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RESUMO 

 

 
Este trabalho apresenta filtros passa-baixa em microfita com desempenho melhorado 

por meio da inserção de ressoadores de anéis fendidos (SRR – Split Ring Resonator) e 

ressoadores de anéis fendidos complementares (CSRR – Complementary Split Ring 

Resonator). São analisadas três configurações de filtro passa-baixa: usando degraus de 

impedância, usando tocos em circuito aberto e usando elementos semiconcentrados. Os 

ressoadores CSRR e SRR são usados para melhorar o roll-off e remodelar a banda de 

rejeição dos filtros, por meio da remoção de bandas espúrias de transmissão. A melhoria 

do desempenho destes dispositivos foi verificada por meio do estudo de parâmetros 

como seletividade, largura de banda de transição e largura de banda de rejeição. Estes 

parâmetros foram obtidos por meio de resultados de simulação eletromagnética e 

medição dos filtros passa-baixa em microfita projetados. Os filtros modificados pelos 

ressoadores CSRR e SRR apresentaram valores de seletividade variando entre 

aproximadamente 60 e 86 dB/GHz, bem acima dos valores apresentados pelos filtros 

passa-baixa na ausência dos ressoadores usados (entre 6 e 38 dB/GHz). Foram obtidos 

valores de banda de rejeição estendendo-se entre aproximadamente 2 a 10 GHz, que foi 

a frequência limite de análise deste trabalho. Este trabalho também verificou que a 

inserção dos ressoadores usados não implicou em alterações significativas na banda de 

passagem e atraso de grupo dos filtros analisados. Foram trabalhados filtros com ordens 

baixas, variando entre 3 e 9. Além disso, foi utilizado um substrato de baixo custo que, 

apesar de possuir altas perdas, atendeu às especificações desejadas. 

 

Palavras-chave: filtro passa-baixa, microfita, micro-ondas, ressoadores 

complementares de anéis fendidos, SRR, CSRR. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 
This work presents microstrip lowpass filters with improved performance due to the 

insertion of Split Ring Resonators (SRR) and Complementary Split Ring Resonators 

(CSRR). The analysis cover three different lowpass filter configurations: stepped-

impedance filters, filters using open-circuited stubs and filters using semilumped 

microstrip sections. The CSRR and SRR resonators have been used to enhance the roll-

off and to remodel the rejection band of the filters, achieved by the removal of 

undesired transmission spurious bands. The improvements in these circuits have been 

verified by the analysis of performance parameters such as selectivity, transition 

bandwidth and rejection bandwidth, obtained by electromagnetic simulations and 

measurements of the designed microstrip lowpass filters. Values of selectivity ranging 

from 60 to 86 dB/GHz were achieved by the resonator-based lowpass filters. These 

values are considerably higher than those obtained by the conventional lowpass filters 

(around 6 to 38 dB/GHz). Results for rejection band from approximately 2 to 10 GHz 

have been obtained. The insertion of the resonators did not result in major modifications 

both in passband and in group delay of the analyzed filters. The lowpass filters have low 

order, with values from 3 to 9. In addition, a low cost dielectric substrate has been used. 

Though lossy, this substrate meets the intended requirements. 

 

Key-words: lowpass filter, microstrip, microwave, complementary split ring resonators, 

SRR, CSRR. 



Lista de Figuras 

i 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 Capítulo 2  

2.1 Filtro protótipo passa-baixa para respostas Butterworth, Chebyshev e 

Gaussiana....................................................................................................... 9 

2.2 Filtro protótipo passa-baixa cuja resposta obedece à função 

elíptica............................................................................................................ 9 

2.3 Transformação do protótipo passa-baixa em filtro passa-baixa: (a) 

transformação básica de elemento; (b) filtro passa-baixa prático baseado 

na transformação............................................................................................ 12 

2.4 (a) Elemento de linha de microfita de alta impedância; (b) Circuito-

equivalente..................................................................................................... 13 

2.5 (a) Elemento de linha de microfita de baixa impedância; (b) Circuito-T 

equivalente..................................................................................................... 14 

2.6 Elementos de toco em microfita: (a) em circuito aberto; (b) em curto-

circuito............................................................................................................ 15 

2.7 Alguns parâmetros usados na caracterização do desempenho de um filtro passa-

baixa.......................................................................................................................... 20 

2.8 Configuração dos ressoadores: (a) CSRR circular e (b) SRR 

retangular........................................................................................................ 21 

 Capítulo 3  

3.1 (a) Estrutura geral de filtros passa-baixa em microfita usando degraus de 

impedância; (b) Circuito do filtro passa-baixa 

equivalente..................................................................................................... 24 

3.2 (a) Estrutura geral de filtros passa-baixa em microfita usando tocos em 

circuito aberto; (b) Circuito passa-baixa a ser aproximado........................... 24 

3.3 (a) Estrutura geral para um filtro passa-baixa em microfita usando 

elementos semiconcentrados; (b) Circuito do filtro passa-baixa 

equivalente..................................................................................................... 25 

3.4 Estruturas de filtro passa-baixa em microfita usando a configuração de 

degraus de impedância: (a) ordem n = 5, (b) ordem n = 7 e (c) ordem n = 

9...................................................................................................................... 26 

   



Lista de Figuras 

ii 
 

3.5 Estruturas de filtro passa-baixa em microfita usando tocos em circuito 

aberto: (a) ordem n = 3, (b) ordem n = 5, (c) ordem n = 7 e (d) ordem n = 9 

 

27 

3.6 Estruturas de filtro passa-baixa em microfita usando elementos 

semiconcentrados: (a) ordem n = 3 e (b) ordem n = 5................................... 28 

3.7  Fotografias e esquema de medição dos filtros passa-baixa em microfita 

fabricados: (a) configuração usando degraus de impedância, (b) 

configuração usando tocos em circuito aberto, (c) configuração usando 

elementos semiconcentrados e (d) medição dos filtros passa-baixa 

fabricados......................................................................................................... 29 

3.8 Parâmetros S11 e S21, em dB, para os filtros passa-baixa usando degraus de 

impedância: (a) ordem n = 5, (b) ordem n = 7 e (c) ordem n = 9................... 30 

3.9 Parâmetros S11 e S21, em dB, para os filtros passa-baixa usando tocos em 

circuito aberto: (a) ordem n = 3 e (b) ordem n = 5........................................ 31 

3.10 Parâmetros S11 e S21, em dB, para os filtros passa-baixa usando tocos em 

circuito aberto: (a) ordem n = 7 e (b) ordem n = 9........................................ 32 

3.11 Parâmetros S11 e S21, em dB, para os filtros passa-baixa usando elementos 

semiconcentrados: (a) ordem n = 3 e (b) ordem n = 5................................... 33 

 Capítulo 4  

4.1 Inserção gradativa de ressoadores CSRR e SRR no filtro passa-baixa em 

microfita de ordem n = 3 usando toco em circuito aberto: (a) Fa, (b) Fb, (c) 

Fc e (d) Fd....................................................................................................... 36 

4.2 Respostas em frequência para os parâmetros S11 e S21 para o filtro passa-

baixa Fb (ver Figura 4.1 (b))........................................................................... 36 

4.3 Respostas em frequência para os parâmetros S11 e S21 para o filtro passa-

baixa Fc (ver Figura 4.1 (c))........................................................................... 37 

4.4 Respostas em frequência para os parâmetros S11 e S21 para o filtro passa-

baixa Fd (ver Figura 4.1 (d))........................................................................... 38 

4.5 Filtros passa-baixa em microfita de degraus de impedância modificados 

pela inserção dos ressoadores CSRR: (a) ordem n = 5, (b) ordem n = 7 e 

(c) ordem n = 9............................................................................................... 39 

4.6 Filtros passa-baixa em microfita usando tocos em circuito aberto 

modificados pela inserção dos ressoadores CSRR: (a) ordem n = 3, (b) 

ordem n = 5, (c) ordem n = 7 e (d) ordem n = 9............................................. 40 

   



Lista de Figuras 

iii 
 

4.7 Filtros passa-baixa em microfita usando elementos semiconcentrados 

modificados pela inserção dos ressoadores CSRR: (a) ordem n = 3 e (b) 

ordem n = 5.................................................................................................... 

 

41 

4.8 Planos de terra dos filtros passa-baixa em microfita modificados pela 

inserção dos ressoadores CSRR e ressoador SRR presente apenas no filtro 

de ordem n = 3 usando toco em circuito aberto: (a) configuração usando 

degraus de impedância, (b) configuração usando tocos em circuito aberto e 

(c) configuração usando elementos semiconcentrados.................................. 42 

4.9 Resultados de simulação e medição dos parâmetros S11 e S21, em dB, para 

os filtros passa-baixa em microfita usando degraus de impedância, e 

modificados pela inserção de ressoadores CSSR (ver Figura 4.5): (a) 

ordem n = 5, (b) ordem n = 7 e (c) ordem n = 9............................................. 43 

4.10 Resultados de simulação e medição dos parâmetros S11 e S21, em dB, para 

os filtros passa-baixa em microfita usando tocos em circuito aberto, e 

modificados pela inserção de ressoadores CSSR (ver Figura 4.6): (a) 

ordem n = 3 e (b) ordem n = 5........................................................................ 45 

4.11 Resultados de simulação e medição dos parâmetros S11 e S21, em dB, para 

os filtros passa-baixa em microfita usando tocos em circuito aberto, e 

modificados pela inserção de ressoadores CSSR (ver Figura 4.6): (a) 

ordem n = 7 e (b) ordem n = 9........................................................................ 46 

4.12 Resultados de simulação e medição dos parâmetros S11 e S21, em dB, para 

os filtros passa-baixa em microfita usando elementos semiconcentrados, e 

modificados pela inserção de ressoadores CSSR (ver Figura 4.3): (a) 

ordem n = 3 e (b) ordem n = 5........................................................................ 47 

4.13 Comparação entre as curvas experimentais de S21, em dB, dos filtros 

passa-baixa F5 e F14........................................................................................ 50 

4.14 Comparação entre as curvas experimentais de S21, em dB, dos filtros 

passa-baixa F6 e F15........................................................................................ 50 

4.15 Comparação entre as curvas experimentais de S21, em dB, dos filtros 

passa-baixa F8 e F17........................................................................................ 51 

4.16 Comparação entre as curvas experimentais de S21, em dB, dos filtros 

passa-baixa F9 e F18........................................................................................ 51 

   



Lista de Figuras 

iv 
 

4.17 Comparação de curvas de atraso de grupo (em ns) obtidas 

experimentalmente: (a) F5 e F14 e (b) F6 e F15............................................... 

 

52 

4.18 Comparação de curvas de atraso de grupo (em ns) obtidas 

experimentalmente: (a) F8 e F17 e (b) F9 e F18............................................... 53 

4.19 Detalhes das curvas de S21 para os filtros passa-baixa que apresentaram os 

melhores desempenhos em comparação com seus respectivos filtros sem a 

presença dos ressoadores CSRR: (a) F5 e F14 e (b) F6 e F15.......................... 54 

4.20 Detalhes das curvas de S21 para os filtros passa-baixa que apresentaram os 

melhores desempenhos em comparação com seus respectivos filtros sem a 

presença dos ressoadores CSRR: (a) F8 e F17 e (b) F9 e F18.......................... 54 

 



Lista de Tabelas 

v 
 

LISTA DE TABELAS 

 

 Capítulo 2  

2.1 Espectro de RF/Micro-ondas.............................................................................. 8 

 Capítulo 3  

3.1 Dimensões (em mm) das seções de linha de microfita que integram os filtros 

passa-baixa em microfita usando configuração de degraus de impedância, 

presentes na Figura 3.4........................................................................................ 26 

3.2 Dimensões (em mm) das seções de linha de microfita que integram os filtros 

passa-baixa em microfita usando tocos em circuito aberto, presentes na 

Figura 3.5............................................................................................................ 27 

3.3 Dimensões (em mm) das seções de linha de microfita que integram os filtros 

passa-baixa em microfita usando elementos semiconcentrados, presentes na 

Figura 3.6............................................................................................................ 28 

 Capítulo 4  

4.1 Valores dos parâmetros geométricos dos ressoadores CSRR usados nos filtros 

passa-baixa modificados por ressoadores CSRR ilustrados na Figura 4.5. Para 

todos os filtros g = 0,5 mm................................................................................. 39 

4.2 Valores dos parâmetros geométricos dos ressoadores CSRR usados nos filtros 

passa-baixa modificados por ressoadores CSRR ilustrados na Figura 4.6. Para 

todos os filtros g = 0,5 mm................................................................................. 40 

4.3 Principais parâmetros geométricos para os ressoadores CSRR usados nos 

filtros passa-baixa mostrados na Figura 4.7........................................................ 41 

4.4 Tabela comparativa dos valores simulados e experimentais de frequência de 

corte, frequência de rejeição e seletividade dos filtros passa-baixa 

convencionais e modificados pela inserção dos ressoadores CSRR................... 48 

4.5 Comparação de valores de frequência de corte, largura de banda de transição 

e largura de banda de rejeição entre alguns filtros passa-baixa publicados na 

literatura e os melhores resultados obtidos neste 

trabalho................................................................................................................ 49 

 



Lista de Símbolos e Abreviaturas 

vi 
 

LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVIATURAS 

 

α2 Ponto de atenuação de 20 dB 

α1 Ponto de atenuação de 3 dB 

β Constante de propagação 

0  Fator de escalonamento de impedância 

ε Permissividade elétrica 

εr Permissividade elétrica relativa 

λ Comprimento de onda 

λg Comprimento de onda guiado 

λgC Comprimento de onda guiado de uma seção de linha de microfita capacitiva 

λgL Comprimento de onda guiado de uma seção de linha de microfita indutiva 

μ Permeabilidade magnética 

ξ Seletividade 

Ω Domínio normalizado de frequência angular  

Ωc Frequência angular de corte normalizada 

  Domínio de frequência angular 

c  Frequência angular de corte 

0  
Frequência angular central de uma banda de passagem/rejeição em um filtro 

passa-faixa/rejeita-faixa 

1  
Limite inferior da banda de passagem/rejeição em um filtro passa-faixa/rejeita-

faixa 

2  
Limite superior da banda de passagem/rejeição em um filtro passa-faixa/rejeita-

faixa 

B Susceptância 

BC-SRR 
Broadside-Coupled SRR (SRR com acoplamento normal ao plano que contém a 

estrutura) 

BWr Rejection Bandwidth (Largura de Banda de Rejeição) 

BWt Transition Bandwidth (Largura de banda de transição) 

c Espessura do anel em um ressoador SRR ou CSRR 

C Representa elementos capacitivos e valores de capacitância 

Cn Capacitância de um elemento n 



Lista de Símbolos e Abreviaturas 

vii 
 

pC  Elemento capacitor paralelo em um ressoador LC de um filtro passa-faixa 

sC  Elemento capacitor série em um ressoador LC de um filtro passa-faixa 

CPW Coplanar Waveguide (Guia de onda coplanar) 

