antenas patch de microfita. São vantajosos por conseguirem 

menores dimensões, entretanto devido as grandes perdas existentes são menos eficientes e 

apresentam larguras de banda estreitas. 

Tabela 2.3 Características elétricas dos materiais dielétricos. 
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Dimensões físicas, frequências de ressonância e larguras de banda são influenciadas 

durante o processo de escolha de um substrato.  

 
Figura 2.7. Modelo de substrato aplicado em uma antena patch de microfita. 
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Metamateriais 

Este capítulo relaciona-se ao estudo sobre metamateriais. Essencialmente esclarece 

termos pertinentes às propriedades, histórico estrutural, aplicações de meios com fios e meios 

com materiais magnéticos, dielétricos artificiais e princípios inovadores de metamateriais. 

3.1 Introdução  

Metamateriais amplia o conceito da substituição das moléculas por estruturas feitas 

pelo homem que podem ter dimensões nanométricas para luz visível ou em GHz, mas ainda 

muito menor do que o comprimento de onda [14]. Outra conceituação sobre metamaterial 

define que, metamaterial é um composto macroscópico de estrutura periódica ou não, cuja 

atribuição se aplica tanto a arquitetura celular quanto a composição química [15]. O primeiro 

metamaterial a partir de elementos quirais artificiais foi construído por Jagadis Chock, em 

1898 [16].  

Um progresso significativo foi desenvolvido por V. G. Veselago em 1967, propondo 

uma análise sistemática do comportamento eletromagnético em materiais com permissividade 

e permeabilidade negativa [17]. Além da refração negativa e propagação de ondas reversas, 

Veselago também mostrou algumas novas funcionalidades como à mudança do inverso de 

Doppler e inverso da radiação de Vavilov - Tcherenkov.  

No entanto, devido a não existência em natura e falta de verificação experimental, o 

tema metamaterial não tinha atraído a atenção por mais de 30 anos na comunidade científica. 

A primeira revolução sobre o tema ocorreu em 1996, quando Pendry et al. realizou um 

plasma artificialmente elétrico utilizando o meio com fios, cuja permissividade se mostrou 

negativa, posteriormente descobriu-se a permeabilidade magnética negativa [18].  

3.2 Propriedades dos metamateriais   

Por se tratar de uma tecnologia relativamente recente, há provavelmente ainda uma 

série de características dos metamateriais por descobrir. Dentre as que já foram divulgadas na 

literatura, as principais são: Índice de refração negativo; Permissividade e Permeabilidade 
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simultaneamente negativos; Inverso da lei de Snell; Inverso do efeito Doppler; Inverso do 

efeito de Vavilov- Tcherenkov; Propagação de ondas backward [23]; 

3.2.1.   Índice de refração negativa 

Investigando o comportamento das ondas eletromagnéticas em materiais, o físico V.G. 

Veselago descobriu o momento de se obter características essenciais como permissividade e 

permeabilidade negativas. A combinação destas características em materiais especiais leva a 

um índice de refração negativo [17]. 

Materiais com índice de refração negativo fazem parte do processo de intensas 

pesquisas, embora a maioria dos experimentos práticos neste campo seja feita nas faixas de 

comprimento de onda maiores do que a luz visível. Usando a técnica do rastreamento da luz 

podemos simular como tais materiais interagem na faixa visível de luz [19]. Vários efeitos 

interessantes podem ser observados quando se utiliza essa óptica dos raios em meios 

materiais. 

O índice de refração negativo significa que a luz é refratada na ordem inversa do 

caminho seguido pela lei de Snell, a luz deixa a superfície no mesmo lado da superfície 

normal à medida que ela entra [20]. Isto é bastante desconhecido de modo que objetos de tal 

material aparecem completamente incomuns às simulações de raios traçados. A refração e 

reflexão dos raios são calculadas a partir da lei de Snell com o auxilio das equações de 

Fresnel, respectivamente.  

Em geral, o índice de refração é dado como S6 � 	�. Para todos os materiais naturais 

ópticos conhecidos, a permeabilidade magnética é a unidade, isto é, � � �1. Para 	 > 0, isto 

leva a S � �√	. A raiz quadrada em S � √	��� não é violada se ambas as permeabilidade e 

permissividade são negativas. No entanto, a refração também é sensível à fase [18], assim n se 

torna negativa.  

Uma ilustração bastante simplificada sobre índices de refração está exposta na Figura 

3.1, revelando que em: 3.1(a) - Uma haste metálica em um copo vazio, ou seja, unidade de 

reflexão; 3.1(b) - A mesma haste metálica em um copo cheio de água com índice de refração 

positivo n = 1,3; e 3.1(c) A mesma haste metálica em um copo cheio de água com índice de 

refração negativo n = -1,3. Como esperado, a haste aparece quebrada na direção do lado da 
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mão esquerda, (ar – água) em 3,1(c) porque os raios que viajam na refração negativa tem 

direção contrária, ou seja, são negativamente refratados nesta interface ao observador.  

 

Figura  3. 1. Imagens diferenciadas (a, b, c) sobre índices de refrações.                                                         
(Reproduzido ref. [50]). 

Em geral, as imagens tendem a ser menos intuitiva e muito mais complexa. Eles 

dependem sensivelmente do valor preciso do índice de refração, bem como sobre a posição do 

observador [20]. Em outra ilustração, Figura 3.2, mostra esquematicamente uma interface entre 

o ar (unidade em índice de refração) e um material (água) com índice de refração negativo, 

para n = -1. Um objeto de tamanho s (seta vermelha) em uma distância a’ na superfície da 

água emitindo raios de luz (azul) que são refratados negativamente na interface. Para um 

observador ou uma câmera em distância a acima da superfície e olhando diretamente para 

baixo, o objeto aparece ampliado por causa de um ângulo de visão α’  que é aumentada em 

relação à α. Aqui, α é o ângulo de visão do objeto se os raios viajassem exclusivamente pelo 

ar. A partir de uma trigonometria simples o objeto aparece com um tamanho s’ dado pelo 

fator de ampliação [s’ / s = (a + a’) / (a – a’)]. 

Obviamente, esta ampliação depende ambos da posição do observador e sobre a 

profundidade do objeto a’. Para uma distância fixada a e começando a partir da interface em 

a' = 0, o fator de ampliação aumenta com o crescimento de a' e eventualmente, diverge em a' 

= a. Intuitivamente, o comprimento dos raios no caminho óptico são rigorosamente zero neste 

caso e o objeto se posiciona na frente do observador. Este comportamento está intimamente 

conectado à ação de lentes de materiais de índice negativo [20]. Para a’ > a, a imagem parece 

ser sua imagem espelho em relação ao eixo vertical. Aqui, o comprimento do caminho óptico 
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é negativo. Eventualmente, a imagem diminui em tamanho para aumentar ainda mais a’. Com 

os módulos de crescimento em n < 0 da "água", raios são refratados mais em direção à 

superfície normal reduzindo o ângulo de visão, portanto, o fator de ampliação aparente. No 

limite U|W X 0| ≫ Z[ chega-se a forma simples de [s '/ s = (a + a') / a]. 

 

Figura  3. 2. Geometrias aplicadas (a, b) aos índices de refração positivo e negativo.                                       
(Reproduzido ref. [50]). 

Um argumento separado pode ser feito para a escolha do sinal no cálculo do índice de 

refração. Em [20], salienta-se que não se pode assumir n < 0 para um metamaterial com índice 

duplo negativo. No entanto, pode ser feita uma limitação na fonte com um trabalho positivo 

nos campos externos. Uma folha irradiando corrente está representada na equação 3.10. A 

densidade de corrente polarizada na direção z é dada por [21]: 

\ = '̂\�^4_`�P�$� (3.10) 

onde \� é a força da densidade de corrente de superfície, a é a taxa de variação de fase linear 

na direção x. A direção do fluxo de corrente é assumida para ser z. A direção de variação de 

fase segue o sentido de x. Nota-se que a natureza dos vetores de onda k e S (Poynting) não são 

paralelas. O valor da potencia é dada como [21]  

� = bQ = 1
2 c;∗��$, b)e f$ � B �gS ;�6 

(3.11) 

A partir de (3.11) a energia positiva é necessária para um trabalho positivo a ser feito 

pela fonte sobre os campos circundantes. No caso em que � X 0, o índice de refração n deve 
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ser menor que zero (n < 0). Para a radiação em um meio de refração positiva, onde	� > 0, o 

índice de refração n deve ser maior que zero (n > 0).  

A Tabela 3.1 apresenta as regras de sinais para índice de refração em materiais, 

enquanto a Tabela 3.2 apresenta algumas propriedades básicas com nomenclaturas de certos 

materiais para várias combinações de permeabilidade e permissividade. 

Tabela 3.1.  Meios relacionados com permeabilidade e permissividade relativas. 

Permissividade / 
Permeabilidade 

hi > 0 hi X 0 

ji > k Positivo Imaginário 

ji X k Imaginário Negativo 

Tabela 3.2.   Permissividade e Permeabilidade em microondas dos metamateriais homogêneas. 

l > k, j > k l X k, j > k l > k, j X k l X k, j X k 

- Propagação 
de ondas c/ 

direção 

positiva. 

- Metais com 
características em 

frequências ópticas; 

- Ondas evanescentes. 

- Características de 
materiais 

ferrimagnéticos; 

- Ondas evanescentes. 

Propagação de 
ondas backward, 
meio left-handed. 

Re (n) < 0 

3.2.2. Inverso da lei de Snell 

A Lei de Snell é geralmente utilizada para descrever a relação entre os ângulos de 

incidência e de refração quando se refere à luz ou ondas eletromagnéticas passando através de 

uma fronteira planar entre dois meios isotrópicos passivos. O índice de refração é 

representado por S5	^	m5 refere-se ao ângulo de incidência de entrada da onda no primeiro 

meio, enquanto S6	^	m6 referem-se ao ângulo refratado no segundo meio. Sua formulação é 

S5 n^S m5 � S6 n^S m6 (3.12) 

Caso S5	 seja negativo, então 
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m6 � noS45 pS5noS	m5S6	 q � noS45(� X 0) 	 ∴ m6 X 0 
(3.13) 

onde � é substituto para o argumento da função seno. Nota-se que o ângulo de incidência em 

relação à normal presume-se ser (0� X m5 X 90�).  
3.2.3. Inverso do efeito Doppler 

A energia transportada com fluxo pela onda é determinada pelo vetor Poynting S, o 

qual é dado por, 

t � 	 g4B 	�. � (3.14) 

De acordo com a Equação (3.14) o vetor S sempre forma um conjunto right-handed 

com os vetores E e H. Por conseguinte, no caso das substâncias right-handed S e k estão na 

mesma direção, e para as substâncias left-handed elas estão em direções opostas [21]. Desde 

que o vetor k está na direção da velocidade de fase, está evidente que as substâncias left-

handed são substâncias conhecidas como velocidade de grupo negativo, a qual ocorre, em 

particular, nas substâncias anisotrópicas ou quando existe dispersão espacial [22]. O termo 

substância left-handed é equivalente ao termo substância com velocidade de grupo negativo. 