CSRR 
Complementary Split Ring Resonator (Ressoador de aneis fendidos 

complementares) 

d Espaçamento entre anéis em um SRR ou CSRR 

DNG Double Negative (Duplamente negativo) 

DPS Double Positive (Duplamente positivo) 

EC-SRR Edge-Coupled SRR (SRR  

f Frequência (em Hz) 

cf  Frequência de corte de 3 dB 

f0 Frequência de ressonância em ressoadores SRR e CSRR 

fr Frequência de rejeição de 20 dB 

FBW Fractional Bandwidth (Largura de banda fracionária) 

FPB Filtro Passa-Baixa 

FSS Frequency Selective Surface (Superfície seletiva em frequência) 

g Comprimento da fenda em um ressoador SRR ou CSRR 

gi 

Elemento resistivo ou reativo normalizado usado em protótipos passa-baixa de 

filtros 

G Representa elementos condutivos assim como valores de condutância 

h Espessura de um substrato dielétrico 

j Indicador da parte imaginária de um número complexo 

l Comprimento de seções de linha de microfita 

lCn Comprimento de uma linha de microfita de um elemento capacitivo n 

lLn Comprimento de uma linha de microfita de um elemento indutivo n 

lSRR Comprimento externo de um ressoador SRR retangular 

L Representa elementos indutivos e valores de indutância 

rAL   Ondulação da banda passante 

Ln Indutância de um elemento n 

pL  Elemento indutor paralelo em um ressoador LC de um filtro passa-faixa 

sL  Elemento indutor série em um ressoador LC de um filtro passa-faixa 

LH Left-handed (Orientado pela regra da mão esquerda) 



Lista de Símbolos e Abreviaturas 

viii 
 

MSRR Multiple SRR (SRR com múltiplos ressoadores) 

n Grau ou ordem de um filtro 

OSRR Open SRR (SRR Aberto) 

R Representa elementos resistivos assim como valores de resistência 

rext Raio externo em um ressoador SRR ou CSRR circular 

RF Radiofrequência 

S Matriz de espalhamento 

S11 Parâmetro de reflexão na porta 1 em um dispositivo de duas portas 

S21 

Parâmetro de transmissão entre as portas 1 e 2 em um dispositivo de duas 

portas 

SRR Split Ring Resonator (Ressoador de anéis fendidos) 

tg Atraso de grupo 

UHF Ultra-high Frequency (Frequência ultra-alta) 

UV Ultravioleta 

UWB Ultra Wideband (Banda ultra-larga) 

VHF Very-high Frequency (Frequência muito alta) 

W Largura de seções de linha de microfita 

WSRR Largura externa de um ressoador SRR retangular 

x Reatância 

Y Admitância 

0Y  Admitância da fonte/entrada 

Yent Admitância de entrada 

Yc Admitância característica 

Z Impedância 

0Z  Impedância característica de fonte/entrada 

Z0C Impedância característica para uma linha de baixa impedância 

Z0L Impedância característica para uma linha de alta impedância 

Zc Impedância característica 

Zent Impedância de entrada 

 



SUMÁRIO 

 

Lista de Figuras............................................................................................................ i 

Lista de Tabelas........................................................................................................... v 

Lista de Símbolos e Abreviaturas................................................................................ vi 

  

1 Introdução 1 

1.1 Estado da Arte........................................................................................... 1 

1.2 Considerações Iniciais e Organização da Tese.......................................... 5 

  

2 Fundamentação Teórica 7 

2.1 Conceitos básicos de filtros........................................................................ 7 

2.2 Protótipos passa-baixa e elementos............................................................ 9 

2.3 Transformações de frequência e elementos............................................... 10 

2.3.1 Transformação passa-baixa......................................................... 11 

2.4 Elementos quaseconcentrados.................................................................... 12 

2.4.1 Seções de linhas de microfita...................................................... 12 

2.4.2 Tocos de microfita em aberto e em curto-circuito...................... 14 

2.5 Filtros passa-baixa em microfita............................................................... 16 

2.5.1 Elementos reativos...................................................................... 16 

2.5.2 Impedância característica, comprimento de onda guiado e 

largura de seções de linha de microfita....................................... 17 

2.5.3 Comprimento das seções de linha de microfita........................... 18 

Configuração usando degraus de impedância.......................... 18 

Configuração usando tocos em circuito aberto........................ 18 

Configuração usando elementos semiconcentrados................. 18 

2.5.4 Considerações sobre a aplicação das aproximações de 

elementos reativos usando seções de linha de microfita.......... 19 

2.6 Parâmetros de desempenho na análise de filtros passa-baixa.................... 19 

2.7 Ressoadores SRR e CSRR........................................................................ 21 

2.8 Considerações............................................................................................ 22 

 

  



Sumário 

3 Filtros Passa-baixa em Microfita 23 

3.1 FPB em microfita usando degraus de impedância..................................... 23 

3.2 FPB em microfita usando tocos em circuito aberto................................... 24 

3.3 FPB em microfita usando elementos semiconcentrados............................ 24 

3.4 FPB em microfita projetados e confeccionados......................................... 25 

3.4.1 Configuração usando degraus de impedância............................. 25 

3.4.2 Configuração usando tocos em circuito aberto........................... 27 

3.4.3 Configuração usando elementos semiconcentrados.................... 28 

3.4.4 Análise preliminar....................................................................... 28 

3.5 Considerações............................................................................................ 34 

  

4 Inserção de Ressoadores CSRR em Filtros Passa-baixa em Microfita 35 

4.1 Projeto Protótipo........................................................................................ 35 

4.2 Configuração usando degraus de impedância............................................ 38 

4.3 Configuração usando tocos em circuito aberto.......................................... 39 

4.4 Configuração usando elementos semiconcentrados................................... 41 

4.5 Análise preliminar das estruturas modificadas pelos ressoadores CSRR.. 42 

4.6 Análise comparativa dos resultados........................................................... 47 

4.7 Considerações............................................................................................ 55 

  

5 Considerações Finais e Trabalhos Futuros 56 

  

Referências Bibliográficas........................................................................................... 58 

APÊNDICE I - Valores de Elementos para Protótipos de Filtros Passa-baixa.......... 63 

APÊNDICE II - Linhas de Microfita.......................................................................... 65 

APÊNDICE III - Efeito de Franja de Campo em Terminações Abertas em 

Microfita....................................................................................................................... 69 

APÊNDICE IV - Cálculo da Frequência de Ressonância em Ressoadores de Anéis 

Fendidos (SRR) Circulares.......................................................................................... 71 

APÊNDICE V - Processo de Fabricação de Placa de Circuito Impresso (PCI) 

Usando Filme Fotorresistivo (Dry Film)..................................................................... 76 

 



Capítulo 1 - Introdução 
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Capítulo 1 

Introdução 

  

 Filtros são circuitos de extrema importância no projeto de dispositivos operando 

em diversas faixas de frequência, como, por exemplo, a faixa de micro-ondas. 

Particularmente, filtros utilizando a tecnologia de microfita são atrativos por serem 

planares, leves e possuírem baixa perda. Trabalha-se também com o desenvolvimento 

de filtros em microfita miniaturizados, para aplicações em dispositivos portáteis. 

 Filtros passa-baixa na tecnologia de microfita são estruturas planares 

amplamente usadas em sistemas de comunicação na faixa de frequência de micro-ondas. 

Esses sistemas continuam impondo requisitos estritos aos projetos desses filtros. Por 

exemplo, é comum a preferência por estruturas leves com alto desempenho, assim como 

circuitos possuindo dimensões e custo reduzidos. Em geral, filtros passa-baixa 

apresentam uma transição gradual da banda de passagem para a banda de rejeição. Além 

disso, é comum observar bandas espúrias de transmissão dentro da banda de rejeição 

dessas estruturas. É por esses motivos que algumas realizações em microfita para filtros 

passa-baixa, como a configuração de degraus de impedância (stepped-impedance) e a 

configuração que usa tocos em circuito aberto, oferecem certas limitações quando 

usadas no projeto de filtros possuindo baixa ordem (Hong 2011), (Pozar 2012). 

 Melhorias no desempenho de projetos de filtros passa-baixa em microfita podem 

ser obtidas fazendo uso de estruturas de ordem elevada (Hunter 2001). Contudo, o 

aumento na quantidade de pólos em filtros resulta em uma série de desvantagens, 

incluindo o aumento da perda de inserção na banda de passagem e o aumento das 

dimensões físicas das estruturas (Ahn et al. 2001), (García-García et al. 2004a, 2004b), 

(Sheen 2000). Além disso, o aumento da ordem em um filtro pode resultar no 

surgimento de espúrios indesejados de transmissão, tornando difícil a predição da banda 

de rejeição do dispositivo (García-García et al. 2004b), (Tu & Chang 2005). Foram 

estas limitações que motivaram o desenvolvimento deste trabalho. 

 

1.1 Estado da Arte 

 Uma alternativa para reduzir o impacto dos problemas mencionados na seção 

anterior é fazer uso de estruturas baseadas em metamateriais, como os ressoadores de 

anéis fendidos (Split-ring Resonators - SRR), desenvolvidos por Pendry et al. (1999), e 
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os ressoadores de anéis fendidos complementares (Complementary Split-ring 

Resonators - CSRR), propostos por Falcone et al. (2004a) como a estrutura dual do 

SRR. Além de reduzir as limitações citadas, o uso desses ressoadores propicia o projeto 

de circuitos compactos, visto que as dimensões dos ressoadores são eletricamente 

reduzidas na frequência de ressonância (tipicamente 1/10 ou menos do comprimento de 

onda guiado) (Falcone et al. 2004a). 

 Os trabalhos de Pendry et al. (1999) e Falcone et al. (2004a) são essenciais para 

a compreensão da caracterização dos ressoadores SRR e CSRR. Especificamente no 

trabalho de Falcone et al. (2004a), já havia uma preocupação em mostrar aplicações dos 

ressoadores CSRR em estruturas de filtragem rejeita-faixa. Entretanto, muitas outras 

pesquisas foram desenvolvidas entre o final da década de 1990 até os dias atuais. Esta 

seção tem o objetivo de trazer algumas considerações breves sobre trabalhos que 

inspiraram o desenvolvimento desta tese. 

 Antes de prosseguir discutindo os desenvolvimentos envolvendo a aplicação de 

ressoadores SRR e CSRR em filtros em microfita, parece adequado mencionar os 

contextos em que tais células foram obtidas. Desde que Veselago (1968) teorizou
1
 

acerca de materiais possuindo valores simultaneamente negativos de permissividade 

elétrica ε e permeabilidade magnética μ, muitas pesquisas foram realizadas com o 

intuito de tornar possível, artificialmente, a obtenção de tais substâncias.   

 O estudo de Veselago permitiu-lhe concluir que para os meios DNG (Double 

Negative), a direção do vetor de Poynting de uma onda plana uniforme seria antiparalela 

à direção da velocidade de fase, o que sugeriria a existência de ondas regressivas 

(backward waves). O triedo composto pelo vetor de campo elétrico, pelo vetor de 

campo magnético e pelo vetor de onda obedeceria a uma regra da mão esquerda, 

contrariamente ao que acontece nos meios duplamente positivos (DPS - Double 

Positive), em que o triedo obedece à regra da mão direita (Vasconcelos 2010). 

                                            
1
 Apesar de boa parte da literatura atribuir o trabalho seminal que levou ao desenvolvimento dos 

metamateriais  ao esforço do físico Victor Veselago (1968), Sivukhin (1957 apud Vasconcelos 2010) já 

havia teorizado brevemente como se apresentariam as propriedades desses materiais com propriedades 

negativas de ε e μ. Ambos os autores, assim como Malyuzhinets (1951 apud Vasconcelos 2010) e Silin 

(1972, 1978, 2001 apud Vasconcelos 2011) atribuem crédito a um trabalho muito anterior desenvolvido 

por Mandel'shtam (1945, 1950 apud Vasconcelos 2010). O próprio Mandel'shtam, por outro lado, faz 

referência a um trabalho de Lamb (1904 apud Vasconcelos 2010). Este trabalho pode ter sido o primeiro 

a sugerir a existência de ondas que apresentariam velocidade de grupo e de fase em direções opostas, 

propriedade presente nos metamateriais. Porém, este fenômeno ocorreria em sistemas mecânicos em vez 

de em ondas eletromagnéticas (Vasconcelos 2010), (Holloway et al. 2012). 
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 Em virtude da inexistência de materiais conhecidos apresentando índice de 

refração negativo, as ideias de Veselago permaneceram sem equivalente experimental 

durante quase três décadas. É neste momento que surgem os desenvolvimentos 

apresentados na década de 1990, por Pendry et al. (1996, 1999). No trabalho publicado 

em 1996, foi demonstrado que se fios possuindo raios de dimensões milimétricas 

fossem arranjados de forma periódica, seria possível obter valores negativos de 

permissividade elétrica na faixa de frequências de micro-ondas, resultando em um 

comportamento semelhante a um plasma. Posteriormente, em 1999, foi demonstrado 

que arranjos periódicos de ressoadores SRR permitiriam a obtenção de valores 

negativos de permeabilidade magnética na faixa de frequências de micro-ondas. 

 A combinação do arranjo de fios finos e do arranjo de ressoadores SRR permitiu 

a obtenção de meios duplamente negativos (DNG ou left-handed, LH). Tal contribuição 

foi apresentada por Smith et al. (2000), confirmando as considerações anteriores de 

Veselago (1968). Posteriormente, Smith et al. (2002) realizaram um estudo visando à 

determinação dos valores de permissividade e permeabilidade em materiais a partir dos 

coeficientes de reflexão e transmissão, podendo estes ser obtidos por meio de 

simulações eletromagnéticas ou experimentos. 

 As propriedades eletromagnéticas advindas da bianisotropia em ressoadores 

SRR foram investigadas por Marqués, Medina e Rafii-El-Idrissi (2002). Nesse artigo os 

autores demonstram que uma célula de SRR pode se comportar não apenas como dipolo 

magnético, mas também como dipolo elétrico. Além disso, os autores propõem uma 

configuração para o SRR que elimina a bianisotropia presente na estrutura, mantendo 

todas as outras características desejadas. Esta configuração modificada foi 

experimentalmente verificada e nomeada como Broadside-Coupled SRR (BC-SRR) por 

Marqués et al. (2003).  

 Um elemento denominado Open Split Ring Resonator (OSRR) foi apresentado 

por Martel et al. (2004), sendo muito atrativo para o projeto de filtros passa-faixa 

compactos. Essa célula pode ser diretamente acoplada em série a uma linha de 

microfita. Os autores destacam que a possibilidade de aplicação dos ressoadores OSRR 

para projeto de circuitos compactos se deve pelo fato da frequência de ressonância 

destes se apresentar como sendo metade do valor em relação aos respectivos 

ressoadores SRR. 

 Falcone et al. (2004a), conforme mencionados no início desta seção, propuseram 

o ressoador CSRR como uma alternativa para o projeto de estruturas rejeita-faixa. Esta 
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célula se comporta de forma dual aos ressoadores SRR e OSRR. Os autores 

apresentaram um arranjo de ressoadores CSRR encravados no plano de terra de uma 

linha de microfita projetada em 50 Ω de impedância característica. Uma rejeição intensa 

é verificada em torno da frequência de ressonância do CSRR, com níveis de rejeição 

atingindo 60 dB.  

 Uma aplicação de ressoadores CSRR no projeto de filtros passa-baixa em 

microfita foi apresentada por García-García et al. (2004a). O filtro foi projetado usando 

a configuração de degraus de impedância, usando alimentação do tipo CPW. Foi 

demonstrado que é possível suprimir bandas espúrias de transmissão usando a região de 

ressonância presente em ressoadores CSRR encravados nas seções de microfita que 

constituem os elementos reativos do filtro passa-baixa. Níveis de rejeição de no mínimo 

30 dB foram obtidos. 

 García-García et al. (2004b) aplicaram ressoadores SRR para melhorar o 

desempenho de filtros passa-faixa em microfita. Bandas espúrias de transmissão foram 

eliminadas acoplando por proximidade elementos SRR. Níveis de rejeição variando 

entre 20 e 30 dB são obtidos após a aplicação dos ressoadores próximos às linhas de 

acesso e, em outra configuração, próximos às linhas acopladas da região ativa dos 

filtros. 

 Falcone et al. (2004b) demonstraram a possibilidade de chavear a resposta 

rejeita-faixa para uma resposta passa-faixa por meio da inserção de espaçamentos 

capacitivos em linhas de transmissão em microfita. Os autores sugerem a aplicação de 

ressoadores CSRR no projeto de metassuperfícies, superfícies seletivas de frequência 

(FSS) e polarizadores com propriedades de transmissão especiais. 

 Modelos de circuito-equivalente para analisar ressoadores SRR e CSRR foram 

propostos por Baena et al. (2005) e Bilotti et al. (2007). No primeiro trabalho, o modelo 

apresentado serve ao projeto de estruturas passa-faixa e rejeita-faixa, considerando 

ressoadores SRR e CSRR circulares. O modelo possui complexidade moderada, pois faz 

uso de funções matemáticas complexas. O segundo trabalho apresenta um modelo de 

circuito-equivalente para o ressoador MSRR (Multiple-SRR), ressoador espiral e o 

ressoador labirinto, todos baseados em formatos quadrados. Os dois trabalhos 

apresentam dados experimentais que corroboram com os modelos propostos. 

 Um importante trabalho, que serviu de base para o desenvolvimento desta 

pesquisa, foi desenvolvido por Ali, Khan e Hu (2007). Os autores aplicaram ressoadores 

CSRR quadrados ao plano de terra de filtros passa-baixa com resposta binomial em 
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microfita. O desempenho da estrutura proposta é verificado por meio da análise do 

parâmetro de seletividade, conforme definido em um trabalho anterior (Karmakar 

2002). É apresentada uma melhoria de 47% neste parâmetro. A aplicação dos 

ressoadores CSRR significou uma redução das dimensões do filtro em relação ao filtro 

passa-baixa binomial convencional. Os autores fizeram uso de um filtro de ordem n = 9. 

 Uma rica revisão sobre filtros metamateriais é apresentada por Gil, Bonache e 

Martín (2008). São apresentadas diversas estruturas de filtragem que fazem uso de 

ressoadores SRR e CSRR, além de variações desses, como o ressoador espiral e o 

ressoador espiral complementar. O artigo dedica uma seção a estruturas de filtro passa-

faixa de banda ultra-larga (UWB).  

 Modelos de circuito-equivalente com formulação simplificada para o ressoador 

SRR circular foram apresentados por Saha e Siddiqui (2011, 2012). Os modelos 

possuem facilidade de implementação computacional e podem servir de instrumento 

para a obtenção da frequência de ressonância em ressoadores SRR circulares 

convencionais e possuindo rotação entre as fendas presentes nos seus anéis. 

 Dois artigos mais recentes possuem contribuições no que tange à modelagem do 

acoplamento de ressoadores SRR e CSRR a linhas de transmissão de microfita (Bojanic 

et al. 2014), (Su et al. 2016). Os resultados mostram-se eficientes quando comparados a 

simulações eletromagnéticas e respostas experimentais. 

 

1.2 Considerações Iniciais e Organização da Tese 

 O estado da arte, apresentado na seção anterior, explicitou o panorama que 

motivou o desenvolvimento deste trabalho. As contribuições dadas pelos trabalhos de 

Pendry et al. (1999), Falcone et al. (2004) e Ali, Khan e Hu (2007), sobretudo, 

estabeleceram um ponto de partida de investigação. 

 Este trabalho teve como proposta apresentar alternativas para a melhoria no 

desempenho de filtros passa-baixa em microfita. Partindo deste objetivo, foram 

analisadas três configurações planares de filtro passa-baixa, a saber, a configuração 

usando degraus de impedância, a configuração que utiliza tocos em circuito aberto e a 

configuração que usa elementos semiconcentrados (Hong 2011). 

 A melhoria do desempenho destas três configurações planares de filtro passa-

baixa se deu pela aplicação, em todos os projetos, de ressoadores CSRR. Um dos 

projetos também fez uso de um ressoador SRR. Apesar de a técnica de aplicação de 

ressoadores CSRR em filtros planares não ser um tópico novo, este trabalho apresenta 
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uma contribuição ao comparar a aplicação desses ressoadores a diferentes configurações 

planares de filtro passa-baixa. Dessa forma, são feitas algumas considerações que 

poderão servir como base para o desenvolvimento de trabalhos futuros que necessitem 

das conclusões apresentadas nesta pesquisa. Ademais, todos os projetos apresentados 

aqui foram desenvolvidos fazendo uso de um substrato dielétrico de baixo custo. 

 Esta tese demonstra que a aplicação dos ressoadores CSRR pode resultar em 

projetos de filtros passa-baixa planares de desempenho melhorado, sem que haja 

aumento nas dimensões dos filtros-base (sem o uso dos ressoadores) e sem alterar de 

maneira significativa a resposta da banda passante dos filtros. Para realizar a análise de 

desempenho e comparação entre os filtros propostos são usados parâmetros como 

seletividade, largura de banda de transição, largura de banda de rejeição, níveis de 

rejeição e atraso de grupo. Todos estes parâmetros serão adequadamente definidos. 

 O Capítulo 2 apresenta conceitos básicos sobre filtros em microfita. Neste 

capítulo são delineados também alguns elementos em microfita usados para realizar os 

filtros passa-baixa propostos. Também há uma breve explanação sobre a configuração 

dos ressoadores de anéis fendidos e ressoadores de anéis fendidos complementares. São 

também definidas neste capítulo as figuras de mérito usadas para analisar o desempenho 

dos filtros desenvolvidos. 

 No Capítulo 3, as configurações de filtros passa-baixa em microfita usadas neste 

trabalho são detalhadas. Estas são conhecidas como configuração de degraus de 

impedância, configuração usando tocos em circuito aberto e configuração usando 

elementos semiconcentrados.  Neste capítulo, são apresentados resultados obtidos por 

meio de simulação e medição das estruturas projetadas e confeccionadas. Os 

dispositivos são analisados de forma preliminar. 

 O Capítulo 4 apresenta os filtros passa-baixa em microfita modificados pela 

inserção dos ressoadores SRR e CSRR. Os mesmos filtros trabalhados no Capítulo 3 

são modificados neste capítulo. As estruturas são analisadas tomando como base os 

parâmetros de desempenho mencionados anteriormente. Por fim, neste capítulo também 

é apresentada uma análise comparativa entre os resultados obtidos pelas três 

configurações de filtro passa-baixa em microfita usadas. Os resultados também são 

comparados a alguns apresentados na literatura. 

 Para finalizar, o Capítulo 5 tece algumas considerações sobre os resultados 

apresentados neste trabalho, sobre possíveis aplicações para as estruturas e, ainda, 

sugere tópicos de continuidade deste trabalho. 
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Capítulo 2 

Fundamentação Teórica 

 

 Este capítulo fundamenta conceitos e procedimentos necessários ao 

desenvolvimento das estruturas que serão apresentadas nos Capítulos 3 e 4. Para iniciar, 

filtros, protótipos e elementos reativos são delineados. Os elementos em microfita úteis 

ao projeto de filtros passa-baixa são definidos. Em seguida, há uma explanação sobre o 

procedimento para o cálculo dos elementos em microfita que irão compor os filtros 

passa-baixa projetados neste trabalho. As figuras de mérito usadas para analisar o 

desempenho dos filtros também são definidas. Para finalizar, os ressoadores CSRR e 

SRR serão apresentados e são feitas considerações em relação às principais aplicações.  

  

2.1 Conceitos Básicos de Filtros 

Aplicações de filtros podem ser encontradas em uma grande variedade de sistemas 

de comunicação operando nas faixas de radiofrequência (RF), de micro-ondas, de radar, 

ou ainda em sistemas de testes e medições. Para facilitar o entendimento deste trabalho, 

serão definidos a seguir alguns conceitos que estão na base da teoria de filtros e suas 

aplicações. 

Um filtro, segundo Pozar (2012), pode ser definido como uma rede de duas portas 

usada para controlar a resposta em frequência em um determinado ponto de um sistema, 

provendo transmissão de frequências dentro da banda passante do filtro e atenuação na 

banda de rejeição do filtro. Ainda segundo o autor, as respostas em frequência típicas 

incluem passa-baixa, passa-alta, passa-faixa e rejeita-faixa. 

O termo micro-ondas refere-se, segundo Hong (2011), às ondas eletromagnéticas 

cujas frequências variam entre 300 MHz e 300 GHz, que correspondem a comprimentos 

de onda no espaço livre variando de 1 m a 1 mm, respectivamente. As aplicações em 

RF/micro-ondas incluem comunicações, radar, navegação, astronomia por rádio, 

sensoriamento, instrumentação médica, etc. Por conveniência, estas bandas de 

frequência foram divididas conforme lista a Tabela 2.1, de acordo com as faixas 

apresentadas por Hong (2011). 

Aplicações atuais como, por exemplo, comunicações sem fio, exigem filtros com 

características cada vez mais restritivas: alto desempenho, dimensões reduzidas, leveza 

e baixo custo. Dependendo dos requisitos e especificações, os filtros para aplicações em 
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RF/micro-ondas podem ser projetados usando-se elementos concentrados ou 

distribuídos, podendo ser construídos usando-se diversas estruturas de linha de 

transmissão, como guias de onda, linha coaxial, guia de onda coplanar, linha de fenda 

ou microfita (Hong 2011), (Pozar 2012), (Hunter 2001).  

 

Tabela 2.1 Espectros de RF/Micro-ondas. 

Banda de Frequência 
Designação 

(Banda) 

Banda de 

Frequência 

Designação 

(Banda) 

50-500 MHz Banda VHF 26,5-40 GHz Banda Ka 

500-1000 MHz Banda UHF 33-50 GHz Banda Q 

1-2 GHz Banda L 40-60 GHz Banda U 

2-4 GHz Banda S 50-70 GHz Banda V 

4-8 GHz Banda C 60-90 GHz Banda E 

8-12,4 GHz Banda X 75-110 GHz Banda W 

12,4-18 GHz Banda Ku 110-170 GHz Banda D 

18-26,5 GHz Banda K 140-220 GHz Banda G 

 

O avanço em técnicas de fabricação de circuitos eletrônicos e o desenvolvimento 

de ambientes computacionais de simulação eletromagnética contribuíram bastante para 

o aperfeiçoamento de procedimentos de projeto de filtros. 

O primeiro método usado para projetar filtros foi desenvolvido na década de 1930 

e era útil para desenvolver filtros de baixa frequência, com aplicações em rádio e 

telefonia. No início da década de 1950, um grupo sediado no Instituto de Pesquisa de 

Stanford tornou-se bastante ativo no desenvolvimento de filtros e acopladores operando 

na faixa de micro-ondas, resultando em um manual ainda útil (Matthaei, Young & Jones 

1980). 

Atualmente, a maioria dos projetos de filtros em micro-ondas é realizada usando 

pacotes avançados de programas computacionais baseados no método da perda por 

inserção (Pozar 2012). Como resultado do contínuo avanço no desenvolvimento de 

novas técnicas de análise e de novos materiais, o projeto de filtros em micro-ondas 

permanece uma área de pesquisa ativa. 

Os métodos citados anteriormente conduzem a circuitos em que são usados 

elementos concentrados (capacitores e indutores). Para aplicações em micro-ondas tais 

projetos são usualmente modificados para empregar elementos distribuídos, que 

consistem em seções de linhas de transmissão (Hong 2011). 
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2.2 Protótipos Passa-baixa e Elementos 

Em geral, a obtenção de filtros é feita a partir do projeto de um filtro protótipo, na 

configuração passa-baixa. Um filtro protótipo passa-baixa é definido como um filtro 

cujos elementos estão normalizados de maneira que os valores dos elementos de 

condutância ou resistência de entrada/saída são iguais a um, g0 = gn+1 = 1,0, e a 

frequência angular de corte também possui valor unitário, 0,1c  (rad/s). A Figura 

2.1 ilustra uma configuração de protótipo passa-baixa para um filtro possuindo grau n . 

Vale salientar que n  também representa a quantidade de pólos de um filtro. A 

configuração mostrada na Figura 2.1 pode ser usada para obter algumas respostas de 

filtros, como as respostas Butterworth, Chebyshev e Gaussiana. A Figura 2.2, por sua 

vez, ilustra o filtro protótipo passa-baixa que pode ser usado para obter respostas que 

obedecem à função elíptica (Hong 2011). 

 

 

Figura 2.1. Filtro protótipo passa-baixa para respostas Butterworth, Chebyshev e 

Gaussiana. 

 

 

Figura 2.2. Filtro protótipo passa-baixa cuja resposta obedece à função elíptica. 

 

Nota-se a partir da Figura 2.1 que ig , para i variando de 1 a n , representa a 

indutância de um indutor em série ou a capacitância de um capacitor em paralelo. Este 

tipo de protótipo passa-baixa pode servir para projetar uma ampla variedade de filtros 

práticos por meio de transformações de frequência e de elementos, procedimento que 
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será esclarecido na Seção 2.3. A Figura 2.2 ilustra os elementos gi e gi
'
, em que gi 

funciona da mesma maneira como foi comentado para a Figura 2.1. Os elementos gi
'
, 

vistos na Figura 2.2, representam os indutores em série com os capacitores do protótipo. 

 

2.3 Transformações de Frequência e de Elementos 

Foi mencionado na Seção 2.2 que o protótipo passa-baixa é usado apenas como 

referência, pois, posteriormente, seus elementos são transformados, visando obter os 

valores dos elementos para as especificações de filtro desejadas.  