Considerando os fatos de que em substâncias left-handed a velocidade de fase é oposta ao 

fluxo de energia. Primeiro em substâncias left-handed haverá um efeito Doppler inverso [17]. 

Supondo, por exemplo, que um detector de radiação esteja em um meio left-handed e se mova 

em relação a uma fonte que emite uma frequência Q�. Neste movimento o detetor procurará 

pontos da onda que corresponde a alguma fase definitivo, como mostrado na Figura 3.3. A 

frequência recebida pelo detector será menor do que Q� não maior do que seria em um meio 

right-handed. Usando a quantidade P para o meio em questão, podemos escrever a fórmula 

para o efeito Doppler: 

Q � Q�(1 − � u*) (3.15) 

onde a velocidade v do detector é considerada como positiva quando ele está se afastando da 

fonte. A velocidade u do fluxo de energia é considerada sempre positiva. 
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Figura  3. 3. a) Efeito Doppler em um meio right-handed; b) Doppler em um meio left-handed. 

3.2.4. Inverso do efeito de Vavilov - Tcherenkov. 

O efeito de Tcherenkov também será invertido tal como o efeito de Doppler. Se uma 

partícula se movimenta em um meio com velocidade v em uma linha reta como mostra a 

Figura 3.4, ele emitirá de acordo com a lei ^v(wx�ywz�4{|), e o vetor onda da radiação será 

dada por	} � }�/ cos m e está na direção geral da velocidade v [17]. A quantidade }�  será 

distinta em meios diferentes, de acordo com a expressão. 

}� � � ��}6 − }�6� (3.16) 

 

Figura  3. 4. a) O efeito Vavilov-Cerenkov em uma substância right-handed;                                                                
b) O mesmo efeito em uma substância left-handed. 

Esta escolha do sinal para a raiz quadrada na Equação (3.16) assegura que a energia se 

afaste da partícula de radiação para o infinito. Em seguida, é claro que para um meio left-

handed o vetor �� estará direcionado para a trajetória da partícula, e o cone de radiação estará 

direcionado contrário em relação ao movimento da partícula. Isto corresponde a um ângulo θ 
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obtuso entre v e S. Para um meio de qualquer acerto este ângulo pode ser encontrado a partir 

da expressão: 

cos m � � �� g6u6S6		� (3.17) 

3.2.5. Propagação da onda Backward 

Consideram-se as velocidades de grupo Vg e de fase Vp quando se olha para o 

fenômeno da propagação de ondas backward nos metamateriais com índice de refração 

negativo, como mostra a Figura 3.5. A velocidade de grupo indica a velocidade no invólucro 

da onda ou modulação em amplitude. Ela descreve melhor a relação em que a informação é 

transportada ao longo da onda. A velocidade de fase de uma onda é a velocidade na qual a 

fase de uma componente da frequência viaja na onda. A velocidade de grupo indica a 

velocidade da onda coletiva ou pacote de ondas. A velocidade é um vetor, por isso, tem ambas 

a magnitude e direção. O vetor de Poynting como descrito anteriormente indica a velocidade 

de grupo e é antiparalelo à velocidade de fase em um meio left-handed (duplo-negativo) [23]. 

 

Figura  3. 5. Localizações de ondas de acordo com os meios existentes. (Reproduzido ref. [51]). 

3.3 Histórico estrutural do metamaterial 

As descobertas científicas, ao longo de décadas, possibilitou á obtenção de meios nos 

materiais especiais. O tempo entre a descoberta e a primeira estrutura metamaterial construída 

determina a grande importância do seu desenvolvimento.  Atualmente há um foco de estudos 
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relacionados à criação dos meios dielétrico, magnético e plasma artificiais e de como uma 

propriedade ou aspecto de cada um deles foi usada para a sua composição estrutural.  

3.3.1 Gráfico comportamental das propriedades  

A Figura 3.6 ilustra todos os meios possíveis de propagação em materiais isotrópicos e 

sem perdas no domínio de ε e µ. O primeiro quadrante (ε > 0 e µ > 0) representa materiais 

normais (RHM, Right-Handed Materials), que suportam as ondas se propagando na direção 

em frente. A partir das equações de Maxwell, o campo elétrico E, o campo magnético H e o 

vetor de onda k formam um sistema direcional normal. O segundo quadrante (ε < 0 e µ > 0) 

denota um plasma elétrico que suportam ondas evanescentes. O terceiro quadrante (ε < 0 e µ 

< 0) é o bem conhecido metamaterial (LHM, Left-handed Materials), proposta por Victor 

Veselago em 1968, se apoiando nas ondas e se propagando reversamente. Nesse quadrante, o 

campo elétrico E, o campo magnético H e o vetor de onda k formam um sistema com ondas 

reversas. O quarto quadrante (ε > 0 e µ < 0) representa outro plasma sendo magnético que 

suportam as ondas evanescentes. 

A maioria dos materiais naturais ocorre apenas em certos pontos discretos sobre a 

linha (� � ��	^		 � 	�), raramente o plasma elétrico no segundo quadrante é natural e o 

plasma magnético no quarto quadrante ocorre em partes muito pequenas. Em longo período, 

metamateriais, são materiais especiais com apresentação de índice de refração negativo, 

materiais duplos negativos e consequentemente um material que demonstra ondas planas com 

sentido reverso. 

 

Figura  3. 6. Diagrama de permissividade (ε) e permeabilidade (µ) para os meios de propagação. 
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3.3.2 Análise comportamental do metamaterial 

A análise comportamental eletromagnética dos metamateriais normalmente começa a 

partir do modelo das relações constitutivas de um projeto. Em muitos casos, metamateriais 

não podem ser modelados por parâmetros de materiais convencionais [24]. Entretanto, 

podemos resolver as equações de Maxwell equipadas com essas relações e apropriadas para 

um espaço infinito. Através da aplicação das condições de contorno, as amplitudes destes 

modos são encontradas como uma amostra de tamanho finito com determinada forma, e o 

campo no interior da amostra metamaterial é expressa como uma superposição desses modos. 

Salienta-se que esta sobreposição pode ser expressa no domínio temporal se os pulsos 

temporais finitos são usados para determinar o metamaterial, ou no domínio da frequência se 

os feixes espaciais finitos são usados com essas funções. Simultaneamente, são obtidas as 

amplitudes dos modos próprios para decompor o campo refletido e solução precisa do projeto 
[24]. 

3.4 Meio com fios trançados ou fios metálicos 

Materiais artificiais formados por camadas eletricamente densas de fios condutores 

finos foram originalmente propostas como dielétricos artificiais com a permissividade efetiva 

menor do que a unidade como mostrada na Figura 3.7. Uma seção com diversos fios 

trançados possui dispersão espacial forte, mesmo no limite quase estático [25]. Isto se 

desenvolve porque esse fio metal quando trançado suporta uma propagação eletromagnética 

transversal (TEM) ou ondas quase-TEM. Os campos derivados dessas ondas dependem da 

coordenada longitudinal dos fios como os campos de ondas planas. Basicamente, elas são 

linhas de transmissão de modos semelhantes àqueles em linhas de transmissão de dois fios ou 

um cabo coaxial. Comportam-se como propagação de ondas planas, com muito pouco 

decaimento elétrico em longas distâncias. A componente de permissividade efetiva ao longo 

dos fios especificados, para grades eletricamente densas de finos fios paralelos [25], é dada 

como: 

	(}, }�� = 	��1 − }�6}6 − }�6) (3.14) 

Aqui (k) é o número de onda no meio total, }� = Q��	��� é o número de ondas do 

plasma efetivo e }� é a constante de propagação ao longo dos fios. A permissividade torna-se 
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muito grande para valores específicos da onda longitudinal e esta é chamada de dispersão de 

frequência [26]. 

 

Figura  3. 7. Estruturas típicas de meios: (a) com fios simples e (b) com fios trançados.                           
(Reproduzido ref. [51]). 

Até 1990, esses arranjos com fios paralelos eram considerados uma classe de 

dielétricos artificiais, uma vez que foram projetados e usados apenas em lentes de microondas. 

Trabalhos posteriores, entretanto, revelaram os níveis de dispersão espacial desses meios e a 

possibilidade de associação com anéis de ressonância em materiais magnetos-dielétricos. 

3.5 Meios com materiais magnéticos artificiais (SRR) 

A obtenção de magnetismo sem componentes magnéticos é conhecida cientificamente 

desde a década de 1940, graças ao trabalho de Friis [27], quando ele divulgou os famosos anéis 

de ressonância (SRR — Split Ring Resonator). Além disso, o magnetismo artificial também 

pode ser encontrado em estruturas ordinárias, como em partículas de neve molhada, 

originando um comportamento diamagnético.  De modo geral, para que haja uma ação 

comportamentamental do magnético artificial, é necessário um formato geométrico em que as 

correntes induzidas sejam distribuídas, de forma bastante uniforme, em espirais ou loops, 

produzindo, assim, um forte momento magnético. Ao longo dos estudos nessa área, o uso de 

anéis metálicos foi estudado em conjunto com outras formas e materiais, principalmente com 

compostos bi-anisotrópicos para aplicações em microondas. A partir dos resultados desses 

trabalhos, passou-se a testar também o uso de anéis duplos para a criação de meios 

magnéticos artificiais, o que se revelou ser o método mais apropriado para esse objetivo, dado 

o forte acoplamento capacitivo entre os anéis. 
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Tal acoplamento permitiu também a obtenção de ressonância magnética para baixas 

frequências, permitindo que o arranjo de SRR fosse considerado um meio efetivamente 

contínuo [25].  De modo semelhante aos dielétricos artificiais, uma distribuição muito densa de 

SRR também promove efeitos na estrutura. Nesse caso, os arranjos passam a ser chamados 

meta-solenoides [28] e promovem um fortalecimento da resposta magnética no que diz respeito 

à sua amplitude e largura de banda. A Figura 3.8 mostra geometrias de partículas metálicas 

usadas na formação de inclusão em um meio artificial 

 

Figura  3. 8. Geometrias metálicas utilizadas em materiais magnéticos artificiais. (Reproduzido ref. [51]). 

3.6 Princípios inovadores de metamateriais 

Os princípios inovadores de metamateriais compreendem as ações expostas do 

material artificial, suas aplicações e o surgimento da modelagem, como: os componentes 

ressonantes atuais, modelos contemporâneos. Alguns exemplos são demonstrados a seguir: 

3.6.1 Metamateriais  ressonantes  

Em projetos rápidos com metamateriais, mais especificamente, projeto com partículas, 

é importante escolher os tipos de partículas. Geralmente, metamateriais são classificados em 

duas classes: metamateriais ressonantes e não ressonantes. Ambos os metamateriais tem suas 

vantagens e desvantagens [15]. A Figura 3.9 exemplifica algumas das propriedades do material 

ressonante, composto por divisões ressonantes, tais como define um projeto.  