A transformação de frequência, que também é chamada de mapeamento de 

frequência, é necessária para transladar, por exemplo, uma resposta Chebyshev no 

domínio da frequência   do protótipo passa-baixa, para o domínio de frequência   no 

qual a resposta prática do filtro passa-baixa, passa-alta, passa-faixa ou rejeita-faixa é 

expressa. A transformação em frequência afetará todos os elementos reativos L e C, 

proporcionalmente, não tendo, portanto, efeito nos elementos resistivos. 

Além do mapeamento em frequência, também é necessário realizar um 

escalonamento em impedância para obter a transformação nos elementos. O 

escalonamento em impedância alterará a normalização 0,10 g  e ajustará o filtro para 

operar em qualquer valor de impedância característica de fonte/carga, denotada por 0Z . 

Neste texto, é conveniente definir um fator 0  de escalonamento de impedância como: 

 






acondutânci a ndorepresenta g para ,/

aresistênci a ndorepresenta g para ,/

000

000

0
Yg

gZ
  (2.1) 

 

Em (2.1) 00 /1 ZY   e representa a admitância de entrada/saída do dispositivo. A 

princípio, a aplicação das expressões de escalonamento seguintes não afetará o 

comportamento da resposta apresentada pelo protótipo: 

 

 

LL 0  

0/CC   

RR 0  

0/GG   

(2.2) 
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2.3.1 Transformação Passa-baixa 

A transformação em frequência de um protótipo passa-baixa para um filtro 

passa-baixa prático possuindo uma frequência de corte angular c  no domínio   é 

dada pela relação seguinte: 


 










c

c  (2.3) 

Aplicando (2.3) às relações em (2.2) e usando o escalonamento de impedância 

expresso em (2.1), chegamos às transformações de elemento, que são mostradas na 

Figura 2.3(a): 

 

 indutância a ndorepresenta g para    ,0 gL
c

c 
 










  

iacapacitânc a ndorepresenta g para    ,
0

g
C

c

c











  

(2.4) 

 

Para exemplificar o uso destas transformações, considere o projeto de um filtro 

passa-baixa de ordem 3n  cuja frequência de corte seja GHz 2cf  e impedância 

característica de fonte Ω 500 Z . Para este exemplo, é escolhido um protótipo passa-

baixa Chebyshev, cuja estrutura é ilustrada na Figura 2.1. Foi escolhido um valor de 

ondulação na banda passante dB 10,
rAL . Usando a Tabela I.3, constante no Apêndice 

I, os elementos obtidos para este protótipo são: S 0140 , gg , H 0316131 , gg e 

F 1474,12 g , para rad/s 0,1c . O fator de escalonamento de impedância, de acordo 

com a expressão em (2.1) é 500  . A frequência angular de corte é 

rad/s 10.2 x 2 9 c . O uso das expressões em (2.4) conduz aos valores reativos 

nH 105,431  LL  e pF 826,12 C . O circuito do filtro passa-baixa resultante pode ser 

visto na Figura 2.3(b). 

 As transformações passa-alta, passa-faixa e rejeita-faixa não serão discutidas 

neste trabalho, pois não serão usadas, podendo ser conferidas nos desenvolvimentos 

fornecidos por Hong (2011). 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 2.3. Transformação do protótipo passa-baixa em filtro passa-baixa: (a) 

transformação básica de elemento; (b) filtro passa-baixa prático baseado na 

transformação. 

  

2.4 Elementos quase concentrados 

 Seções de linhas e tocos de microfita cujos comprimentos físicos são menores 

que 4/g  são os componentes mais comuns para aproximar a realização em micro-

ondas de elementos reativos concentrados em estruturas de filtros de microfita, sendo 

denominados elementos quase concentrados, de acordo com o exposto por Hong (2011). 

Eles também são conhecidos como elementos concentrados se suas dimensões são ainda 

mais reduzidas, a saber, menores que 8/g .  

 

2.4.1 Seções de linhas de microfita 

 A Figura 2.4(a) mostra uma linha de microfita de alta impedância Zc sem perdas, 

possuindo terminações cujos valores de impedância são relativamente baixos Z0. Esta 

combinação é representada por um circuito  -equivalente (Figura 2.4(b)). Os 

parâmetros do circuito são expressos a seguir (Hong 2011): 

 














 lZx

g

c


2
sin  

(2.5) 














 ltg

Z

B

gc 

1

2
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(a) 

 

(b) 

Figura 2.4. (a) Elemento de linha de microfita de alta impedância; (b) Circuito-

equivalente. 

 

 Nos casos em que 8/gl  , temos: 














 lZx

g

c


2
 

(2.6) 














 l

Z

B

gc 

1

2
 

 

 Para o caso complementar, mostrado na Figura 2.5(a), uma linha de microfita 

sem perdas de baixa impedância Zc terminada por linhas de microfita de impedâncias 

relativamente altas Z0 representada por um circuito-T equivalente (Figura 2.5(b)), cujos 

parâmetros do circuito são expressos a seguir (Hong 2011): 

 

 














 l

Z
B

gc 

2
sin

1
 

(2.7) 














 ltgZ

x

g

c




2
 

 

 Para 8/gl  , os valores dos parâmetros podem ser aproximados para: 
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 l

Z
B

gc 

21
 

(2.8) 














 lZ

x

g

c




2
 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2.5. (a) Elemento de linha curta de microfita de baixa impedância; (b) Circuito-T 

equivalente. 

 

2.4.2 Tocos de microfita em aberto e em curto-circuito  

 Um toco de microfita sem perdas em aberto pode ser equivalente a um capacitor 

em paralelo (Hong 2011), conforme indicado na Figura 2.6(a). Outro toco similar, desta 

vez em curto-circuito, pode ser equivalente a um indutor em paralelo, conforme 

indicado na Figura 2.6(b). 

 Segundo a teoria da linha de transmissão (Hong 2011), a admitância de entrada 

de uma linha de transmissão em circuito aberto possuindo uma admitância característica 

cc ZY /1  e constante de propagação g /2  é expressa como: 

 














 ltgjYY

g

cent


2

 

(2.9) 
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(a) 

 

(b) 

Figura 2.6 Elementos de toco em microfita: (a) em circuito aberto; (b) em curto-circuito. 

 

 Considera-se em (2.9) que l  é o comprimento do toco. Se 4/gl   a 

admitância de entrada é capacitiva. Se o toco for ainda menor, 8/gl  , a admitância 

de entrada pode ser aproximada por: 

 














 ljYY

g

cent


2
 (2.10) 

 

 Para o caso complementar do toco em curto-circuito, a impedância de entrada é 

expressa conforme a seguir: 














 ltgjZZ

g

cent


2
 (2.11) 

 

 Esta impedância de entrada em (2.11) é indutiva para 4/gl  . Se 8/gl  , há 

uma aproximação para a expressão: 

 














 ljZZ

g

cent


2
 (2.12) 
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2.5 Filtros passa-baixa em microfita 

 O projeto de filtros passa-baixa em microfita pode ser organizado em duas 

etapas principais. A primeira etapa envolve a escolha de um protótipo passa-baixa 

apropriado, conforme discutido na Seção 2.2. Em função das especificações desejadas 

para o filtro, são escolhidos os seguintes parâmetros: tipo de resposta, nível de 

ondulação na banda passante (
rAL ) e a ordem n do filtro. Os valores dos elementos 

reativos do protótipo do filtro passa-baixa são então transformados nos elementos 

reativos L-C para a frequência de corte e impedância de entrada e saída desejadas, 

conforme delineado na seção 2.3.  

 Tendo obtido o projeto adequado para o filtro passa-baixa usando elementos 

concentrados L-C, a etapa seguinte consiste em encontrar uma realização apropriada em 

microfita que aproxime a resposta deste filtro. Uma realização possível em microfita é 

fazer uso de elementos quase concentrados, conforme apresentados na seção 2.4. 

 Em seguida, serão apresentados procedimentos de projeto de filtros passa-baixa 

usando três realizações em microfita. A primeira e a terceira configurações consistem 

em aproximar os indutores e capacitores por linhas de microfita de alta e baixa 

impedância, respectivamente. A segunda configuração usa tocos em circuito aberto para 

realizar os capacitores, mantendo a realização dos indutores usando linhas de microfita 

de alta impedância (Hong 2011). 

 Inicialmente, na subseção 2.5.1, será mostrada uma formulação que pode ser 

usada para calcular os elementos reativos em filtros passa-baixa. Em seguida, na 

subseção 2.5.2, é realizada uma discussão sobre os valores de impedância característica 

a serem usados nas seções de linha de microfita em filtros passa-baixa. Uma formulação 

para o cálculo dos valores de comprimento para as seções de linha de microfita é 

apresentada na subseção 2.5.3. Na subseção 2.5.4 são feitas considerações sobre efeitos 

indesejados que surgem das aproximações realizadas e discutidas neste capítulo. 

 

2.5.1 Elementos reativos 

 Na seção 2.3 foi mostrada a transformação dos elementos presentes em um 

protótipo passa-baixa normalizado em elementos reativos para um filtro passa-baixa 

com frequência de corte fc qualquer. Tendo como base os valores dos elementos gi de 

um protótipo passa-baixa, da impedância característica de entrada/carga Z0 e do valor de 

fc, calcula-se os valores de L e C seguindo as expressões abaixo (Hong 2011): 
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(2.13) 
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em que os elementos gi podem ser obtidos a partir das tabelas presentes no Apêndice I. 

Para a determinação direta dos elementos gn pode-se usar as equações apresentadas por 

Hong (2011). 

 

2.5.2 Impedância característica, comprimento de onda guiado e largura de seções 

de linha de microfita 

 A aproximação dos elementos reativos calculados na seção anterior pode ser 

realizada pelo uso de seções de linha de microfita. Algumas informações iniciais de 

projeto devem ser fornecidas em relação às linhas de microfita, visto que as expressões 

para o cálculo de indutância e capacitância destas linhas dependem dos valores de 

impedância característica e comprimento de cada seção de microfita.  

 Segundo Hong (2011), é prático fixar inicialmente os valores de impedância 

característica para as seções de alta e baixa impedância de maneira que LC ZZZ 000  . 

Nesta relação, CZ0  e LZ0  denotam, respectivamente, as impedâncias características das 

linhas de baixa e alta impedância; 0Z  representa a impedância característica de 

entrada/saída do filtro. Um valor mais baixo de CZ0  resulta em uma melhor 

aproximação para um capacitor de elemento concentrado, mas a largura da linha 

resultante não permitiria a ocorrência de qualquer ressonância transversa em frequências 

de operação. Por outro lado, um valor mais alto para LZ0  conduz a uma aproximação 

melhor para um indutor de elemento concentrado, mas esta abordagem pode implicar 

uma dificuldade de fabricação da microfita resultante, pois resultaria em uma espessura 

muito estreita (Hong 2011). 

 O Apêndice II deste trabalho traz as formulações necessárias para o cálculo da 

largura W e comprimento de onda guiado λg para cada seção de microfita a ser usada 

para aproximar elementos reativos.  
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2.5.3 Comprimento das seções de linhas de microfita 

 Após o cálculo dos elementos reativos L e C e a determinação dos valores de 

impedância característica, largura e comprimento de onda guiado das linhas de 

microfita, procede-se ao cálculo dos valores de comprimento l. As expressões seguintes 

são baseadas na formulação presente na seção 2.4. 

 

Configuração usando degraus de impedância 

 Para o uso da configuração usando degraus de impedância, que aproxima os 

indutores L por linhas de alta impedância (ver Figura 2.4 (a)) e os capacitores C por 

linhas de baixa impedância (ver Figura 2.5 (a)), pode-se usar a formulação a seguir 

(Hong 2011): 











 

L

ncgL

Ln
Z

L
senl

0

1

2






 

(2.14) 

 Cnc

gC

Cn ZCsenl 0
1

2





  

 

Configuração usando tocos em circuito aberto 

 No caso da configuração que usa tocos em circuito aberto (ver Figura 2.6(a)) 

para aproximar os capacitores, mantendo as linhas de alta impedância (ver Figura 

2.4(a)) para aproximar os indutores, pode-se usar a formulação a seguir (Hong 2011): 

 











 

L

ncgL

Ln
Z

L
senl

0

1

2






 

(2.15) 

 Cnc

gC

Cn ZCtgl 0
1

2





  

 

em que lLn e lCn representam, respectivamente, os comprimentos das seções de linha de 

microfita que aproximam os indutores e capacitores desejados. 

 

Configuração usando elementos semiconcentrados 

 Para o cálculo dos comprimentos físicos das seções de microfita para a 

configuração de filtro passa-baixa usando elementos semiconcentrados, faz-se uso das 

expressões (2.14). 
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2.5.4 Considerações sobre a aplicação das aproximações usando seções de linhas de 

microfita 

 A utilização das aproximações de elementos reativos por seções de linha de 

microfita não é ideal, sendo necessário, caso se deseje maior precisão, aplicar algumas 

correções.  

 Por exemplo, a aproximação de um indutor L por uma seção de linha de 

microfita de alta impedância significa a inserção de duas capacitâncias parasitas, 

conforme pode ser visto no circuito equivalente da Figura 2.4(b).  

 A aproximação de um capacitor C por uma seção de linha de microfita de baixa 

impedância resulta na inserção de duas indutâncias parasitas, conforme mostrado no 

circuito equivalente da Figura 2.5(b). 

 Por fim, a aplicação de tocos em circuito aberto como aproximação de 

capacitâncias precisa considerar o efeito de terminação aberta, discutido no Apêndice 

III. Ao considerar este fenômeno é necessário realizar uma compensação no cálculo do 

comprimento de tocos em circuito aberto. Este estudo é apresentado em detalhes por 

Hong (2011). 

 

2.6 Parâmetros de desempenho na análise de filtros passa-baixa 

 Alguns parâmetros serão usados para caracterizar o desempenho dos filtros 

passa-baixa em microfita desenvolvidos neste trabalho. A Figura 2.7 traz uma resposta 

padrão de um filtro passa-baixa possuindo frequência de corte fc de 3 dB e frequência de 

rejeição fr de 20 dB. Por exemplo, o eixo vertical do gráfico da Figura 2.7 pode 

representar o parâmetro de transmissão S21, comumente expresso em dB. A banda de 

passagem de frequências do filtro é caracterizada pela região inicial da curva até o ponto 

de queda de 3 dB do nível de transmissão. Entre esse nível de corte de 3 dB e o ponto de 

atenuação de 20 dB temos a região ou banda de transição (BWt = fr – fc). A partir desse 

ponto de 20 dB em diante temos a região de rejeição do filtro. A extensão dessa banda é 

denominada como largura de banda de rejeição (BWr). O nível mínimo geralmente 

usado como referência para a rejeição de um filtro passa-baixa é o valor de 20 dB.  
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Figura 2.7 Alguns parâmetros usados na caracterização do desempenho de um filtro 

passa-baixa
1
.  

 

 Quanto mais estreita for a banda de transição BWt mais próximo o filtro será de 

um filtro com resposta ideal. A eficiência desse corte pode ser medida por um 

parâmetro denominado seletividade, representado pela letra ξ, podendo ser calculado 

pela expressão a seguir (Ali et al. 2007): 

 

cr ff 


 12 

  (2.16) 

 

em que α2 e α1 representam, respectivamente, os pontos de atenuação de 20 dB e 3 dB 

nas curvas de S21 (por exemplo, na Figura 2.7). 

 Outro parâmetro importante na análise de um filtro é a medida do seu atraso de 

grupo. Este parâmetro mede a distorção de fase em um dispositivo. A expressão a seguir 

pode ser usada para determinar o comportamento do atraso de grupo em um dispositivo 

(Hong 2011): 

 





d

d
tg


  

(2.17) 

 

em que φ representa a variação de fase do dispositivo. 

 

                                            
1
 Imagem modificada. Imagem original disponível em: < http://msp.ucsd.edu/techniques/v0.11/book-

html/node129.html> Acesso em Julho de 2018. 
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2.7 Ressoadores SRR e CSRR 

 Tem havido um interesse crescente no desenvolvimento de estruturas 

metamateriais, como os ressoadores SRR e os ressoadores CSRR. Além de reduzir as 

limitações convencionais presentes no projeto de filtros passa-baixa em microfita, o uso 

dessas células metamateriais pode viabilizar filtros passa-baixa em microfita compactos, 

com custo e peso reduzidos (Singh, Baral & Kumar 2015), (Nasraoui et al. 2014), 

(Suganthi, Raghavan & Kumar 2012). 

 As estruturas SRR e CSRR possuem comprimento elétrico reduzido quando se 

compara ao comprimento de onda do sinal na ressonância (Suganthi, Raghavan & 

Kumar 2012). Por isso, tal vantagem pode ser usada para projetar estruturas de microfita 

compactas. Os ressoadores SRR e CSRR podem ser usados para melhorar a resposta de 

diversos tipos de configuração de filtros em microfita (Falcone et al. 2004a), (Ali, Khan 

& Hu 2007), visto que elas oferecem uma solução elegante para a supressão de bandas 

de transmissão espúrias em circuitos na faixa de micro-ondas (Garcia-Garcia et al. 

2004a, 2004b). 

 Os ressoadores SRR e CSRR usados neste trabalho podem ser vistos na Figura 

2.8. Para estes elementos, as partes em cobre são representadas pela cor cinza. Nesta 

figura, c representa a espessura do ressoador, d representa o espaçamento entre os 

ressoadores, g representa o comprimento da fenda em cada ressoador, rext representa o 

raio externo do ressoador CSRR circular, lSRR representa o comprimento externo do 

ressoador SRR e WSRR representa a largura externa do ressoador SRR. Note que no caso 

do ressoador CSRR os elementos são construídos realizando aberturas no cobre.  

 

 

Figura 2.8 Configuração dos ressoadores: (a) CSRR circular e (b) SRR retangular. 

  

 As células ilustradas na Figura 2.8, quando apropriadamente polarizadas, 

propiciam o surgimento de regiões de rejeição na vizinhança da frequência de 
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ressonância dos ressoadores. Esta polarização consiste em permitir que o vetor campo 

magnético incida perpendicularmente ao plano que contém os ressoadores (Falcone et 

al. 2004a), (Baena et al. 2005). O Apêndice IV apresenta a formulação para o cálculo da 

frequência de ressonância f0 em ressoadores SRR circulares usada neste trabalho, 

proposta por Saha e Siddiqui (2011, 2012). Esta formulação também pode ser usada 

para o cálculo da frequência de ressonância em ressoadores CSRR. 

 As regiões de rejeição criadas pela aplicação de ressoadores CSRR e SRR 

podem ser usadas para melhorar a eficiência do corte, ou seletividade, e a região de 

rejeição em filtros passa-baixa em microfita.  

 

2.8 Considerações 

 Neste capítulo, foram apresentados conceitos básicos necessários para a 

compreensão e projeto de filtros em microfita. Na Seção 2.1, foi introduzido o conceito 

de filtro, assim como as primeiras contribuições no que se refere ao projeto dos 

principais tipos. Posteriormente, nas Seções 2.2, 2.3 e 2.4, foram apresentados, 

respectivamente, os conceitos que envolvem os protótipos passa-baixa, as 

transformações de elementos e de frequência para a configuração passa-baixa e os 

elementos quase-concentrados em microfita, caros ao projeto de filtros em microfita. 

Também foram contemplados, neste capítulo, discussões breves acerca dos ressoadores 

SRR e CSRR, além dos parâmetros de análise de filtros usados neste trabalho. 
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Capítulo 3 

Filtros Passa-baixa em Microfita 

 

 Este capítulo tem como finalidade descrever as estruturas de filtro passa-baixa 

(FPB) em microfita desenvolvidas. Foram trabalhadas três configurações em microfita. 

A primeira faz uso de degraus de impedância em microfita. A segunda configuração faz 

uso de tocos em circuito aberto. A última configuração trabalhada é constituída por 

elementos semiconcentrados.  

 Principalmente, tendo em vista os objetivos desta tese, também serão 

apresentadas quais limitações observadas nesses filtros motivaram a aplicação de 

ressoadores CSRR e SRR. Os resultados de alguns parâmetros de desempenho dos 

filtros convencionais serão apresentados e comentados. 

 Conforme mencionado no Capítulo 2, tendo como base a frequência de corte fc 

desejada para o filtro, o valor de impedância característica de entrada/saída Z0 e o 

protótipo passa-baixa pretendido (que possui frequência de corte Ωc = 1,0 rad/s), são 

coletados os valores dos elementos reativos gn, que podem ser vistos no Apêndice I. De 

posse dos valores de gi, procede-se ao cálculo dos elementos reativos LC que 

trabalharão na frequência de corte fc. Em seguida, são estudados os valores de 

impedância característica para os elementos reativos LC. A partir dos valores então 

calculados, procede-se ao cálculo dos valores de comprimento para cada seção de linha 

de microfita. 

 

3.1 FPB em microfita usando degraus de impedâncias  

 A primeira configuração de filtro passa-baixa usada possui seções de linha de 

microfita possuindo valores de alta e baixa impedâncias (subseção 2.4.1). A Figura 

3.1(a) traz a estrutura geral de um filtro passa-baixa em microfita que usa degraus de 

impedância. As linhas de alta impedância atuam como indutores em série e as linhas de 

baixa impedância atuam como capacitores em paralelo, tornando possível a realização 

de um filtro passa-baixa, em conformidade com o circuito de filtro passa-baixa 

mostrado na Figura 3.1(b). Uma vez que esses segmentos de fita são muito mais curtos 

do que o comprimento de onda guiado λg associado, eles atuam como elementos quase 

concentrados. Nas extremidades da estrutura nota-se a presença de seções de linha de 

microfita possuindo impedância característica Z0 = 50 Ω. Tais elementos realizam a 
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transição de entrada/saída com os conectores que serão usados na etapa experimental, 

que também possuem impedância de 50 Ω. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.1 (a) Estrutura geral de filtros passa-baixa em microfita usando degraus de 

impedância; (b) Circuito do filtro passa-baixa equivalente. 

 

3.2 FPB em microfita usando tocos em circuito aberto 

 A Figura 3.2(a) mostra a configuração de um filtro passa-baixa usando tocos em 

circuito aberto para aproximar os capacitores C, conforme mostrados no circuito da 

Figura 3.2(b). Os indutores L do filtro serão aproximados por linhas de microfita de alta 

impedância. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.2 (a) Estrutura geral de filtros passa-baixa em microfita usando tocos em 

circuito aberto; (b) Circuito passa-baixa a ser aproximado. 

 

3.3 FPB em microfita usando elementos semiconcentrados 

 A configuração geral de um filtro passa-baixa usando elementos 

semiconcentrados em microfita é ilustrada na Figura 3.3 (a). O circuito aproximado 
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resultante pode ser visto na Figura 3.3 (b). Os indutores são aproximados por linhas de 

microfita de alta impedância e os capacitores são aproximados por linhas de microfita 

de baixa impedância (subseção 2.4.1). 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.3 (a) Estrutura geral para um filtro passa-baixa em microfita usando elementos 

semiconcentrados; (b) Circuito do filtro passa-baixa equivalente. 

 

3.4 FPB em microfita projetados e confeccionados 

 Esta seção apresenta os filtros passa-baixa em microfita projetados. Foram 

usadas as configurações mostradas nas seções 3.1 a 3.3. Estas estruturas serão 

analisadas neste capítulo, considerando respostas obtidas por meio de simulações e 

etapa experimental. Após a análise, será feita a justificativa para o processo de inserção 

dos ressoadores CSRR/SRR nas estruturas. As estruturas modificadas serão 

apresentadas e analisadas no Capítulo 4. 

 Os filtros foram projetados tendo como objetivo o valor de 2 GHz para 

frequência de corte, com 50 Ω de impedância característica de entrada/saída. O capítulo 

2 (seção 2.5) delineou como obter os valores de indutância L e capacitância C, 

considerando os valores de fc e Z0.  

 

3.4.1 Configuração usando degraus de impedância 

 A Figura 3.4 mostra os filtros passa-baixa usando a configuração de degraus de 

impedância possuindo ordens n = 5 (a), n = 7 (b) e n = 9 (c). Essas figuras ilustram 

apenas a camada de cada filtro que contém as seções de linha de microfita. Sob essa 

camada, distante pela espessura h de substrato dielétrico, reside paralelamente o plano 
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de terra de cada estrutura, a princípio completamente metálico. Para todos os projetos 

apresentados neste trabalho foi utilizado o laminado dielétrico FR-4 (εr = 4,4) com 

espessura h = 0,8 mm. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 3.4 Estruturas de filtro passa-baixa em microfita usando a configuração de 

degraus de impedância: (a) ordem n = 5, (b) ordem n = 7 e (c) ordem n = 9. 

 

 A Tabela 3.1 traz os valores de largura W e comprimento l para as seções de 

linha de microfita que compõem os filtros usando a configuração de degraus de 

impedância, ilustrados na Figura 3.4. Os valores de W foram calculados segundo a 

formulação presente no Apêndice II (Hong 2011). Os valores de comprimento l foram 

calculados tendo como base o desenvolvimento apresentado na seção 2.5 deste trabalho. 

Os valores de impedância característica para as linhas de alta e baixa impedância são 

iguais a 100 Ω e 24 Ω, respectivamente. 

 

Tabela 3.1 Dimensões (em mm) das seções de linha de microfita que integram os filtros 

passa-baixa em microfita usando configuração de degraus de impedância, presentes na 

Figura 3.4. 

n Dimensão L1 C2 L3 C4 L5 C6 L7 C8 L9 

5 
W 0,35 4,41 0,35 4,41 0,35 - - - - 

l 6,79 5,00 15,02 5,00 6,79 - - - - 

7 
W 0,35 4,41 0,35 4,41 0,35 4,41 0,35 - - 

l 3,09 5,39 10,60 7,03 10,60 5,39 3,09 - - 

9 
W 0,35 4,41 0,35 4,41 0,35 4,41 0,35 4,41 0,35 

l 1,59 6,32 8,99 8,38 9,89 8,38 8,99 6,32 1,59 
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3.4.2 Configuração usando tocos em circuito aberto 

 De maneira semelhante, as Figuras 3.5 (a), (b), (c) e (d) trazem os filtros passa-

baixa em microfita usando tocos em circuito aberto. Para esta configuração foram 

trabalhados filtros possuindo, respectivamente ordens n = 3, n = 5, n = 7 e n = 9. 

 A Tabela 3.2 traz os valores de largura W e comprimento l para as seções de 

linha de microfita que compõem os filtros usando tocos em circuito aberto, ilustrados na 

Figura 3.5. Os valores de impedância característica para as linhas de alta e baixa 

impedância foram fixados em 100 Ω e 24 Ω, respectivamente. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 3.5 Estruturas de filtro passa-baixa em microfita usando tocos em circuito aberto: 

(a) ordem n = 3, (b) ordem n = 5, (c) ordem n = 7 e (d) ordem n = 9. 

 

Tabela 3.2. Dimensões (em mm) das seções de linha de microfita que integram os filtros 

passa-baixa em microfita usando tocos em circuito aberto, presentes na Figura 3.5. 

n Dimensão L1 C2 L3 C4 L5 C6 L7 C8 L9 

3 
W 0,43 4,41 0,43 - - - - - - 

l 7,99 4,33 7,99 - - - - - - 

5 
W 0,35 4,41 0,35 4,41 0,35 - - - - 

l 8,36 3,11 19,33 3,11 8,36 - - - - 

7 
W 0,35 4,41 0,35 4,41 0,35 4,41 0,35 - - 

l 5,61 7,36 14,56 8,30 14,56 7,36 5,61 - - 

9 
W 0,35 4,41 0,35 4,41 0,35 4,41 0,35 4,41 0,35 

l 5,74 7,50 15,40 8,59 17,28 8,59 15,40 7,50 5,74 
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3.4.3 Configuração usando elementos semiconcentrados 

 Por fim, a Figura 3.6 traz as estruturas de filtro usando elementos 

semiconcentrados. Para esta configuração foram projetados filtros de ordens n = 3, visto 

na Figura 3.6 (a), e n = 5, visto na Figura 3.6 (b). 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.6 Estruturas de filtro passa-baixa em microfita usando elementos 

semiconcentrados: (a) ordem n = 3 e (b) ordem n = 5. 

 

 A Tabela 3.3 traz os valores de largura e comprimento para as seções de linha de 

microfita que compõem os filtros usando elementos semiconcentrados, ilustrados na 

Figura 3.6. Foi usado o valor de 93 Ω para a impedância característica das linhas de alta 

impedância. Para o filtro de ordem n = 3, foi usado o valor de 24 Ω para a impedância 

característica da linha de baixa impedância. No filtro de ordem n = 5, têm-se o valor de 

14 Ω para as linhas de baixa impedância.  

 

Tabela 3.3. Dimensões (em mm) das seções de linha de microfita que integram os filtros 

passa-baixa em microfita usando elementos semiconcentrados, presentes na Figura 3.6. 

n Dimensão L1 L2 C2 L3 L4 C4 L5 

3 
W (mm) 0,43 0,43 4,41 0,43 - - - 

l (mm) 5,60 4,02 4,34 5,60 - - - 

5 
W (mm) 0,43 0,43 8,52 0,43 0,43 8,52 0,43 

l (mm) 7,01 2,33 3,68 11,42 8,56 2,05 3,94 

 

3.4.4 Análise preliminar 

 Os filtros passa-baixa caracterizados nas subseções 3.4.1 a 3.4.3, que possuem, 

respectivamente, as configurações usando degraus de impedância, tocos em circuito 

aberto e elementos semiconcentrados, foram inicialmente simulados em ambiente 

computacional usando o software ANSYS HFSS 13.0 (High-Frequency Structure 
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Simulator). Posteriormente, as estruturas foram fabricadas. Os filtros passa-baixa em 

microfita fabricados são mostrados nas Figuras 3.7 (a)-(c). A Figura 3.7 (d) mostra 

como foi realizada a medição dos filtros. Foi utilizado um analisador de rede vetorial 

modelo EN5071C. Conectores SMA fêmea possuindo impedância de 50 Ω foram 

soldados nas extremidades de entrada e saída de cada estrutura. O Apêndice V traz o 

procedimento usado para fabricar as estruturas. Os filtros que serão apresentados a 

seguir serão analisados fazendo-se uso dos parâmetros de desempenho caracterizados na 

subseção 2.6. A análise contempla majoritariamente os resultados experimentais. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 3.7 Filtros passa-baixa em microfita fabricados e esquema de medição usado: (a) 

configuração usando degraus de impedância, (b) configuração usando tocos em circuito 

aberto; (c) configuração usando elementos semiconcentrados e (d) medição dos filtros 

passa-baixa fabricados. 