Observa-se claramente que tanto a permissividade quanto a permeabilidade 

apresentam uma faixa dinâmica perto da frequência de ressonância. Quando a frequência 

muda um pouco, ε e µ varia muito. Em outras palavras, quando o tamanho da partícula SRR 

tem uma pequena variação, a frequência de ressonância também varia o que resulta em 

mudanças significativas em ε e µ, por isso percebe-se grandes parâmetros em materiais 

dinâmicos usando partículas ressonantes [15]. Esta é a vantagem de metamateriais ressonantes. 
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No entanto, também se percebe que ε e µ tem uma largura de banda estreita e grandes perdas 

perto da frequência ressonante, que são inconvenientes em metamateriais ressonantes.  

 

Figura  3. 9. Metamaterial ressonante com inclusão. (Reproduzido ref. [52]). 

3.6.2 Metamateriais com aplicação óptica 

O objetivo dos raios, mostrados na Figura 3.10, é mudar a forma como o objeto 

interage com a luz, parece à primeira vista ser de rotina; quase sempre as pessoas manipulam 

a luz visível com espelhos, lentes e prismas. Com bases em um único material, o vidro, as 

tecnologias são restritas pelas leis da óptica que descrevem em textos os padrões da física. 

Dependendo da concepção específica da matriz, a luz poderá ser dobrada, refletida, ou 

inclinada de maneiras diferentes. 

Uma nova versão da tecnologia pode levar a computadores ópticos, super-rápidos, a 

armazenar e processar informações usando a luz. Outra versão pode extinguir a linha entre as 

grandes peças que podemos ver e as pequenas peças que não enxergamos. Em vez de uma 

capa de invisibilidade, imagine o inverso: a supermicroscopia que irá deixá-lo a ver 

vanishingly, objetos pequenos, tais como fios individuais de DNA (ácido 

desoxirribonucleico). Tal instrumento poderá turbinar a pesquisa biológica, o seu fabrico 

revolucionará a educação, e fundará uma nova era de nanotecnologia [53]. 
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Figura  3. 10.   Um metamaterial envia raios de luz em cascata em torno de uma bola  
tornando-o invisível. (Reproduzido ref. [54]). 

3.6.3 Metamateriais quirais 

Materiais quirais possuem uma característica interessante: um átomo de carbono 

saturado se liga a quatro ligantes diferentes. Os ligantes podem ser átomos, grupos funcionais, 

radicais.  

O carbono apresenta geometria tetraédrica e a sua estrutura molecular os impede de se 

sobreporem a uma cópia invertida deles próprios, como mostra a Figura 3.11. São bastante 

comuns na natureza e como exemplo tem-se a molécula de açúcar (sacarose). No entanto, 

esses materiais são incapazes de produzirem efeitos repulsivos que sejam fortes o suficiente 

para ter uso prático. Surgem os metamateriais – quirais.  

Materiais bi-isotrópicos, especialmente quirais, vêm gradativamente assumindo uma 

posição de destaque em pesquisas na área de eletromagnetismo pelo seu potencial no 

desenvolvimento de aplicações em engenharia óptica, de microondas e milimétrica.  

Atualmente, pesquisadores estão atentos com esses materiais por causa da sua 

estrutura geométrica ser única que lhes permite mudar a natureza das ondas de energia.  

Exemplo, fazendo com que essas ondas exerçam a força repulsiva de Casimir [55]. 
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Figura  3. 11.  A molécula 1 é a imagem especular da molécula 2.                                                                 
(Reproduzido ref. [56]). 
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Interferometria  

Este capítulo remete-se ao estudo da interferometria. Mais particularmente, tem 

relação sobre a interferometria primária em ondas de luz, interferências de múltiplas franjas 

dada atenção ao interferômetro de Fabry-Perot, definições das faixas espectrais livres e 

qualidades de resolução. 

4.1 Introdução  

Fenômenos causados pela interferência de ondas de luz podem ser visto por todos: 

exemplos típicos são as cores de uma mancha de óleo ou uma película de sabão fino. Apenas 

algumas faixas coloridas podem ser visto com luz branca. À medida que a espessura de 

película aumenta a diferença de trajeto óptico entre as ondas de interferência aumenta, e as 

mudanças de cores se tornam menos perceptíveis [29]. No entanto, com luz monocromática, as 

franjas de interferência podem ser vistas mesmo com diferenças de trajeto óptico. 

Uma vez que o comprimento de onda da luz visível é muito pequeno, poucas 

alterações na diferença de trajeto óptico produzem alterações mensuráveis na intensidade de 

um normal de interferência. Como um resultado, a interferometria óptica permite medições 

extremamente precisas, ela tem sido usada como uma técnica de laboratório durante centena 

de anos. O mais importante dessas avaliações está na descoberta do laser. Esse dispositivo 

tem retiradas as limitações impostas pela fonte de luz convencional tornando possíveis novas 

técnicas no processo de interferometria. Novas aplicações também foram difundidas com o 

uso de fibras ópticas em modo único para construções análogas de interferômetros 

convencionais. Outro desenvolvimento que revolucionou a interferometria tem sido o 

aumento do uso de fotodetectores e eletrônicos digitais para processamento de sinal.  

Algumas das aplicações atuais de interferometria óptica são medições precisas das 

distâncias, deslocamentos e vibrações; testes de sistemas ópticos; estudos de fluxos de gás e 

plasmas; estudos de topografia da superfície; medições de temperatura, pressão e campos 

elétricos e magnéticos; sensor de rotação; espectroscopia de alta resolução, e medições de 
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frequência a laser. Exploração que incluem lógicas de alta velocidade todas óticas e detecção 

de ondas gravitacionais.  

O estudo na formação de franjas de interferência em chapas e filmes finos leva-se em 

conta a multiplicação de raios refletidos. Neste capítulo, dedicam-se abordagens intensas 

sobre a aplicação do Interferômetro de Fabry-Perot (FPI).  

4.2 A interferometria primária em ondas de luz 

 

Figura 4.1. Exemplo de Interferências primárias. 

A luz pode ser considerada como uma onda eletromagnética transversal de propagação 

através do espaço. Porque os campos elétricos e magnéticos são ligados uns aos outros e se 

propagam em conjunto, isso geralmente é suficiente para considerar apenas o campo elétrico 

em qualquer ponto [29]; este campo pode ser tratado como um vetor de variação de tempo 

perpendicular à direção de propagação da onda. Caso este vetor de campo esteja sempre em 

um mesmo plano a onda de luz se mostrará polarizada linearmente. Pode-se, então, descrever 

o campo elétrico em qualquer ponto devido a uma propagação de onda da luz ao longo da 

direção z pela equação escalar. 

�(�,�,�,|) �  g)nUQ� − }'[ (4.1) 
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onde a é a amplitude da onda de luz, Q é a sua frequência angular, λ é o seu comprimento de 

onda e k = 2π/λ é a constante de propagação. A luz visível compreende comprimentos de onda 

de 0,4 µm a 0,75 µm, correspondendo às frequências de 7,5	x	105��'	e	4,0	x105�	�', 
respectivamente. Os comprimentos de onda mais curtos encontram-se na região ultravioleta, 

enquanto que os mais longos ficam na região do infravermelho [29]. A fase da onda varia com 

o tempo e com a distância ao longo do eixo z, a partir da origem. A equação 4.1 mostra que 

com a variação do tempo, a frente de onda se move ao longo do eixo z com velocidade,   

g = u. 7 (4.2) 

onde c é aproximadamente de 3x10�	�/n no vácuo e quando aplicada em um meio com um 

índice de refração n, a velocidade da onda de luz será, 

u = g/S (4.3) 

e caso sua frequência permaneça inalterada, seu comprimento de onda será, 

7� = 7/S (4.4) 

se uma onda de luz atravessa uma distância d em um determinado meio, o caminho óptico 

equivalente é 

 = Sf (4.5) 

Uma frente de onda seria uma concha esférica em expansão. Isto nos remete ao conceito de 

uma onda esférica que pode ser descrita pela equação 

���,|� = � �⁄ � g)nUQ� − }�[ (4.6) 

Para uma distância muito longe da fonte, tal onda esférica pode ser aproximada para 

uma área acima da limitada pela onda plana. Utilizando-se por conveniência uma 

representação exponencial complexa sobre a Equação 4.6,  

���,�,�,|� = ��� 	^$(−o∅)^$(oQ�)� (4.7) 

onde ∅	 �	 2πz/λ	 e	 A	 =	 	^$(−o∅)	é	 conhecida	 como	 amplitude	 complexa.	 A Figura 4.1 

mostra um sistema com franjas de interferência em uma tela colocada em qualquer lugar na 
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região em que as ondas refletidas se sobrepõem. Com uma placa plana paralela de espessura 

d, índice de refração n e com um raio incidente a um ângulo m5  dá origem a dois raios 

paralelos. A diferença entre o caminho óptico desses dois raios é dada por 

∆ � 2Sf cos m6 + 7 2⁄  (4.8) 

onde m6 é o ângulo de refração no interior da placa e que λ/2 é a diferença entre o caminho 

óptico na placa introduzida pela reflexão em uma superfície; os ângulos m5 e m6 são constantes 

ao longo de todo o campo [29]. 

Quando uma fonte monocromática ampla é usada, em vez de uma fonte pontual 

monocromático, franjas de interferência são observadas e geralmente com bons contrastes 

apenas em uma determinada região. Este fenômeno é conhecido como a localização das 

franjas e está relacionada com a falta de coerência espacial da luz. 

 

Figura 4.2. Interferência de um ponto de luz monocromática e uma placa plana paralela.      
(Reproduzido ref. [57]). 

4.2.1 Intensidade normal de franjas interferentes 

Quando duas ondas de luz são sobrepostas, a intensidade resultante em qualquer ponto 

depende de como elas se reforçam ou se anulam [29]. Este é o bem conhecido fenômeno de 

interferência. Aceitando que as duas ondas estão se propagando na mesma direção e são 

polarizadas com seus vetores de campo no mesmo plano e com frequências iguais. A 

amplitude complexa em qualquer ponto, no normal de interferência, é dada pela soma das 

amplitudes complexas, como segue. 

E = E5 + E6 (4.9) 
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Onde E5 �  5^$(−o∅� e E6 =  6^$�−o∅� são as amplitudes complexas das duas ondas. 

As intensidades resultantes são, portanto. 

¢ = ¢5 + ¢6 + 2�¢5¢6�5 6⁄ cos ∆£ (4.10) 

Onde ¢5 e ¢6 são as intensidades devido às duas ondas atuarem separadamente e ∆£ = £5 −
£6 é a diferença de fase entre elas. Se as duas ondas são derivadas a partir de uma fonte 

comum, de modo que elas tenham a mesma fase na origem, a diferença de fase ∆£ 

corresponde a uma diferença de trajeto óptico. Se ∆£ varia linearmente ao longo do campo de 

visão, a intensidade varia em cosseno com franjas de interferência ou diferença de fase 

constante. 

4.3 Interferências de múltiplas franjas 

A formação de interferências de franjas em placas e filmes finos deve ser levada em 

conta todos os efeitos da multiplicação de raios refletidos onde diferentes ações são 

apresentadas, por exemplo: franjas de múltiplos raios de transmissão, franjas de múltiplos 

raios de reflexão, franjas de múltiplos raios de espessuras iguais, franjas de ordem cromática e 

o Interferômetro de Fabry-Perot [29].  

4.3.1 Interferômetro Ideal de Fabry-Perot (FPI) 

As ondas de luz, a intensidade num normal de interferência, a visibilidade das franjas 

de interferência, a interferência de uma fonte pontual e a localização destas franjas não são 

suficientes para cobrir vários efeitos que são observados com algumas das fontes de luz mais 

usadas. Um ressonador óptico confina certos comprimentos de onda da luz e opera como um 

sistema óptico de transmissão com realimentação: a luz reflete repetidamente no interior do 

sistema sem perdas [30].  

 
Figura 4.3. Modelo de Interferometria de Fabry-Perot.  
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O interferômetro de Fabry-Perot faz uso de interferências múltiplas de raio e consiste, 

na sua forma mais simples, de duas superfícies paralelas com revestimentos 

semitransparentes, altamente refletoras [31]. A Figura 4.3 mostra uma representação de um 

modelo de interferometria de Fabry-Perot e a Figura 4.4 mostra um ressonador simples, 

estrutura básica, composição por dois refletores paralelos entre os quais a luz é refletida e 

transmitida com pequenas perdas.  

 

Figura 4.4. Estrutura básica de um interferômetro de Fabry-Perot.                                              
(Reproduzido ref. [58]). 

O ressonador possui duas placas paralelas e estas estão colocadas a uma distância d, 

entre si, com uma refletividade R, a absorção deve ser ignorada, resultando em R = (1 - T). A 

onda cai fazendo um o angulo α de Fabry-Perot. Essa onda de entrada tem amplitude Ao e 

intensidade Io e após penetrar a primeira placa, como mostra a Figura 4.5, a intensidade [30] é 

dada como 

¢5 � (1 − ��		¢� � ¤ −	¢� (4.11) 

Desde que I = E²  

Ev� � �	. Ev��45� � √1 : �	. ��45. E� (4.12) 

As amplitudes E� saindo da segunda placa têm os seguintes valores 

E� � √1 : �	. Ev� � �1 : ��. ��. E� (4.13) 
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Figura 4.5. Diagrama de derivação das amplitudes individuais.                                                 
(Reproduzido ref. [59]). 

Assim como ocorre com os interferômetros simples que utiliza o raio de onda para 

obter o seu campo indivual, o interferômetro com múltiplos raios, como mostra a Figura 4.6, 

adere ao somatório destes campos individuais [30]. 

�� � (1 : ��. ��. E�. cos�Q� � }$ � �S : 1�. P� (4.14) 

 

Figura 4.6. Interferômetro com múltiplos raios de Fabry-Perot.                                
(Reproduzido ref. [59]). 
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A seletividade do ressonador óptico de Fabry-Perot permite que seja usado como 

elemento selecionador de comprimentos de onda em espectrômetros [31]. A função de 

transmissão variável de um FPI é provocada por interferência entre múltiplas reflexões de luz 

entre duas superfícies refletoras, como mostra a Figura 4.7. A interferência construtiva ocorre 

quando raios transmitidos estão em fase, o que corresponde a um pico de alta transmissão de 

FPI . Se raios transmitidos estiverem fora de fase, a interferência destrutiva ocorre e este 

corresponde a um mínimo de transmissão. Se raios refletidos multiplicados estão em fase, ou 

não, depende do comprimento de onda da luz, no vácuo (λ), do ângulo em que a luz viaja 

através do FPI (α), da espessura do FPI (d) e do índice de refração do material entre 

superfícies refletoras (n). 

 

Figura 4.7. Luz entrando no interferômetro e sofrendo múltiplas reflexões internas.                   
(Reproduzido ref. [60]). 

A diferença de fase entre cada par de transmissões sucessiva é dada por 

P � (2B 7⁄ �2Sf cos ¥ (4.15) 

caso ambas as superfícies tenham reflexão (R), a função de transmissão será dada por 

¤� � �1 : ��61 � �6 : 2� cos P � 11 � ¦ sin6 P 2⁄  
(4.16) 

A Transmissão será máxima quando �¤� � 1�  e ocorre quando a diferença do 

comprimento do percurso óptico (2Sf g)n ¥) entre cada raio de transmissão é um múltiplo 
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inteiro do comprimento de onda [31]. Na ausência da absorção, a reflexão do ressonador (��) é 

o complemento da transmissão, de tal modo que (¤� � �� � 1). A máxima refletividade é 

dada por  

��§� � 1 − (1 1 � ¦⁄ ) � 4� (1 � �)6⁄  (4.17) 

isto ocorre quando a diferença de comprimento do percurso for igual a metade de um número 

ímpar de comprimento de onda. Pesquisas realizadas têm demonstrado a viabilidade da 

fabricação em estrutura vertical com somente um caminho óptico e com razoável 

desempenho.  Estes são fortes argumentos para que esta configuração de ressonador seja 

usada como elemento selecionador de comprimentos de onda no desenvolvimento de micro 

espectrômetros para faixas do espectro no visível e infravermelho próximo.  

4.3.1.1 Faixa Spectral Livre (FSR) 

Um dos parâmetros importantes do ressonador de Fabry-Perot é o FSR. Esta faixa está 

conectada a situação de oscilação do ressonador e depende da distância d introduzida entre os 

espelhos, como mostra a Figura 4.8. Internamente a onda de luz é refletida continuamente nos 

espelhos do ressonador e a intensidade do campo elétrico desta onda é, portanto nula. A uma 

dada distância d os espelhos só podem formar ondas que tenham intensidade de campo nula 
[30]. Logo é possível ter várias ondas se encaixando no ressonador no caso em que d seja um 

múltiplo inteiro de metade do comprimento de onda. As ondas, que se encaixam no 

ressonador de um determinado comprimento também são chamadas modos oscilantes ou 

apenas modos. Se n é um inteiro, então todas as ondas satisfazem a seguinte equação: 

f � S 7 2⁄  (4.18) 

4.3.1.2 Finesse ou Qualidade 

Um segundo parâmetro muito importante nos ressonadores de Fabry-Perot é a sua 

finesse ou qualidade. Ela determina a sua capacidade de resolução. A finesse depende da 

refletividade R da tendência dos espelhos. O correto é trazer a refletividade R tão próximo 

quanto possível a alcançar uma elevada finesse. Há, no entanto limitações na finesse para o 

espelho plano do ressonador de Fabry-Perot. A Figura 4.8 mostra um exemplo de relação 
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entre transmissão, reflexão com o comprimento de onda. Estas limitações residem na 

imperfeição das superfícies e a não existência de largas medidas [30]. Existe claramente a 

conexão entre a largura de um pico ressonante e o valor de reflexão. Assim, faz sentido para 

definir a finesse como uma qualidade: 

¦ � ¦t� ∆¨⁄  (4.19) 

 
Figura 4.8. Representação da Finesse ou qualidade do FPI. 

Picos de transmissão podem ser muito acentuados através do aumento da refletividade 

das superfícies dos espelhos. Em uma simples curva de transmissão do interferômetro de 

Fabry-Perot, como mostrado na Figura 4.9, a média de separação dos picos sucessivos para 

os picos de transmissão (Full Width at Half Maximum or FWHM) é denominado Finesse [31]. 

 
Figura 4.9. Representação modular do FWHM para um FPI.                                                

(Reproduzido ref. [61]). 

Os resultados de alta reflexão em alta resolução na maior parte dos interferômetros de 

Fabry-Perot a ar é um meio entre altos refletores; por conseguinte, a espessura óptica é 
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essencialmente igual a d, a espessura física. O intervalo com ar pode variar de uma fração de 

milímetro a vários centímetros. O interferômetro de Fabry-Perot é uma ferramenta útil 

espectroscópica. Ela fornece uma grande parte da motivação para desenvolver filmes finos de 

qualidade para os espelhos de alta reflexão necessária em alta finesse [31]. 

Assumindo a não absorção, a conservação de energia requerida (T+R) é igual à 

unidade. A amplitude total de ambos os raios será a soma das amplitudes dos dois raios 

medidos ao longo de uma linha perpendicular em direção do raio. 

 
Figura 4.10. Normal de transmissão com faixa espectral livre de um FPI.                         

(Reproduzido ref. [58]). 

Assim: �5 � �¤^6©vyªvw«/ ¬®¯4vw°«°  onde ±� � 2± tan m sin m�  e k é o número de ondas, 

desprezando a mudança de fase em 2π devido as duas reflexões, a diferença de fase entre os 

dois raios é P � �2}± cos m⁄ � : }�±� . A relação entre m  e m�  é dada pela lei de Snell: 

S sin m � S� sin m�. Portanto a amplitude pode ser reescrita como 

� � ¤1 : �^v² 
(4.20) 

A intensidade do raio será apenas t vezes o seu conjugado complexo. Uma vez que o raio 

incidente tenha uma intensidade igual a unidade, isso dará uma função de transmissão [31]. 

¤� � ��∗ � ¤6
1 � �6 : 2� cos P 

(4.21) 
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Resultados e Aplicações       

Neste capítulo sintetiza-se todo o conteúdo estudado e objetiva-se a exposição de 

modelos inovadores com estruturas metamateriais, concentrando ênfases nas experiências 

aplicadas com antenas de microfita.  

5.1 Introdução  

Quando se refere à construção de antenas patch de microfita com modelagem de 

metamateriais, caminhos são bem determinados: uma opção é estar interligado com a teoria 

de linhas de transmissão [32,33]; outra consiste na utilização de radiadores convencionais, como 

patches ou dipolos, colocados sobre os dielétricos artificiais [34,35], onde os principais 

benefícios são: estrutura compacta e largura de banda ligeiramente maior em antenas de 

pequeno comprimento elétrico.  

Nesse capítulo, utilizam-se radiadores convencionais, no qual uma camada 

metamaterial pode ser visualizada como um empilhamento espacial de células unitárias com 

capacidade de armazenamento de energia eletromagnética. A Figura 5.1 ilustra um modelo de 

célula unitária e estruturas empilhadas. Há um controle indutivo, inerente à metalização dos 

próprios (SRR – Split Ring Resonator) e que pode ser fortalecido, por exemplo, com o uso de 

fitas metálicas dispostas na parte traseira das células. Existe também um fator capacitivo, 

determinado pelas aberturas gaps nos anéis de ressonância. A altura e a largura da célula são 

normalmente iguais entre si, reforçando a simetria da estrutura. Cada célula possui, ainda, 

uma determinada espessura, usualmente mantida uniforme, mesmo para arranjos mais 

complexos, tais como tridimensionais. Uma vez construídas, elas são, então, agrupadas, 

compondo um único e inteiriço substrato. 