 

 A Figura 3.8 traz curvas dos parâmetros S11 e S21, em dB, dos filtros passa-baixa 

em microfita usando a configuração de degraus de impedância (Figura 3.4). 

Considerando-se as curvas da Figura 3.8, podemos perceber que há uma boa 

concordância entre os resultados obtidos pelas simulações e pelas medições. Foram 

projetados filtros de ordens n = 5, n = 7 e n = 9 com frequências de corte em 2 GHz. 
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Respectivamente, os filtros apresentam valores de frequência de corte de 3 dB iguais a 

2,44, 2,58 e 2,42 GHz. 

 

 

  

(a) 

 

 

(b) 

 

 

(c) 

Figura 3.8 Parâmetros S11 e S21, em dB, para os filtros passa-baixa usando degraus de 

impedância: (a) ordem n = 5, (b) ordem n = 7 e (c) ordem n = 9. 

  

 O filtro de ordem n = 5 não apresenta região de rejeição antes da primeira 

ocorrência de espúrio de transmissão, que surge em aproximadamente 6 GHz. O filtro 

de ordem n = 7 apresenta uma região de rejeição entre 3,42 e 6,34 GHz, ponto onde se 

observa o início de uma banda espúria de transmissão, que se estende até 8,05 GHz. 
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Para o filtro de ordem n = 9 a região de rejeição estende-se entre 3,03 e 6,41 GHz. Deste 

ponto de frequência até o final da banda de análise o filtro possui banda de transmissão.  

 Nota-se nesta primeira configuração de filtro passa-baixa em análise que o 

aumento da ordem das estruturas resulta em melhorias tanto na seletividade quanto na 

largura da banda de rejeição dos circuitos. Neste sentido, as bandas espúrias de 

transmissão tendem a se afastar das regiões de corte, efeito visto de maneira clara 

quando comparamos os filtros de ordem n = 5 (Figura 3.8 (a)) e n = 9 (Figura 3.8 (b)). 

 As Figuras 3.9 e 3.10 trazem os resultados simulados e experimentais para os 

parâmetros S11 e S21, em dB, referentes aos filtros passa-baixa cujas configurações usam 

tocos em circuito aberto (Figura 3.5). Para esta configuração foram projetados filtros de 

ordens n = 3 (Figura 3.9(a)), n = 5 (Figura 3.9(b)), n = 7 (Figura 3.10(a)) e n = 9 (Figura 

3.10(b)).  

  

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Figura 3.9 Parâmetros S11 e S21, em dB, para os filtros passa-baixa usando tocos em 

circuito aberto: (a) ordem n = 3 e (b) ordem n = 5. 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 3.10 Parâmetros S11 e S21, em dB, para os filtros passa-baixa usando tocos em 

circuito aberto: (a) ordem n = 7 e (b) ordem n = 9. 

 

 Os valores de frequência de corte de 3 dB obtidos foram, respectivamente, 2,48, 

2,57, 1,88 e 1,73 GHz. O filtro de ordem n = 3 apresenta uma região de rejeição estreita, 

entre 5,18 e 6,62 GHz. No caso do filtro de ordem n = 5, não há região de rejeição antes 

do primeiro espúrio de transmissão, cujo máximo ocorre em aproximadamente 5 GHz. 

O filtro possui uma região de rejeição estreita (entre 5,87 e 7,12 GHz) após o espúrio 

mencionado.  

  O comportamento é melhorado quando consideramos os filtros de ordens n = 7 

e n = 9 (Figura 3.10). O filtro de ordem n = 7 possui uma banda de rejeição larga, entre 

2,49 e 8,99 GHz, exceto por um estreito espúrio centralizado em 5,27 GHz. Para esse 

filtro, temos pontos de transmissão zero em 3,9, 5,5 e 7,27 GHz. Por fim, para o filtro 

de ordem n = 9 temos uma larga banda de rejeição, entre 2,17 e 8,23 GHz. Pontos de 

transmissão zero podem ser verificados em 4,31 e 7,5 GHz. Esse filtro apresenta um 

nível de rejeição mínimo de 30 dB entre 2,41 e 8 GHz. 
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 De maneira similar à configuração anterior, o aumento na ordem do filtro 

implica a melhoria da seletividade e da largura de banda de rejeição. É digno de nota 

que essa configuração é mais eficiente que a configuração em que são usados degraus 

de impedância, conforme é sabido e apontado por Hong (2011).  

 A Figura 3.11, por fim, traz os resultados simulados e medidos referentes aos 

filtros passa-baixa usando-se elementos semiconcentrados (Figura 3.6). Para essa 

configuração foram trabalhados filtros possuindo ordens n = 3 e n = 5.  

 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Figura 3.11 Parâmetros S11 e S21, em dB, para os filtros passa-baixa usando elementos 

semiconcentrados: (a) ordem n = 3 e (b) ordem n = 5. 

 

 Os filtros apresentam, respectivamente, valores de frequência de corte iguais a 

2,13 e 1,87 GHz. O filtro de ordem n = 3 apresenta uma estreita região de rejeição entre 

2,96 e 3,79 GHz. No centro desta região temos um ponto de transmissão zero, originado 

pelo ramo L2C2, presente na configuração mostrada na Figura 3.6 (a). A região de 

rejeição é mais larga, entre 2,39 e 5,38 GHz, no filtro de ordem n = 5. Dentro dessa 
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região temos dois pontos de transmissão zero, nas frequências de 2,72 e 4,13 GHz, 

originados, respectivamente, pelos ramos L2C2 e L4C4, presentes na Figura 3.6 (b). 

 Da mesma forma que nas configurações usando degraus de impedância e tocos 

em circuito aberto, o aumento da ordem n do filtro resulta na melhoria da seletividade e 

da largura de banda de rejeição.  

 Considerando os resultados apresentados nas Figuras 3.8 a 3.11, podemos 

observar que a seletividade dos filtros passa-baixa é melhorada em consonância com o 

aumento da ordem n. A obtenção da melhoria da seletividade estando condicionada ao 

aumento da ordem dos filtros significa, consequentemente, o aumento das suas 

dimensões físicas. Dessa forma, filtros de ordem baixa (como os filtros de ordens n = 3 

e n = 5 apresentados) apresentam seletividade ineficiente. Além desta limitação em 

seletividade, pode ser observado que os filtros possuem espúrios de transmissão 

indesejados dentro da banda de frequência em estudo (até 10 GHz). O próximo capítulo 

apresentará estruturas de filtro passa-baixa modificadas por ressoadores CSRR e SRR 

(em apenas um caso), projetados para mitigar as deficiências apresentadas pelos 

circuitos deste capítulo. 

  

3.5 Considerações 

 Este capítulo apresentou inicialmente as três configurações em microfita para 

aproximar filtros passa-baixa: a configuração usando degraus de impedância, a 

configuração usando tocos em circuito aberto e a configuração que faz uso de elementos 

semiconcentrados. Em seguida, foram caracterizados os filtros passa-baixa projetados e 

confeccionados. Por fim, foi realizada uma análise preliminar do desempenho 

apresentado pelos filtros desenvolvidos, partindo de uma abordagem que consistiu em 

estudar as principais figuras de mérito das estruturas em relação aos valores de ordem n. 
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Capítulo 4 

Inserção de Ressoadores CSRR em Filtros Passa-baixa em 

Microfita 

 

 Este capítulo apresenta as modificações realizadas nas estruturas de filtro passa-

baixa em microfita delineadas no capítulo anterior. Observou-se que aquelas estruturas, 

mesmo após o procedimento de aumento da ordem n, ainda necessitavam de melhorias 

no desempenho. A abordagem a ser detalhada neste capítulo consiste, em linhas gerais, 

na inserção de ressoadores CSRR no plano de terra dos filtros passa-baixa. No primeiro 

caso a ser tratado aqui também será necessário trabalhar com um elemento de ressoador 

SRR. No momento adequado será feita a justificativa para esta decisão. 

 A modificação das estruturas visa à melhoria dos seus principais parâmetros de 

desempenho, como seletividade e largura de banda de rejeição. São feitas também 

considerações acerca do desempenho da banda passante e níveis de rejeição dos filtros 

modificados pelos ressoadores CSRR. O capítulo também traça uma comparação entre 

as estruturas tratadas no capítulo anterior e as apresentadas neste capítulo. Além disso, 

são realizadas algumas comparações com estruturas já publicadas em periódicos. 

 

4.1 Projeto Protótipo 

 A sistematização de como realizar a inserção adequada de ressoadores CSRR e 

SRR será feita nesta seção. A intenção é deixar claro que não parece ser possível, ao 

tratar as curvas de S11 e S21 das estruturas do capítulo 3, modelar de maneira livre as 

dimensões de ressoadores CSRR e SRR e inseri-las todas ao mesmo tempo na estrutura 

desejada. Em outras palavras, é necessário investigar como a inserção gradativa dos 

ressoadores mencionados trabalha na remodelagem das curvas de S11 e S21. 

 Para tal tarefa, seja considerado o filtro passa-baixa de ordem n = 3 cuja 

configuração faz uso de tocos em circuito aberto, aqui replicado na Figura 4.1 (a). A 

análise que se segue é simplificada, sendo aprofundada nas seções 4.3 (caracterização 

dos ressoadores CSRR/SRR), 4.5 (Análise preliminar) e 4.6 (Análise comparativa). Para 

fins de simplificação, este filtro será nomeado como Fa. O primeiro objetivo a ser 

perseguido é trabalhar a melhoria da seletividade desta estrutura. Com isto em mente, 

foi projetado um par de ressoadores CSRR (denominado par CSRR1), com frequência 
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de ressonância em 3 GHz. A escolha dessa frequência não é arbitrária, pois busca-se 

uma frequência de corte de 2 GHz para o filtro. Essa primeira estrutura modificada foi 

denominada como Fb e pode ser vista na Figura 4.1 (b). O par de ressoadores CSRR1 foi 

inserido no plano de terra do filtro Fb. Cada célula está localizada a 5 mm da 

extremidade mais próxima da estrutura, sendo polarizadas por proximidade pelas linhas 

de microfita de entrada, que possuem impedância característica Z0.  A Figura 4.2 traz as 

curvas de S11 e S21 para o filtro Fb. 

 

 

Figura 4.1 Inserção gradativa de ressoadores CSRR e SRR no filtro passa-baixa em 

microfita de ordem n = 3 usando toco em circuito aberto: (a) Fa, (b) Fb, (c) Fc e (d) Fd. 

 

 

Figura 4.2 Respostas em frequência para os parâmetros S11 e S21 para o filtro passa-

baixa Fb (ver Figura 4.1 (b)). 

 

 Um olhar atento à Figura 4.2 revela que a inserção do par de ressoadores CSRR1 

de fato melhora de forma significativa a seletividade do filtro (comparar ao resultado 



Capítulo 4 – Inserção de Ressoadores CSRR em Filtros Passa-baixa em Microfita 

37 
 

mostrado na Figura 3.9 (a)), mas implica o surgimento de uma banda espúria de 

transmissão entre aproximadamente 2,7 e 4,2 GHz. Esse cenário motivou a inserção de 

um segundo par de ressoadores CSRR, denominado CSRR2, que seria responsável por 

remover esse espúrio de transmissão mencionado. O par CSRR2 foi projetado para 

ressoar no centro da banda espúria observada, em torno de 3,5 GHz. O par CSRR2 foi 

localizado alinhando o centro de cada célula ao centro das linhas de microfita que 

aproximam os indutores L1 e L3. O filtro resultante foi nomeado como Fc, podendo ser 

visto na Figura 4.1 (c). A Figura 4.3 traz as curvas de S11 e S21 para o filtro mencionado. 

 

 

Figura 4.3 Respostas em frequência para os parâmetros S11 e S21 para o filtro passa-

baixa Fc (ver Figura 4.1 (c)). 

 

 Conforme pode ser visto na Figura 4.3, a inserção do segundo par de ressoadores 

reduz a largura da banda espúria de transmissão, que agora se apresenta entre 2,6 e 3,4 

GHz. A persistência dessa banda de transmissão indesejada justificou a inserção de um 

ressoador SRR no mesmo plano que contém as seções de linha de microfita que 

constituem os filtros, projetado para ressoar no centro desta banda espúria 

remanescente, em torno de 3 GHz. Este ressoador SRR foi localizado distante 7 mm da 

extremidade mais próxima da estrutura. Este novo filtro foi nomeado como Fd, podendo 

ser visto na Figura 4.1 (d). A Figura 4.4 traz as respostas de S11 e S21 para este filtro. 

 A Figura 4.4 mostra que a inserção do último ressoador remove completamente 

o espúrio remanescente de transmissão, observado na Figura 4.3, referente ao filtro Fc. 

A configuração final do filtro apresenta uma frequência de corte de 3 dB em 

aproximadamente 1,9 GHz, com uma largura de banda de transição de 350 MHz. 

Pontos de transmissão zero são observados na curva de S21, quando tomamos como base 
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a frequência até 4 GHz. Tais pontos são resultados da inserção dos pares de ressoadores 

CSRR e do ressoador SRR. O filtro passa-baixa de ordem n = 3 resultante apresenta 

rejeição satisfatória até o limite de frequência analisado, em 10 GHz. 

 

 

Figura 4.4 Respostas em frequência para os parâmetros S11 e S21 para o filtro passa-

baixa Fd (ver Figura 4.1 (d)). 

 

 O procedimento explanado nesta seção serviu de base para alcançar os objetivos 

deste trabalho. Os filtros caracterizados no capítulo 3 foram modificados pela inserção 

de ressoadores CSRR seguindo esta abordagem. A seção 4.2 trará os filtros usando a 

configuração de degraus de impedância modificados pela introdução dos ressoadores 

mencionados. As seções 4.3 e 4.4, da mesma maneira, apresentarão as modificações 

empenhadas nos filtros cujas configurações usam, respectivamente, tocos em circuito 

aberto e elementos semiconcentrados. A seção 4.5 analisa de maneira preliminar as 

estruturas de filtro modificadas. Uma análise comparativa entre os resultados é 

desenvolvida na seção 4.6, considerando também algumas realizações obtidas por 

outros autores. 