Nesta temática, evidenciam-se os processos construtivos sobre substratos, 

metamateriais, separados em grupos ativos para admissão na literatura: O primeiro trata-se da 

originalidade de um projeto com aplicação de SETR – (Split-Equilateral Triangle Resonator) 
[36]. O modelo é uma extensão de um projeto circular SRR de J. B. Pendry [37]. Em 

conformidade com o desenvolvimento de pesquisas, duas antenas patch de microfita foram 
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construídas e serviram de fundamentos para as análises de seus comportamentos com 

substratos normal e metamaterial. A segunda opção se dá com um projeto elementar com 

aplicação de interferômetros de Fabry-Perot. O modelo utiliza-se do princípio da 

interferometria óptica. Para cada grupo ativo mostrado, diferentes técnicas e modelamentos 

foram evidenciados.  

 

Figura 5.1. Modelo de célula unitária SRR e estruturas empilhadas. 

5.2 Desenvolvimento do SETR para substrato metamaterial. 

Nos últimos anos, novos desenvolvimentos em materiais eletromagnéticos 

estruturados têm dado origem a materiais com índice de refração negativo em algumas faixas 

de frequência. No caso de estruturas nanométricas, os momentos magnéticos de real indução e 

distribuições de correntes de deslocamentos podem atualmente contribuir para uma 

magnetização efetiva. A criação efetiva do (SETR - Split Equilateral Triangle Resonator) 

acrescenta mais uma determinação para a literatura como dispositivos ressonantes. O SETR é 

conhecido como um conjunto de recipientes metálicos com gaps, como mostrado a Figura 5.3. 

As correntes induzidas criam monopólos magnéticos que fluem nas superfícies triangulares e 

com a introdução de elementos capacitivos, uma resposta ressonante será induzida [37]. 

O SETR poderá ser utilizado como apoio para compor células dos metamateriais 

exibindo permeabilidade magnética negativa [36]. O SETR trabalha segundo o princípio de que 

o campo magnético da radiação eletromagnética pode dirigir um circuito LC ressonante 

através da indutância, resultando em uma permeabilidade magnética efetiva dispersiva. As 

correntes induzidas fluem em certas direções com as cargas que se acumulam nos gaps dos 
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triângulos. A grande diferença em cada slot o impede que a corrente flua em torno de um 

único triangulo, e o circuito é completado através do pequeno intervalo capacitivo.  

5.2.1 Determinação de microestrutura magnética 

5.2.1.1 Prisma triangular equilateral 

A estrutura do SETR teve como distinção para sua criação em apresentar um 

funcionamento como princípio de que o campo magnético da radiação eletromagnética pode 

direcionar um circuito ressonante LC, por meio da indutância, resultando em uma 

permeabilidade magnética efetiva dispersiva. Foram realizados estudos preliminares com o 

intuito de alcançar condições satisfatórias para um dispositivo ressonante. Uma estrutura 

básica foi arquitetada e simulada, trata-se de um prisma triangular equilateral, como mostrado 

na Figura 5.2. Teoricamente, aplicando-se um campo magnético externo �� paralelo ao eixo 

do prisma triangular com superfície condutora obtém-se uma corrente superficial (J) por 

unidade de comprimento de fluxo [36].  

 

Figura 5.2. Modelo integrado de um prisma triangular equilateral. (Ref. [36]). 

O campo magnético no interior do prisma triangular equilateral é definido como: 

� � �� � \ − ³6√34 6 \ (5.1) 

Em que os termos sequenciais são demonstrados como: campo magnético externo; campo 

causado diretamente pela corrente; e campos despolarizados com fontes nas extremidades 

remotas do prisma. Se este é muito extenso, o campo despolarizado será uniformemente 



 

 

49 

 

espalhado sobre a célula unitária com o mesmo número de linhas de força que está atuando 

diretamente no interior do prisma triangular. A força eletromotriz total (fem) em torno da 

superfície do prisma triangular é definida em [36]: 

´^� � oQ ³6√34 �� µ�� � ; − ³6√34 6 ;¶ − 3³>; (5.2) 

onde σ é a resistência da superfície do prisma equilateral por unidade de área e o equilíbrio da 

referida força será especificada pela corrente e dada por: 

; � −��
µ1 − ³6√34�� 6¶ � o ·4√3>¸³Q��

 
 

(5.3) 

As médias de campos �§, �§ sobre a célula unitária inteira são definidas em 

�§ � ��. �� 

�§ � �� − ³6√34 6 \ 
 

(5.4) 

A permeabilidade efetiva no modelo será definida por 

���� � �§e����§e� � ¹º
º»1 � 14√3 6³6 − 1�� � o 16 6>³ªQ��¼½

½¾
45

 

 

 

(5.5) 

  Para um prisma triangular conduzindo infinitamente ou no limite das frequências 

elevadas, a ���� é reduzida pela razão entre o volume do prisma triangular e o volume da 

célula. Se a resistividade dos módulos é elevada, então a contribuição adicional de ���� é 

imaginária, mas sempre menor que a unidade, dada como: 

���� ≈ 1 − o 16 6>Q��³ª 
(5.6) 
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A estrutura mostrada na Figura 5.2 apresenta propriedades elétricas e magnéticas, e 

neste caso, o campo elétrico está perpendicular ao triângulo exposto, e sua permissividade 

efetiva se dá [36] como  

	��� � (1 : ¦�45 � �1 : ³6√34 6 �45 
(5.7) 

onde ¦ é a fração da estrutura não interna do prisma equilateral e a sua derivação leva a 

concluir que se trata de uma estrutura perfeitamente condutora, negligenciando a 

despolarização existente nos campos resultantes.  

5.2.1.2 Camada Capacitiva em Módulos Triangulares 

Verificando-se a continuidade da pesquisa, observa-se que existe a necessidade de 

propriedades magnéticas adicionais para o complemento da proposta. Esse complemento se 

dá com a colocação de elementos capacitivos, visualizando uma configuração modular 

triangular equilateral com gaps e slots, como mostrado na Figura 5.3, consequentemente 

tornando-se completa sua configuração atingindo o seu objetivo especifico. Retrata-se esse 

objetivo com a obtenção da permeabilidade efetiva negativa.  

 

Figura 5.3. Plano de visão do modulo triangular equilateral ressonante. (Ref. [36]).  
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Figura 5.4. Circuito equivalente de um módulo triangular equilateral. 

A figura 5.4 mostra um circuito equivalente de um módulo triangular, e com a 

introdução de um campo magnético externo �� paralelo ao eixo dos triângulos com superfície 

condutora obtém-se uma corrente j.  Os slots existentes nos triângulos tem a função de 

impedir que essa corrente flua livremente em torno de qualquer um dos módulos; Uma 

capacitância aparecerá entre esses módulos permitindo a fluidez dessa corrente [36]. Os 

cálculos detalhados sobre essa capacitância são dados como: 

¿ �	 	�f � 1f¿�6�� � ���� µ 1��f¿�6 :
¦����f¿�6 ;¶ 

(5.8) 

onde ¦ é o volume parcial da célula ocupada no interior do prisma triangular equilateral, 

¦ � ³6√34 6  
(5.9) 

A Figura 5.5 apresenta uma analogia sobre estrutura ressonante ditada pela 

capacitância entre os módulos triangulares e indutância magnética nos triângulos. Esboça-se 

uma forma típica de amostra altamente condutora para > F 0, ou seja: abaixo da frequência 

ressonante jÀÁÁ  é reforçada, mas acima desta frequência jÀÁÁ  é menor do que a unidade 

podendo ser negativamente próxima da ressonância [36]. 
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Figura 5.5. Relação entre frequências atuantes e permeabilidade efetiva. 

A ���� apresenta uma ressonância equilibrada entre a capacitância e indutância do 

sistema onde ́� é a frequência divergente de ���� e ́ �� a frequência de plasma magnético. 

São definidas como: 

�́ � � ���� . ¦����f¿�6 
(5.10) 

�́� � � ����. ¦����f¿�6�1 : ¦� 
(5.11) 

Os pontos relevantes do sistema são: 

- Um gap na relação com a dispersão é apresentado quando a permeabilidade efetiva for 

negativa [37]:  

� �́ X ´ X �́�� (5.12) 

- Um modo de plasma magnético longitudinal de baixa dispersão [37], é visto em �´ � �́��. 
5.2.2 Nova configuração estrutural metamaterial 

As propriedades magnéticas aparecem somente quando o campo magnético está 

alinhado com o eixo da estrutura em uso. Um problema potencial que se apresenta com a 

magnetização é a polarização alternada quando existe, isto é devido ao campo elétrico está ou 

não paralelo à estrutura, o sistema responde como um metal efetivo porque a corrente é livre 
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para fluir ao longo do seu comprimento. Para algumas aplicações, este comportamento é 

altamente anisotrópico e pode ser indesejável. Por isso, há necessidade de reformulação do 

sistema com uma visão para a isotropia, o que minimiza os efeitos puramente elétricos [38]. 

Essa nova formulação se efetua com o empilhamento de células com módulos SETR 

produzindo o que faz parecer um material especial ou metamaterial. Um ajuntamento de 

células modelos foi empilhado perpendicularmente ao campo elétrico e paralelamente ao 

campo magnético. A repetição bidimensional dos módulos triangulares, mostrada na Figura 

5.6, pode ser feita com a impressão dos módulos metálicos. Se cada módulo impresso é então 

fixado em uma célula sólida de material inerte com espaçamento (a), as células modelos 

podem ser empilhadas em colunas. Essa adaptação estrutural está formada por gaps, slots e 

fios finos; portanto, possui o intuito de estabelecer atividades eletromagnéticas como 

permissividade elétrica e permeabilidade magnética ambas negativas.  

 

Figura 5.6. Visão de uma célula composta por módulos triangulares SETR. 

O cálculo da capacitância existente nos gaps, ver Figura 5.3, região entre os dois 

triângulos equiláteros, é feita com base nas seguintes condições: 

} ≫ g, } ≫ f, ³ > }		^	 ln gf ≫ ³	 (5.13) 

sob estas condições podemos ter uma capacitância, dada por:  

¿5 � 	�³ ln 2gf � 1³��¿�6 ln
2gf  

(5.14) 



 

 

54 

 

A permeabilidade magnética efetiva no pressuposto de que os elementos estejam 

suficientemente próximos uns dos outros e que as linhas magnéticas de força devido as 

correntes, é: 

���� � ¿5Â��f6¿�6��(�� − ¦;) ln 2gf  
(5.15) 

Na frequência ressonante a energia eletromagnética é compartilhada entre os campos 

magnéticos e eletrostáticos dentro da estrutura capacitiva. A maior parte da energia 

eletrostática é localizada nos gaps do módulo triangular. Essa energia eletromagnética é 

concentrada e resulta em uma enorme densidade de energia. Melhorias no comportamento não 

linear de um dado composto são encontradas em quantidades pequenas de substância (gap) 

onde os campos eletrostáticos são mais fortes. Também há melhorias na ordem com o 

aperfeiçoamento da densidade de energia. Nota-se que existem, por um lado, uma simetria 

entre as estruturas presentes destinadas a gerar uma permeabilidade magnética; e por outro, a 

montagem de uma estrutura com arames finos [37] a gerar uma permissividade elétrica 

negativa e dentro do qual encontramos um campo magnético reforçado.  

5.2.3 Formulações e aplicações de antenas patch de microfita  

Foram construídas duas antenas de microfita do tipo patch retangular. O objetivo 

específico dessa pesquisa está em reunir parâmetros necessários que definam a importância do 

desempenho de um metamaterial em antenas patch. No processo de construção das referidas 

antenas propostas define-se que: 

- Os patch retangulares utilizados nas antenas são idênticos; 

- A frequência de trabalho para as antenas é de (2.0 GHz); 

- A impedância utilizada para alimentação das antenas é de (50 Ω); 

- A única diferença entre as antenas está nos modelos de substratos construídos e 

aplicados: antena patch com substrato normal utiliza um dielétrico FR4; antena especial com 

substrato metamaterial utiliza diversas células empilhadas perpendiculares ao patch.  
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- A composição de uma estrutura metamaterial se dá com unidades celulares e estas são 

formadas por módulos triangulares SETR e hastes metálicas finas. 

Como definido anteriormente o termo metamaterial refere-se a qualquer material que 

tenha suas propriedades a partir da estrutura ao invés de composição, o índice de refração 

negativo e magnetismo artificial são alguns exemplos de propriedades que podem ser obtidas 

e controladas por estes materiais. 

5.2.3.1 Desenvolvimentos estruturais 

Uma antena proposta com substrato em metamaterial foi projetada, como mostra a 

Figura 5.7, de acordo com as seguintes medições, todas em milímetros (mm): patch retangular 

(largura 30 x comprimento 40) com slots verticais no plano YZ; plano de terra (largura 30 x 

comprimento 40) no plano YZ; célula metamaterial (espessura 1,6 x altura 17 x comprimento 

37) no plano XY. A célula metamaterial é composta por empilhamentos de seis unidades 

celulares e cada unidade celular abrange quatro módulos SETR e dez hastes metálicas. As 

medidas dos lados do triângulo equilátero interno são (3,46 e 4,61), triângulo equilátero 

externo (6,92 e 8,08); ambos os triângulos possuem largura (c); Slots (s) de 1,5; Gaps (d) 

entre os triângulos metálicos de 1,0; hastes metálicas com (largura 1,0, comprimento 15) e o 

espaçamento entre estes de 0,5. A espessura do cobre é de 0,017 e o dielétrico utilizado é de 

FR4 	� � 4,4 e a alimentação da antena é feita por linha de microfita no plano XZ. 

 
Figura 5.7. (a) Simulação e (b) fabricação da antena metamaterial proposta. 

 Uma segunda antena patch de microfita proposta com substrato normal foi 

projetada, como mostra a Figura 5.8, de acordo com as seguintes medições, todas em mm: 

patch retangular (largura 30 x comprimento 40) com slots verticais no plano YZ; plano de 
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terra (largura 30 x comprimento 40) no plano YZ; O substrato é de FR4 	� � 4,4, espessura 

do dielétrico de 1,6, espessura do cobre de 0,017, alimentação da antena é feita por linha de 

microfita no plano XZ. 

 
Figura 5.8. Antena patch de microfita proposta com substrato FR4 normal. 

5.2.3.2 Análises e resultados da antena proposta com metamaterial 

Um software comercial Ansoft HFSS V14, com base no método dos elementos finitos 

foi utilizado para simular e analisar o comportamento das antenas propostas. Os resultados 

medidos foram obtidos por um analisador vetorial de redes da Rhode & Schwarz modelo ZVB 

14 de 10 MHz - 14 GHz, como mostra a Figura 5.9.  

 
Figura 5.9. Medição da antena metamaterial proposta diretamente do analisador vetorial de redes. 
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Os resultados de perdas de retorno (magnitude S11) versus frequências (GHz) 

utilizadas na simulação e medição da antena proposta com metamaterial são mostrados na 

Figura 5.10. Estes resultados evidenciam os gráficos como boa concordância, principalmente, 

para a frequência ressonante (M1) em 4.593 GHz, representando um VSWR menor do que 2:1. 

Demonstra também, nesta frequência, um bom casamento de impedância. Tanto na simulação 

quanto na medição esta antena metamaterial exibe uma largura de banda de aproximadamente 

4.0 GHz. Outra observação importante está no condicionamento dos parâmetros da medição 

apontar melhores resultados do que os indicadores da simulação. 

 

Figura 5.10. Simulação e medição da antena metamaterial proposta. 

A Figura 5.11, mostra o gráfico em que há medição do fator de estabilidade da antena 

proposta com metamaterial. As frequências são estáveis quando se relacionam com a 

impedância de entrada do circuito em aberto, os pontos M1 e M2 representam estas 

estabilidades: 

M1 = 4.593 GHz; (50.730Ω - j239. 61 mΩ); 144.61 pF; -43 dB. 

M2 = 5.516 GHz; (50.444Ω + j998. 48 mΩ); 28.810 pH; -40 dB.  
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Se a amostra do dispositivo não é zero, um caminho de sinal irá existir a partir da saída 

à entrada, é o caso da transclusão do circuito. Este caminho de retorno cria uma oportunidade 

de oscilação, onde teremos o fator de estabilidade (K). 

 
Figura 5.11. Medição do fator de estabilidade da antena metamaterial proposta.                    

Reproduzido pelo analisador vetorial de redes. 
 

Uma perfeita estabilidade é apresentada com a demonstração dos seus pontos de 

impedância no centro da carta de Smith, S = 1, como mostra a Figura 5.12. S < 1 significa que 

a parte real da impedância é positiva. Para S > 1 a parte real da impedância é negativa 

mostrando oscilações. 

 
Figura 5.12. Medição e representação da carta de Smith da antena metamaterial proposta.   

Reproduzido pelo analisador vetorial de redes. 
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5.2.3.3 Análises e resultados da antena proposta com substrato normal FR4  

Os resultados de perdas de retorno (magnitude S11) versus frequências (GHz) 

utilizadas na simulação e medição da antena proposta com substrato normal são mostrados na 

Figura 5.13.  

Estes resultados evidenciam os gráficos como excelente concordância para a 

frequência ressonante em 2.05 GHz, representando um VSWR menor do que 2:1. Demonstra 

também, nesta frequência, um bom casamento de impedância tanto na simulação quanto na 

medição. Esta antena proposta exibe uma largura de banda muito estreita. 

 

Figura 5.13. Simulação e medição da antena de microfita com substrato FR4 normal. 

5.2.3.4 Análises e resultados das antenas propostas 

Implantando a inclusão dos gráficos de medição pertinentes às antenas propostas, com 

substratos metamaterial e normal, estabelecem a Figura 5.14. Recordando que as estruturas, 

patch e planos de terra, apresentam dimensões idênticas, as impedâncias de entrada são 

alimentadas com 50Ω e a frequência inicial de trabalho para os projetos é de 2.0 GHz. 

Conforme o gráfico (azul), a única frequência ressonante do projeto com substrato 

normal é de aproximadamente 2.0 GHz, ou seja, valor preciso em relação à frequência inicial 

do projeto, VSWR acima do normal (-33 dB). Entretanto há uma largura de banda muito 

estreita, o que é normal para antenas patch de microfita. E de acordo com o gráfico 
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(vermelho), as frequências ressonantes do projeto com metamaterial estão limitadas em 4.5 

GHz e 5.5 GHz, ou seja, a primeira frequência ressonante está o dobro em relação à 

frequência inicial do projeto, VSWR muito acima do normal (-43 dB) e  largura de banda 

muito extensa, em torno de 4.0 GHz. 

 
Figura 5.14. Inclusões dos gráficos medidos das antenas propostas. 

Uma síntese geral dos processos nos mostra que não existe uma relação de 

concordância entre os gráficos medidos apresentados, ver Figura 5.14, entretanto podemos 

certificar que as vantagens nas medições da antena com metamaterial são melhores do que a 

antena com substrato normal. Vantagens estas, como: largura da banda, VSWR, carta de Smith 

e ganho. No entanto há uma disparidade entre as antenas, isto é, enquanto o substrato da 

antena normal possui um dielétrico com espessura de 1,6 mm a antena com metamaterial 

apresenta células verticais com altura de 17 mm (dez vazes maior). 

Concluímos então que através das análises e medições, destas antenas, comprova-se a 

veracidade do funcionamento dos dispositivos SETR. Desenvolvimento da indexação de 

módulos triangulares com gaps e slots concluindo na sua modulação repetitiva objetiva uma 

permeabilidade magnética negativa. Para encontrar a permissividade elétrica menor do que a 

unidade foi proposta camadas densas de fios condutores finos. O left-handed no metamaterial 
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é composto do arranjo periódico de ressonadores com módulos triangulares e hastes finas 

verticais. Ao pesquisar os atributos do SETR em relação ao SSR no metamaterial, mais do que 

descrever as observações e experimentações, codifica-os matematicamente em um sistema de 

equações. Esta inovação tecnológica apresenta como contribuição à melhoria da capacidade 

de obtenção de campo magnético no circuito ressonante. 

5.3 Aplicação dos FPI como metamateriais. 

Nova modelagem de substrato representando a classe de materiais artificiais foi 

desenvolvida. Nesta seção foram utilizados dois interferômetros de Fabry-Perot para 

representar um ambiente de múltipla-interferência de ondas refletidas e transmitidas. A 

análise deste dispositivo é amplamente utilizada no campo da óptica eletrônica integrada, 

modems ópticos, espectroscopia, a laser, e astronomia. Os resultados de estudos teóricos são 

apresentados referentes ao efeito de interferometria, como mostra a Figura 5.15. As 

certificações são validadas devido às experiências com comparações entre os gráficos de 

análises e medições de duas antenas patch de microfita propostas, neste caso; uma com 

substrato isotrópico e outro com metamaterial.  

Este modelo pesquisado e estruturado, os FPI criam situações oscilatórias com 

reflexões e transmissões básicas de ondas eletromagnéticas dentro de um ambiente de 

formação artificial. Assim, podemos dizer que o metamaterial, aqui construído e analisado, 

tem características técnicas especiais. Um interferômetro é utilizado para realizar pesquisas de 

dados aproveitando a interferência de ondas eletromagnéticas que ocorre quando estes 

interagem uns com os outros. A Interferometria óptica tem sido utilizada como uma técnica 

laboratorial. A qualidade é o parâmetro mais importante, este valor depende da refletividade 

do revestimento do espelho e da forma e tamanho do campo estacionário. No entanto, seus 

aprimoramentos têm estendido no alcance e precisão. Um dispositivo maior é o laser e este 

tem removido diversas limitações, imposta pelas fontes de luz convencionais. Novas 

aplicações também foram abertas com o uso de fibras ópticas monomodo. Outro 

desenvolvimento de bastante relevância é a interferometria no aumento do uso de 

fotodetectores e eletrônicos digitais para processamento de sinais.  
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5.3.1 Formulações e aplicações dos interferômetros FPI 

A estrutura proposta de metamaterial estudada e investigada tem como identificação o 

interferômetro de Fabry-Perot e faz uso de interferência múltipla de raios e consistindo, na 

sua forma mais simples, de duas placas paralelas com camadas semitransparentes de alta 

refletividade [31], como mostra a Figura 5.15.  