 

4.2 Configuração usando degraus de impedância 

 A Figura 4.5 traz os filtros passa-baixa em microfita possuindo a configuração 

usando degraus de impedância modificados pela inserção de ressoadores CSRR. Tais 

filtros tiveram seus projetos apresentados no capítulo 3 (respostas na Figura 3.8). A 

Tabela 4.1 traz as dimensões dos ressoadores CSRR usados nos filtros passa-baixa 

mostrados na Figura 4.5. Os ressoadores CSRR1 e CSRR2 foram localizados com seus 

raios externos a 7 mm das extremidades dos circuitos. Os demais ressoadores foram 
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centralizados em relação às linhas de microfita indutivas sobre eles. Também constam 

nessa tabela os valores de frequência de ressonância de cada elemento adicionado ao 

plano de terra dos filtros mencionados, de acordo com a formulação desenvolvida por 

Saha e Siddiqui (2012). 

 

  

(a) (b) 

 

(c) 

Figura 4.5 Filtros passa-baixa em microfita de degraus de impedância modificados pela 

inserção dos ressoadores CSRR: (a) ordem n = 5, (b) ordem n = 7 e (c) ordem n = 9. 

 

Tabela 4.1 Valores dos parâmetros geométricos dos ressoadores CSRR usados nos 

filtros passa-baixa modificados por ressoadores CSRR ilustrados na Figura 4.5. Para 

todos os filtros g = 0,5 mm. 

n CSRR rext (mm) c (mm) d (mm) f0 (GHz) 

5 
1 / 2 / 3 5,0 / 4,0 / 5,5 1,0 

1,0 
3,2 / 4,5 / 2,8 

4 / 5 3,8 / 3,6 0,5 4,0 / 4,4 

7 

1 / 2 5,0 / 4,8 1,0 

0,5 

2,7 / 2,9 

3 / 4 / 5 / 

6 
3,2 / 3,5 / 3,5 / 3,7 0,5 4,3 / 3,8 / 3,8 / 3,5 

9 
1 / 2 5,0 / 4,9 1,0 2,7 / 2,8 

3 / 4 4,8 / 4,7 0,5 2,5 / 2,6 

 

4.3 Configuração usando tocos em circuito aberto 

 As estruturas de filtro que usam tocos em circuito aberto foram modificadas 

pelos ressoadores CSRR/SRR de acordo com o exposto na Figura 4.6. Esses circuitos 

foram projetados como alternativa aos projetos cujas respostas estão nas Figuras 3.9 e 

3.10. O circuito da Figura 4.6 (a) é a mesma estrutura final Fd analisada na seção 4.1. 
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Para os demais filtros na Figura 4.6, os ressoadores CSRR1 e CSRR2 foram dispostos 

com seus raios externos a 7 mm das extremidades das estruturas. Os demais ressoadores 

foram organizados de maneira a serem polarizados pelas linhas de microfita indutivas. 

A Tabela 4.2 contém os valores dos principais parâmetros geométricos que constituem 

os ressoadores CSRR inseridos no plano de terra de cada filtro mostrado na Figura 4.6. 

 

  

(a) (b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 4.6 Filtros passa-baixa em microfita usando tocos em circuito aberto 

modificados pela inserção dos ressoadores CSRR: (a) ordem n = 3, (b) ordem n = 5, (c) 

ordem n = 7 e (d) ordem n = 9. 

 

Tabela 4.2 Valores dos parâmetros geométricos dos ressoadores CSRR usados nos 

filtros passa-baixa modificados por ressoadores CSRR ilustrados na Figura 4.6. Para 

todos os filtros g = 0,5 mm. 

n Ressoador Dimensão externa (mm) c (mm) d (mm) f0 (GHz) 

3 

CSRR 1/2 rext = 5,3 / 3,7 1,0 / 0,5 1,0 3,0 / 3,5 

SRR 
lext = 8,5 

0,5 0,5 3,0 
Wext = 4,0 

5 
CSRR 1 / 2 rext = 5,0 / 4,6 1,0 

0,5 

 

2,7 / 3,1 

CSRR 3 / 4 / 5 / 6 rext = 4,6 / 4,1 / 4,1 / 3,9 0,8 2,9 / 3,4 / 3,4 / 3,6 

7 
CSRR 1 / 2 rext = 5,0 / 4,6 1,0 2,7 / 3,0 

CSRRR 3 / 4 rext = 4,0 / 3,6 0,5 3,2 / 3,7 

9 
CSRR 1 / 2 rext = 4,9 / 4,9 1,0 2,8 / 2,8 

CSRR 3 / 4 rext = 3,6 / 3,6 0,5 3,7 / 3,7 
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4.4 Configuração usando elementos semiconcentrados 

 A Figura 4.7 mostra os filtros passa-baixa em microfita usando elementos 

semiconcentrados modificados pela inserção dos ressoadores CSRR. No capítulo 

anterior, Figura 3.11, é possível verificar as respostas dos filtros na ausência dos 

ressoadores CSRR. Nessa configuração de filtro passa-baixa, foram trabalhados filtros 

de ordens n = 3 e n = 5. Os ressoadores CSRR1 e CSRR2 foram dispostos com suas 

extremidades a 7 mm das extremidades dos circuitos. Na Figura 4.7(a), os demais 

ressoadores estão separados 0,3 mm entre si. Todos os ressoadores estão centralizados 

em relação às linhas de microfita que os polarizam. A Tabela 4.3 traz os valores dos 

principais parâmetros geométricos dos ressoadores CSRR usados para modificar os 

filtros passa-baixa em microfita usando elementos semiconcentrados. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.7 Filtros passa-baixa em microfita usando elementos semiconcentrados 

modificados pela inserção dos ressoadores CSRR: (a) ordem n = 3 e (b) ordem n = 5. 

  

Tabela 4.3 Principais parâmetros geométricos para os ressoadores CSRR usados nos 

filtros passa-baixa mostrados na Figura 4.7. 

n Ressoador rext (mm) c (mm) d (mm) g (mm) f0 (GHz) 

3 

CSRR1 4,3 

0,5 0,5 0,3 

2,90 

CSRR2 3,9 3,29 

CSRR3 3,5 3,79 

CSRR4 

CSRR5 

2,4 6,40 

5 
CSRR1 

CSRR2 

4,5 2,73 
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4.5 Análise preliminar das estruturas modificadas pelos ressoadores 

CSRR  

 Inicialmente, os filtros passa-baixa modificados pelos ressoadores CSRR 

apresentados nas seções 4.2 a 4.4 foram analisados por meio de simulação 

eletromagnética usando a ferramenta computacional ANSYS HFSS 13.0. Posteriormente, 

as estruturas foram confeccionadas. A Figura 4.8 mostra os planos de terra das 

estruturas de filtro passa-baixa modificadas pelos ressoadores CSRR, assim como 

mostra o ressoador SRR presente apenas no filtro de ordem n = 3 usando toco em 

circuito aberto (Figura 4.8 (b)). As seções de linha de microfita que constituem os 

elementos LC e as linhas de microfita de entrada e saída são as mesmas das ilustradas 

nas fotografias presentes na Figura 3.7. Nesta análise serão considerados os valores dos 

resultados experimentais. 

 

  

(a) (b) 

 

(c) 

Figura 4.8 Planos de terra dos filtros passa-baixa em microfita modificados pela 

inserção dos ressoadores CSRR e ressoador SRR presente apenas no filtro de ordem n = 

3 usando toco em circuito aberto: (a) configuração usando degraus de impedância, (b) 

configuração usando tocos em circuito aberto e (c) configuração usando elementos 

semiconcentrados. 
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 A Figura 4.9 traz as curvas simuladas e experimentais dos parâmetros S11 e S21, 

em dB, referentes aos filtros passa-baixa em microfita usando degraus de impedância 

modificados pela inserção dos ressoadores CSRR caracterizados na seção 4.2.  

 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

 

(c) 

Figura 4.9 Resultados de simulação e medição dos parâmetros S11 e S21, em dB, para os 

filtros passa-baixa em microfita usando degraus de impedância, e modificados pela 

inserção de ressoadores CSSR (ver Figura 4.5): (a) ordem n = 5, (b) ordem n = 7 e (c) 

ordem n = 9. 
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 O filtro de ordem n = 5 (Figura 4.9(a)) possui frequências de corte e rejeição de, 

respectivamente, 1,95 e 2,44 GHz. Este filtro apresenta pontos de transmissão zero nas 

frequências de 2,62 e 4,34 GHz. Entre 4 e 10 GHz o filtro apresenta nível mínimo de 

rejeição de 30 dB, podendo chegar até 55 dB, como no ponto mínimo de transmissão 

mencionado de 4,34 GHz. 

 No caso do filtro de ordem n = 7 (Figura 4.9(b)), os valores de frequência de 

corte e rejeição são 1,85 e 2,12 GHz, respectivamente. Para essa estrutura, temos pontos 

de transmissão zero nas frequências de 2,28, 3,12, 3,53 e 4 GHz. O filtro apresenta um 

nível mínimo de rejeição de 30 dB em toda a banda analisada após a frequência de 

rejeição. 

 Por fim, o filtro de ordem n = 9 (Figura 4.9(c)) apresenta valores de frequência 

de corte e rejeição em 1,92 e 2,15 GHz. Em tal dispositivo, podemos destacar o nível de 

rejeição mínimo de 30 dB entre 2,21 e 8,13 GHz. Dentro dessa banda há outra menor 

entre 2,52 e 5,35 GHz que apresenta rejeição mínima de 50 dB. Esse filtro também 

apresenta rejeição satisfatória (mínimo de 20 dB) até o limite máximo de frequência 

analisado. A análise dessas três primeiras estruturas de filtro mostra que a inserção dos 

ressoadores resulta numa melhoria considerável da seletividade, conforme será 

detalhado na seção 4.6.  

 A Figura 4.10, por sua vez, ilustra as respostas simuladas e experimentais dos 

parâmetros S11 e S21 referentes aos filtros passa-baixa em microfita usando tocos em 

circuito aberto possuindo ordens n = 3 e n = 5 modificados pela inserção dos 

ressoadores CSRR caracterizados na seção 4.3. O filtro de ordem n = 3 já foi 

previamente analisado na seção 4.1, visto que o dispositivo serviu de base para o 

desenvolvimento das demais estruturas. O filtro de ordem n = 5 possui valores de 

frequência de corte e rejeição em aproximadamente 1,97 e 2,17 GHz, respectivamente. 

Esse filtro apresenta pontos de transmissão zero nas frequências de 2,26, 2,78 e 3,3 

GHz. O filtro apresenta rejeição satisfatória entre a frequência fr e a frequência máxima 

em estudo, 10 GHz. Um nível mínimo de rejeição de 30 dB é observado entre 3,79 e 

9,04 GHz.  

 A Figura 4.11 mostra as respostas para os filtros passa-baixa usando tocos em 

circuito aberto possuindo ordens n = 7 e n = 9 modificados pela inserção dos 

ressoadores CSRR. Para o filtro de ordem n = 7 os valores apresentados de corte e 

rejeição são, respectivamente, fc = 1,63 GHz e fr = 2,05 GHz. Pontos de transmissão 

zero são observados nas frequências de 2,28, 3,06 e 3,45 GHz. Exceto por um espúrio 
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bastante estreito de transmissão em 8,88 GHz, o filtro apresenta rejeição satisfatória 

entre a frequência de rejeição fr e o limite máximo de frequência em consideração neste 

trabalho. Por fim, no caso do filtro de ordem n = 9 (Figura 4.11), os valores obtidos 

foram 1,58 e 1,87 GHz para os pontos de atenuação de 3 dB e 20 dB, respectivamente. 

Para esse filtro, são observados pontos de transmissão zero em 2,67 e 3,28 GHz. O filtro 

apresenta rejeição mínima de 30 dB entre 1,95 e 8,32 GHz.  

 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Figura 4.10 Resultados de simulação e medição dos parâmetros S11 e S21, em dB, para 

os filtros passa-baixa em microfita usando tocos em circuito aberto, e modificados pela 

inserção de ressoadores CSSR (ver Figura 4.6): (a) ordem n = 3 e (b) ordem n = 5. 

 

 Assim como na primeira configuração analisada, a inserção dos ressoadores 

CSRR nos filtros passa-baixa usando tocos em circuito aberto implica a melhoria da 

seletividade das estruturas. Além disso, os ressoadores foram usados também para 

remodelar a banda de rejeição dos filtros, oferecendo níveis de rejeição não observados 

nas configurações convencionais. 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 4.11 Resultados de simulação e medição dos parâmetros S11 e S21, em dB, para 

os filtros passa-baixa em microfita usando tocos em circuito aberto, e modificados pela 

inserção de ressoadores CSSR (ver Figura 4.6): (a) ordem n = 7 e (b) ordem n = 9. 

  

 A Figura 4.12 ilustra as respostas simuladas e experimentais dos parâmetros S11 

e S21, em dB, referentes aos filtros passa-baixa em microfita usando elementos 

semiconcentrados modificados pela inserção dos ressoadores CSRR caracterizados na 

seção 4.4. O filtro de ordem n = 3 apresenta valores de frequência de corte e rejeição de 

aproximadamente 1,76 e 2,21 GHz, respectivamente. A inserção dos ressoadores 

significou uma melhoria da seletividade, implicando, além disso, o surgimento de 

pontos de transmissão zero em 3,23 e 3,33 GHz. O filtro apresenta, ainda, nível 

satisfatório de rejeição entre 2,21 e 6,23 GHz. Para o filtro de ordem n = 5 temos os 

valores de fc = 1,73 GHz e fr = 2,16 GHz para os pontos de atenuação de 3 dB e 20 dB, 

respectivamente. Pontos de transmissão zero são observados em 2,28 e 2,93 GHz. Entre 

aproximadamente 2,2 e 4 GHz níveis de rejeição iguais ou superiores a 30 dB são 

observados. O filtro apresenta rejeição satisfatória entre 2,16 e 6,6 GHz. 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 4.12 Resultados de simulação e medição dos parâmetros S11 e S21, em dB, para 

os filtros passa-baixa em microfita usando elementos semiconcentrados, e modificados 

pela inserção de ressoadores CSSR (ver Figura 4.3): (a) ordem n = 3 e (b) ordem n = 5. 

 

 Também nessa última configuração investigada, notamos uma melhoria nos 

parâmetros de seletividade e eficiência da região de rejeição quando é adotada a 

abordagem de inserção de ressoadores CSRR às estruturas dos filtros passa-baixa. A 

seção a seguir apresentará uma análise comparativa entre os resultados obtidos pelas 

estruturas modificadas pela inserção dos ressoadores CSRR/SRR em relação às 

estruturas de base sem os ressoadores, considerando também outros resultados 

publicados por outros autores. 

 

4.6 Análise comparativa dos resultados 

 A seção anterior apresentou uma análise preliminar dos resultados obtidos pelas 

estruturas de filtro passa-baixa modificadas pela inserção de ressoadores CSRR/SRR. 