 
Figura 5.15. Projeto proposto com interferências de múltiplos raios em placa plana paralela. 

5.3.1.1 Formulações de múltiplos feixes nos interferômetros FPI 

Uma placa finita condutora de espessura muito menor do que 7� , perfurada com 

aberturas circulares regularmente periódicas opera como uma susceptância padronizada 

indutiva (−;�Ã) em paralelo com uma onda TEM.  

O resultado das múltiplas reflexões nas superfícies do substrato, metal fino reflexivo, 

mostra uma série de componentes cujas amplitudes diminuem progressivamente. A equação 

(5.16) define os parâmetros da diferença entre estas fases sucessivas. 

∅ � �4B 7⁄ �Sf	g)nm6 (5.16) 

As diferenças de fases nulas levam a produzir uma transmissão máxima, isto ocorre 

quando a diferença de trajeto ótico é um número inteiro de comprimento de onda [31], dados 

por  
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�7 � 2��t cos m (5.17) 

onde �� é a espessura da placa, n é o índice de refração do meio, α é o ângulo de refração no 

interior da placa, θ é o ângulo de incidência, e m é um número inteiro. Considerando um 

acoplamento de onda planar para o ressonador com um campo elétrico de amplitude �� em z 

= 0, esta onda chega em z = d com uma amplitude ��^4_w°Ä. Em dada reflexão ela retorna em z 

= 0 com amplitude Γ��^46_w°Ä sendo refletida novamente. O campo total do ressonador pode 

ser obtido com o somatório de todas estas ondas como reflexões múltiplas, isto é, 

�� = ��^4_w°� + Γ��^4_w°(6Ä4�) + Γ6��^4_w°(6Äy�) +⋯ 

�� = ��^4_w°�ÇΓ6È^4_w°6�Ä
É

ÈÊ�
+ Γ��^4_w°(6Ä4�)ÇΓ6È^4_w°6�Ä

É

�Ê�
 

�� = ��(^4_w°� + Γ^4_w°(6Ä4�))
1 − Γ6^4_6w°Ä  

 

 

 

(5.18) 

onde Ë é o fator de reflexão, �Ã é a susceptância, Ì é a densidade volumétrica do prato e �Í é 

a resistência de superfície.  

�Î = (>P)45 = Ï�(1 − Ì6)
4 = Ï�4 + �Ã6 

(5.19) 

�Ã = 2Ì p 1
1 − Ì6q

5 6Ð = pÏ��Îq
5 6Ð

 
(5.20) 

Ë ≈ −p1 + 2
;�Ãq = Ì^_ (5.21) 

Ì = �?Ã Ñ4 + �?Ã6Ò5/6Ð  
(5.22) 

Substituindo (5.18) e (5.19) em (5.16), consegue-se (5.21) 
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�� � 2;��^4_w°Ä sin }� (f − ')
(1 − Γ6^4_6w°Ä)  

(5.23) 

Quando a proposição apresenta um denominador mínimo (D), entendemos que há uma 

ação máxima do ressonador, isto é, 

� = Ó1 − Γ6^4_6w°ÄÓ = Ô1 − ( j�?Ã
2 − j�?Ã)

6^4_6w°ÄÔ (5.24) 

Substituindo (6.19), (6.20) e aplicando m = ©
6 + tan45 Ö?×

6  em (5.22), encontramos. 

� = Ó1 − ρ6^4_6(w°Ä4¯)Ó (5.25) 

Desprezando ρ devido a variações muito pequenas e substituindo θ em (5.23), verifica-se que 

para funções adequadas, o mínimo }� e as frequências ressonantes f, são dados por. 

(}� = ±B f⁄ )	; (´ = ±g/2f) (5.26) 

Portanto, temos então o comprimento de onda ressonante. 

7 = 2
ÚÑ± $5Ð Ò6 + Û� '5Ð Ü6

 
 

(5.27) 

Tem-se agora um modo TEM como um caso especial devido ao campo 

eletromagnético no ressonador para executar uma variação de amplitude de acordo com as 

coordenadas transversais. 

^� = −∇«£� 

∇«£� = 0	^�	t 

SÞ	$	∇«£� = 0		n)ß�^	¿ 

SÞ	. ∇«£� = 0		n)ß�^	¿′ 

 

 

 

(5.28) 
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As componentes de campos elétrico e magnético encontradas são 

�� � Ç¢�(')^���  (5.29) 

�� � Ç �̈(')ℎ���  (5.30) 

^�� � (}á�6 ;â	⁄ )£� (5.31) 

ℎ�� � (}á�6 ;â�⁄ )ã� (5.32) 

Substituindo (5.29) em (5.27) e (5.30) em (5.28) temos então 

�̈(') � �̈y^$(−;a�') � �̈4^$(−;a�') (5.33) 

¢�(') � �̈y^$(−;a�') � �̈4^$(−;a�')Ï��  
(5.34) 

onde  a� � (Q6�	 − }á�6 )5/6, �£�	 Sf	ã�� são vetores modais de campo elétrico, S superfície, e 

C e C' são contornos de S. 

5.3.1.2 Determinação do poder de resolução 

Determina-se o fator de qualidade ressonante (Q) do ressonador Fabry-Perot, 

integrando a densidade de energia elétrica sobre a integral do volume da cavidade interna 

multiplicada pelo período de perturbação [29], então temos 

ä � 	 2Bå
¤(−fåf� ) �

2B∭å�fu¤ 12�^Ïá∬|�||6 fn 
 

(5.35) 

Quando a densidade de energia å�  for conhecida como Û1 2⁄ è���6Ü e a energia total 

armazenada é dada por  
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å� � ����6$5%5'52 Up ±Ï5�$5q
6 � 1[  

(5.36) 

O poder de resolução de um interferômetro está relacionado com a sua largura total em 

metade do seu valor máximo (FWHM) [39], dada por 

�� � 7/¦å�é � êB√�/�1 − �) (5.37) 

Quando q é a ordem do modo; R é a refletividade dos espelhos e, finalmente, FSR que é o 

espaçamento na frequência de ressonância ou de comprimento de onda entre duas ondas 

sucessivas refletidas ou transmitidas de intensidade máxima, determinado por 

¦t� � 76/2f (5.38) 

5.3.2 Formulações e aplicações de antenas patch de microfita  

Foram construídas duas antenas de microfita do tipo patch retangular. O objetivo 

específico dessa pesquisa está em reunir parâmetros necessários que definam a importância do 

desempenho de um metamaterial em antenas patch. No processo de construção das referidas 

antenas propostas define-se que: 

- Os patch retangulares utilizados nas antenas são idênticos; 

- A frequência de trabalho para as antenas é de (2.0 GHz); 

- A impedância utilizada para alimentação das antenas é de (50 Ω); 

- A única diferença entre as antenas está nos modelos de substratos construídos e 

aplicados: antena patch com substrato normal utiliza um dielétrico FR4; antena especial com 

substrato metamaterial utiliza diversas células empilhadas perpendiculares ao patch.  

- Como definido anteriormente o termo metamaterial refere-se a qualquer material que 

tenha suas propriedades a partir da estrutura ao invés de composição, o índice de refração 

negativo e magnetismo artificial são alguns exemplos de propriedades que podem ser obtidas 

e controladas por estes materiais. 
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5.3.2.1. Desenvolvimentos estruturais 

Uma antena proposta com substrato em metamaterial foi desenvolvida, como mostra a 

Figura 5.16, de acordo com as seguintes medições, todas em milímetros (mm): patch 

retangular (largura 30 x comprimento 40) com slots verticais no plano YZ; plano de terra 

(largura 30 x comprimento 40) no plano YZ; célula metamaterial (espessura 1,6 x altura 15 x 

comprimento 30) no plano XY.  

A célula metamaterial é composta por empilhamentos de quatro unidades celulares e 

cada unidade celular abrange seis cavidades cilíndricas de (raio 2,5) e dez hastes metálicas de 

(largura 1,0 e comprimento 15,0). O espaçamento entre os fios metálicos é de 0,5; A 

espessura do cobre é de 0,017 e o dielétrico utilizado é de FR4 	� � 4,4 e a alimentação da 

antena é feita por linha de microfita no plano XZ. 

A constituição do metamaterial compõe-se por placas com cavidades laterais; cada 

placa externa contém seis entradas cilíndricas que servem como guias de onda para refletores 

parciais paralelas, cada placa interna contém tiras metálicas e superfícies espelhadas.   

 

Figura 5.16. Simulação (a) e construção (b) da antena especial com FPI metamaterial. 

Estas configurações são conhecidas como interferômetros Fabry-Perot (FPI), que 

foram fabricados a partir de uma alta mobilidade com placas de superfícies planas 

perpendiculares e montadas entre o patch e plano de terra. Essa configuração se desenvolve 

com o empilhamento de células estabelecendo atividades eletromagnéticas ao longo da 

direção, Todas as células são formadas por estruturas equivalentes a uma placa de circuito 

impresso.  
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Uma segunda antena patch de microfita proposta com substrato normal foi projetada, 

ver Figura 5.8, de acordo com as seguintes medições, todas em mm: patch retangular (largura 

30 x comprimento 40) com slots verticais no plano YZ; plano de terra (largura 30 x 

comprimento 40) no plano YZ; O substrato é de FR4 	� � 4,4, espessura do dielétrico de 1,6, 

espessura do cobre de 0,017, alimentação da antena é feita por linha de microfita no plano 

XZ. 

5.3.2.2. Analises e resultados da antena proposta com (FPI) metamaterial 

Um interferômetro limita certos comprimentos de onda de luz e funciona como um 

sistema de transmissão óptica com realimentação, no entanto, cada passagem da radiação 

segue diretamente para o refletor [31]. A distância entre os refletores parciais é igual a nλ / 2; 

onde λ é o comprimento de onda da radiação e n é um número inteiro, então todas as ondas 

que passam através do refletor / detector em qualquer instante estão em fase. Se a distância 

entre os refletores parciais não for um múltiplo de (λ/2) certo grau de interferência destrutiva 

ocorrerá e o sinal não será o máximo. 

 
Figura 5.17. Simulação e medição da antena proposta com FPI metamaterial. 

Os resultados obtidos na Figura 5.17 com perdas de retorno - magnitude S11(dB) - em 

relação às frequências (GHz) mostram um pequeno casamento de impedância para a 

frequência ressonante de 2,5 GHz, como também há uma variação de picos de frequência 

entre 2,0 GHz e 6,0 GHz, observa-se ainda que o gráfico (vermelho) com medições realizadas 
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pelo analisador de redes apresenta melhores leituras ressonantes contínuos. Estas ressonâncias 

estão de acordo com VSWR 2:1. A eficiência da antena proposta com FPI metamaterial é 

favorável à cobertura de altas frequências. Acredita-se que essa geração de picos de altas 

frequências se dá em virtude das oscilações ressonantes do FPI, o que está em completo 

acordo com os detalhes extraídos da interferometria óptica. Os valores obtidos e calculados no 

experimento inicial serviram de estímulo para a construção da antena proposta com FPI 

metamaterial, apresentados na Figura 5.18, valores estes, como: λ = 30,59 mm; d = 7,57 mm e 

FSR = 61,80 mm. 

Experiências realizadas com o FPI indicam que a sua potência está situada entre os 

espelhos e há armazenagem de energia. Torna-se um ressonador quando a distância do 

espelho é definitivamente ajustada à ressonância. A variação da função de transmissão é 

causada pela interferência entre as múltiplas reflexões de onda entre as duas superfícies 

refletoras [29]. A interferência construtiva ocorre se os feixes transmitidos estão em fase, 

correspondendo a um pico de alta transmissão. 

 
Figura 5.18. Relação entre FSR e o espaçamento (d) e comprimento de onda. 

A resolução é conhecida como a qualidade do produto pelo o número de ordem, assim, 

uma baixa qualidade não resulta necessariamente em uma baixa resolução, mas implica em ter 

uma alta resolução [29]. Este poder de resolução do interferômetro no metamaterial depende 

principalmente do espaço entre as cavidades e a sua refletividade [30]. A Figura 5.18 mostra a 

relação entre os valores do Free Special Range (FSR) e espaçamento entre as superfícies 

espelhadas (d) determinando o comprimento de onda exato do projeto. A Figura 5.19 mostra a 
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relação entre as transmissões do FPI e frequências utilizadas como também reconhece o 

espaçamento da faixa livre de resolução (FSR = F2 – F1). 

 

Figura 5.19. Determinação do FSR entre as frequências ressonantes. 

5.3.2.3. Análises e resultados da antena proposta com substrato normal FR4 

O gráfico, mostrado na Figura 5.20, com perdas de retorno (magnitude S11) versus 

frequências da antena proposta apresenta um bom casamento de impedância devido à 

aplicação de gaps verticais, como também uma excelente concordância entre sua simulação e 

medição e uma largura de banda muito estreita. 

 
Figura 5.20. Resultados da simulação e medição da antena de microfita com substrato FR4. 
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Figura 5.21. Medições de ganho normal das antenas c/ metamaterial e c/ FR4. 

Um sinal de entrada de 2,0 GHz na porta de alimentação das antenas propostas 

apresentam valores diferentes para o ganho em magnitude, no entanto, a antena proposta em 

FPI metamaterial exibe uma cobertura eficiente em comparação com a antena em FR4 

normal, a qual apresenta um ganho quase que constante, como mostra a Figura 5.21. 

5.3.2.4. Análises e resultados das antenas propostas 

O software comercial Ansoft HFSS 14, com base no método dos elementos finitos foi 

usado para analisar e simular as antenas propostas. Os resultados medidos foram obtidos com 

um analisador vetorial de redes da Rhode & Schwarz model ZVB 14 de 10 MHz a 14 GHz. 

A Figura 5.22 apresenta-se como a inclusão dos gráficos de medição pertinentes às 

antenas propostas, com substratos FPI metamaterial e FR4 normal. Recordando as estruturas 

dos projetos, temos: patch e planos de terra apresentam dimensões idênticas, as impedâncias 

de entrada são alimentadas com 50Ω e a frequência inicial para os projetos é de 2.0 GHz. 

Conforme o gráfico, Figura 5.22, em azul, a única frequência ressonante do projeto 

com substrato FR4 normal é de aproximadamente 2.0 GHz, ou seja, valor preciso em relação 

à frequência inicial do projeto, VSWR acima do normal (-33 dB). Entretanto há uma largura de 

banda muito estreita, o que é normal para antenas patch de microfita. De acordo com o gráfico 

em vermelho, as frequências ressonantes do projeto com FPI metamaterial estão limitadas em 

frequências ressonantes continuas. A primeira frequência ressonante (2,0 GHz) apresenta uma 

ligeira concordância e casamento de impedância entre as duas antenas propostas para um 
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VSWR muito acima do normal em 2:1. Podemos inferir que existe uma coerência com o 

projeto inicial em atribuir a frequência de trabalho de 2,0 GHz como também ha uma 

presença de oscilações de frequência devido a ressonância aplicada pelo FPI. 

 
Figura 5.22. Inclusões dos gráficos medidos das antenas com FR4 propostas. 

5.4 Resumo da aplicação do FPI como metamaterial  

Em síntese, nota-se que os resultados apresentados pelas Figuras, aqui expostos, 

mostram-nos que há uma suposição de grande ação de ondas transversais agindo sobre os 

interferômetros de Fabry-Perot. A seletividade do dispositivo de ressonância permitiu 

constituir um elemento de adaptação de comprimento de onda, bem como ambientes com 

permissividade negativa e propriedades ressonantes no interferômetro, obtendo-se assim um 

meio eletromagnético interessante, por conseguinte, o tipo apropriado de refração. Estes são 

argumentos fortes representados para configuração existente e ressonadora. É um dispositivo 

extremamente versátil, devido sua capacidade de modificação dos parâmetros 

eletromagnéticos.  
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Conclusões 

Neste trabalho, houve o comprometimento e o objetivo em apresentar evoluções nas 

modelagens de substratos-dielétricos artificiais. O foco principal dos estudos baseia-se na 

formulação de projetos estruturais com o objetivo de contribuir às limitações da Ciência e 

Tecnologia. As luzes dessas pesquisas tem início com o acesso teórico sobre os temas 

relacionados. 

Estudos sobre dielétricos foram intensificados, particularmente, em referência aos 

compostos moleculares, propriedades dielétricas, classes efetivas e métodos constitucionais 

dos materiais. Nas construções dos substratos-dielétricos foram utilizados de alguns artifícios 

manuais com dielétricos (FR4 + cobre) objetivando alcançar propriedades do metamaterial. 

São materiais com intensa precisão e se estendem além do que a natureza pode oferecer.  

Outro tema ilustrado foi o metamaterial por apresentar a base de todos os processos 

onde essencialmente esclarece termos pertinentes às suas propriedades, histórico estrutural, 

aplicações de meios com fios finos e com materiais magnéticos. Neste capítulo criou-se o 

SETR (Split – Equilateral Triangle Resonator); modelo inovador, primeiro projeto 

experimental gerado para utilização como modulo celular em substrato metamaterial, ou seja, 

uma conquista nova para a ciência. O modelo é uma extensão do projeto circular SRR de J. B. 

Pendry 

Outro tema bastante pesquisado se deu como interferometria ótica. Sua aplicação tem 

envolvimento com a obtenção das características associadas ao metamaterial. Nesse capítulo, 

criou-se outro modelo inovador, ou seja, um segundo projeto experimental, com a aplicação 

dos dispositivos utilizando os interferômetros de Fabry-Perot para gerar propriedades efetivas 

do meio metamaterial. Nota-se ainda, que utilizando as ações de Fabry-Perot nos substratos 

especiais se conseguem interferências de múltiplas ondas com o poder ressonante gerado.  

As experiências se concentram nas evoluções e modelagens de substratos 

metamateriais com praticidades em antenas de microfita. Estas estruturas investigadas foram 

primeiramente modeladas e caracterizadas com o uso de software comercial Ansoft HFSS 14, 
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com base no método dos elementos finitos. Os resultados medidos foram obtidos com um 

analisador vetorial de redes da Rhode & Schwarz model ZVB 14 de 10 MHz a 14 GHz.  

Em conformidade com o desenvolvimento das pesquisas, cada projeto teve como 

qualificação a construção e comparação entre duas antenas patch de microfita. Todas as 

antenas propostas tiveram como igualdades: patch retangulares com as mesmas medidas; 

frequência de trabalho em (2.0 GHz) e impedância de alimentação (50 Ω). A única diferença 

entre elas está nos modelos de substratos construídos: um projeto com substrato FR4 normal 

em comparação com substrato com SETR metamaterial; e outro com substrato FR4 normal em 

confronto com substrato com FPI metamaterial. O objetivo específico destas pesquisas está 

em reunir parâmetros necessários que definam a importância do desempenho de um 

metamaterial, bem como suas aplicações em antenas patch de microfita. 

Figuras são idealizadas com inclusões de gráficos de medições pertinentes a cada 

grupo de antenas propostas, com o objetivo de avaliar os seus desempenhos. O primeiro grupo 

com aplicação do SETR e FR4 normal, reconhecemos que mesmo com a igualdade dos 

padrões iniciais as antenas apresentaram indicadores diferentes, como: O metamaterial com 

SETR constata-se que sua frequência inicial ressonante apresenta-se como o dobro da 

frequência do projeto, adverte-se também que sua largura de banda é muito extensa, cerca de 

4.0 GHz. Quanto ao metamaterial com FPI observa-se que sua frequência inicial ressonante 

está em concordância com a frequência do projeto, como também constata uma concentração 

contínua de oscilações de alta frequência em intervalos de 1 GHz. 

Sintetizando as estruturas criadas, experimentos em metamateriais, conclui-se que: 

• Para o invento do SETR houve a confrontação com o emprego dos SRR por J.B. 

Pendry confirmando sua veracidade de emprego. Existem, por um lado, uma simetria entre os 

módulos triangulares gerando uma permeabilidade magnética negativa com o empilhamento 

de células unitárias; e por outro, a montagem de estruturas com arames finos gerando uma 

permissividade elétrica negativa. Seguindo este raciocínio encontramos o índice de refração 

negativo. 

• Para a criação e instalação do FPI como ambiente metamaterial, houve a definição de 

que esta aplicação tem sua veracidade de emprego confirmada em razão da obtenção do 

processo de ressonância. Esta ressonância deriva-se das oscilações internas mantidas pelas 
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ondas eletromagnéticas no setor espelhar dos interferômetros de Fabry-Perot. Um exemplo 

experimental está na concentração de frequências ressonantes em intervalos de 1,0 GHz, 

mostrada na Figura 5.21. 

Como principais contribuições desta tese, podemos citar: 

- Estudo e caracterização de metamateriais ; 

- Proposição e formalização matemática de uma nova estrutura ressonante para 

formação de uma estrutura metamaterial, baseada em módulos triangulares; 

- Aplicação dessa nova estrutura ressonante em antenas patch de microfita; e 

- Aplicação pelo método de interferometria de Fabry-Perot em antenas patch de 

microfita, trabalhando como estrutura metamaterial. 

Ressalta-se que essa tese não tem a pretensão de esgotar as discussões referentes a 

estruturas metamateriais, mas sim analisar a viabilidade de seu uso em desenvolvimento de 

novos projetos de investigação, assim como, apontar para novas direções de pesquisa na área 

de materiais elétricos.  Assim, para futuros trabalhos nessa linha de pesquisa, é sugerida 

principalmente uma análise matemática mais aprofundada de novas estruturas de 

ressonadores, que forneça bases com justificativa para os efeitos gerados pelos metamateriais 

em substratos dielétricos.  
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