Foram comentados brevemente os valores obtidos por meio de simulação e medição de 

frequência de corte de 3 dB, frequência de rejeição de 20 dB, seletividade e 

níveis/limites de rejeição. De posse dos resultados apresentados na seção anterior e dos 
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apresentados na segunda parte do capítulo 3, que tratou dos resultados obtidos pelos 

filtros passa-baixa convencionais (na ausência dos ressoadores CSRR/SRR), pôde-se 

proceder a uma análise mais criteriosa dos resultados, realizando comparações entre as 

estruturas apresentadas até então e outras apresentadas em trabalhos publicados em 

periódicos. 

 Para começar, a Tabela 4.4 reúne os valores de frequência de corte, frequência 

de rejeição e seletividade de todos os filtros passa-baixa projetados e confeccionados 

neste trabalho. Podemos verificar que, conforme já é sabido, nas configurações sem a 

presença dos ressoadores CSRR o aumento da ordem n dos filtros resulta na melhoria 

da seletividade ξ, significando uma redução na largura de banda de transição entre os 

valores de frequência de corte de 3 dB e frequência de rejeição de 20 dB. 

 

Tabela 4.4 Tabela comparativa dos valores simulados e experimentais de frequência de 

corte, frequência de rejeição e seletividade dos filtros passa-baixa convencionais e 

modificados pela inserção dos ressoadores CSRR. 

Filtro Configuração n 
fc (GHz)

 
fr(GHz)

 
ξ (dB/GHz)

 

Sim. Exp. Sim. Exp. Sim. Exp. 

F1 Elementos semiconcentrados 3 2,24 2,13 3,21 2,92 17,46 21,53 

F2 Elementos semiconcentrados 5 2,13 1,87 2,66 2,39 32,30 32,30 

F3 Degraus de impedâncias 5 2,54 2,44 - - - - 

F4 Tocos em circuito aberto 3 3,27 2,48 - 5,18 - 6,30 

 F5 Tocos em circuito aberto 5 2,74 2,57 - - - - 

F6 Degraus de impedâncias 7 2,39 2,58 3,05 3,42 25,84 20,19 

 F7 Toco em circuito aberto 7 1,88 1,88 2,49 2,49 27,54 27,54 

F8 Degraus de impedâncias 9 2,42 2,42 3,03 3,03 27,69 27,69 

F9 Toco em circuito aberto 9 1,73 1,73 2,10 2,17 45,90 38,25 

 

F10 Elementos semiconcentrados + CSRR 3 2,00 1,76 2,39 2,21 43,07 38,00 

F11 Elementos semiconcentrados + CSRR 5 2,00 1,73 2,27 2,16 63,74 39,84 

F12 Degraus de impedâncias + CSRR 5 2,02 1,95 2,49 2,44 36,24 34,43 

 F13 Tocos em circuito aberto + SRR + CSRR 3 2,08 1,92 2,37 2,27 58,62 48,57 

F14 Tocos em circuito aberto + CSRR 5 2,02 1,97 2,25 2,17 76,51 86,07 

F15 Degraus de impedâncias + CSRR 7 2,05 1,85 2,32 2,12 61,82 61,82 

F16 Tocos em circuito aberto + CSRR 7 1,63 1,63 2,12 2,05 34,43 40,49 

F17 Degraus de impedâncias + CSRR 9 2,00 1,92 2,27 2,15 62,59 76,54 

F18 Tocos em circuito aberto + CSRR 9 1,68 1,58 2,00 1,87 52,96 57,37 
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 Ainda em relação aos resultados apresentados na Tabela 4.4, em todos os casos a 

inserção dos ressoadores CSRR resultou na melhoria da seletividade dos filtros. Por 

exemplo, o filtro F10 (ordem n = 3) possui seletividade comparável ao filtro F9 (ordem n 

= 9). Sabe-se que a opção por um filtro de ordem n = 9 incorre no aumento das perdas e 

de área da estrutura em relação ao um filtro de ordem n = 3. 

 Os filtros baseados em CSRR possuindo ordem n = 5 apresentam desempenho 

de seletividade comparável (F11 e F12) ou muito superior (F14) ao melhor resultado 

obtido pelos filtros convencionais, que possuem ordem n = 9 (F8 e F9). Essa diferença 

entre as ordens dos filtros significa uma redução de área de cerca de 27 %. Uma atenção 

especial deve ser dada aos resultados de seletividade iguais a 86 e 76,5 dB/GHz, 

apresentados, respectivamente, pelos filtros F14 e F17. 

 Para expandir essa análise comparativa, considere a Tabela 4.5, que compara 

valores de frequência de corte de 3 dB fc, largura de banda de transição BWt e largura de 

banda de rejeição BWr, apresentados em artigos publicados recentemente e os melhores 

resultados obtidos neste trabalho (F14, F15, F17 e F18).  

 

Tabela 4.5 Comparação de valores de frequência de corte, largura de banda de transição 

e largura de banda de rejeição entre alguns filtros passa-baixa publicados na literatura e 

os melhores resultados obtidos neste trabalho. 

Referência fc (GHz) BWt 

(GHz) 

BWr 

(Ali et al. 2007) 3,94 0,53 0,3fc 

(Challal et al. 2012) 2,95 1,05 5,4fc 

(Karthikeyan e Kshetrimayum 2015) 1,09 0,34 10fc 

(Karthikeyan e Kshetrimayum 2011) 1,08 0,37 6fc 

(Yang et al. 2012) 2,49 0,31 1,7fc 

(Hayati et al 2012) 2,07 0,47 8,6fc 

Este trabalho (F18) 1,58 0,30 5,1fc 

Este trabalho (F15) 1,85 0,27 4,2fc 

Este trabalho (F17) 1,92 0,22 4,1fc 

Este trabalho (F14) 1,97 0,20 4fc 

 

 O filtro F14 possui uma largura de banda de transição de 200 MHz, com uma 

largura de banda de rejeição de 4fc. Este resultado é excelente, visto que o procedimento 

de projeto delineado neste trabalho é consideravelmente mais simples que as 
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abordagens descritas em algumas pesquisas com resultados publicados (Ali et al. 2007), 

(Challal et al. 2012), (Karthikeyan e Kshetrimayum 2011, 2015), (Yang et al. 2012), 

(Hayati et al. 2012).  

 As Figuras 4.13 a 4.16 mostram comparações entre as curvas de transmissão S21, 

em dB, dos filtros mencionados na Tabela 4.5 (F14, F15, F17 e F18) e seus respectivos 

sem ressoadores CSRR (F5, F6, F8 e F9). É possível verificar visualmente a melhoria 

nos parâmetros de seletividade e largura de banda de rejeição em virtude da inserção 

dos ressoadores CSRR.   

 

 
F5 

F14 

 
Figura 4.13 Comparação entre as curvas experimentais de S21, em dB, dos filtros passa-

baixa F5 e F14. 

 

 

 
F6 

F15 

 
Figura 4.14 Comparação entre as curvas experimentais de S21, em dB, dos filtros passa-

baixa F6 e F15. 
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F8 

F17 

 

Figura 4.15 Comparação entre as curvas experimentais de S21, em dB, dos filtros passa-

baixa F8 e F17. 

 

 

F9 

F18 

 

Figura 4.16 Comparação entre as curvas experimentais de S21, em dB, dos filtros passa-

baixa F9 e F18. 

 

 As Figuras 4.17 e 4.18 apresentam comparações entre curvas de atraso de grupo 

(em ns), obtidas experimentalmente, para os filtros passa-baixa mencionados na Tabela 

4.5 (F14, F15, F17 e F18) comparando-os aos seus respectivos filtros sem os ressoadores 

CSRR (respectivamente, F5, F6, F8 e F9).  
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F5 

(a) 

F14 

 
 

 

F6 

(b) 

F15 

 

Figura 4.17 Comparação de curvas de atraso de grupo (em ns) obtidas 

experimentalmente: (a) F5 e F14 e (b) F6 e F15. 

 

 As curvas foram obtidas usando um analisador de rede vetorial modelo 

EN5071C. Foi priorizada uma banda de frequência que destaca a banda de passagem 

dos filtros (até aproximadamente 2 GHz) com o intuito de verificar se a inserção dos 

ressoadores CSRR implica alguma modificação significativa. 

 A inserção dos ressoadores CSRR não altera de maneira considerável o 

comportamento de atraso de grupo na banda de passagem dos filtros. Contudo, como 

era previsto, os valores de ressonância dos ressoadores CSRR resultam em perturbações 

nas curvas de atraso de grupo, gerando inclusive acessos a valores negativos. Exceto 

pelas regiões em que há as perturbações geradas pela presença dos ressoadores CSRR, 

os filtros apresentam valores de atraso de grupo inferiores a 5 ns. 
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F8 

(a) 

F17 

 

 

F9 

(b) 

F18 

 

Figura 4.18. Comparação de curvas de atraso de grupo (em ns) obtidas 

experimentalmente: (a) F8 e F17 e (b) F9 e F18. 

 

 Para concluir esta análise, as Figuras 4.19 e 4.20 trazem resultados de detalhes 

das curvas de S21, em dB para as estruturas destacadas na Tabela 4.5, contemplando 

majoritariamente a região de passagem dos filtros. De acordo com os resultados, vemos 

que a inserção dos ressoadores CSRR às estruturas de filtro passa-baixa não implica 

necessariamente o aumento das perdas de inserção na banda de passagem. Por exemplo, 

na Figura 4.19 (a) é possível verificar que em algumas regiões a perda de inserção no 

filtro modificado pelos ressoadores CSRR é inferior à perda observada na estrutura de 

filtro sem os ressoadores. Nas demais estruturas há um leve aumento nos valores de 

perda de inserção. Este resultado não compromete o desempenho dos filtros na banda de 

passagem. 
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Figura 4.19 Detalhes das curvas de S21, em dB, para os filtros passa-baixa que 

apresentaram os melhores desempenhos em comparação com seus respectivos filtros 

sem a presença dos ressoadores CSRR: (a) F5 e F14 e (b) F6 e F15. 
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Figura 4.20 Detalhes das curvas de S21, em dB, para os filtros passa-baixa que 

apresentaram os melhores desempenhos em comparação com seus respectivos filtros 

sem a presença dos ressoadores CSRR: (a) F8 e F17 e (b) F9 e F18. 
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4.7. Considerações 

 Neste capítulo foram apresentados os projetos, protótipos confeccionados e 

análise dos filtros passa-baixa modificados pela inserção de ressoadores CSRR 

encravados nos planos de terra. Os resultados obtidos indicam uma melhoria 

considerável no desempenho das estruturas. Foram investigados os parâmetros de 

seletividade, largura de banda de transição, largura de banda de rejeição e atraso de 

grupo. 

 Valores de seletividade variando entre aproximadamente 62 e 86 dB/GHz foram 

alcançados. Esses valores representam uma melhoria significativa quando comparados 

aos valores obtidos pelas estruturas convencionais, sem a presença dos ressoadores 

mencionados (seletividade variando entre aproximadamente 6 e 38 dB/GHz). Foram 

obtidos em todos os casos melhoria significativa na largura de banda de rejeição, que se 

apresentou entre aproximadamente 2 até 10 GHz, a frequência limite de análise deste 

trabalho. Por fim, a inserção dos ressoadores CSRR não resultou em modificações 

significativas no comportamento da banda de passagem e atraso de grupo dos 

dispositivos.  
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Capítulo 5 

Considerações Finais e Trabalhos Futuros 

 

 A aplicação de ressoadores de anéis fendidos complementares (CSRR) a filtros 

passa-baixa em microfita indica que esse procedimento é uma alternativa quando se 

deseja melhorar a eficiência dos dispositivos mantendo o procedimento de projeto 

convencional e sem a necessidade de aumentar suas dimensões (aumento da ordem dos 

filtros). 

 O presente trabalho foi construído partindo de simulações computacionais de 

projetos caracterizados usando formulações de filtro conhecidas e, posteriormente, da 

confecção dos dispositivos. Os resultados experimentais corroboraram os respectivos 

resultados obtidos por meio de simulações eletromagnéticas. 

 O trabalho com filtros de ordens variando entre 3 e 9 mostra que é possível 

trabalhar com filtros de baixa ordem e mesmo assim obter respostas excelentes. Além 

do parâmetro de seletividade, os filtros foram analisados considerando a largura de 

banda de transição, de rejeição e atraso de grupo.  

 Os resultados vistos mostram que mesmo um substrato de altas perdas, como o 

FR-4, pode ser usado para obter uma filtragem bastante seletiva com uma eficiente e 

larga banda de rejeição. Dentre as estruturas modificadas pelos ressoadores CSRR 

foram obtidos valores de seletividade entre cerca de 60 e 86 dB/GHz, para filtros com 

frequência de corte em aproximadamente 2 GHz. Com a aplicação dos ressoadores 

CSRR também foi possível obter bandas de rejeição estendidas até 10 GHz.  

 Os resultados mostrados neste trabalho também são adequados quando 

comparados a outros já publicados. Vale ressaltar que foram trabalhadas as 

configurações mais comuns de filtro passa-baixa em microfita, que possuem 

formulações de projeto bastante conhecidas e facilmente realizáveis 

computacionalmente. Dessa forma, propõe-se um modelo que além de ter baixo custo 

não apresenta maiores complicações para implementação computacional. 

 Os filtros passa-baixa em microfita apresentados neste material podem ser 

candidatos para aplicações de filtragem usando as bandas VHF, UHF e L na região de 

passagem. Também é possível usar alguns dos filtros deste trabalho quando se deseja 

rejeitar a banda S e a banda C, sendo também eficientes na rejeição da primeira metade 

da banda X. 
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 Este trabalho pode inspirar outros no que diz respeito ao uso dos ressoadores 

CSRR possuindo formatos diferentes, com posicionamentos variados para as fendas e 

que possam melhorar ainda mais os parâmetros analisados. Por exemplo, pode-se 

vislumbrar o trabalho com substratos que possuem baixas perdas e altos valores de 

permissividade, resultando em dispositivos de filtragem com dimensões reduzidas.  

 O mesmo procedimento usado nesta tese também pode ser aplicado para 

remover outras ocorrências de espúrios indesejados de transmissão. Tal abordagem 

pode significar o aumento da banda de rejeição em filtros passa-baixa. A abordagem 

delineada também pode se mostrar adequada para estudar a melhoria do desempenho de 

filtros passa-baixa usando outras configurações em microfita.  

 É possível também proceder a uma minuciosa análise paramétrica que vise a 

caracterizar a influência dos parâmetros geométricos dos ressoadores CSRR no 

desempenho dos filtros. Outra direção de investigação pode pensar o uso de outras 

formas de polarização dos ressoadores. Por exemplo, em vez de alimentar os 

ressoadores CSRR por proximidade, pode-se verificar a eficiência do acoplamento deles 

diretamente às seções de microfita que constituem os elementos reativos responsáveis 

por gerar as respostas passa-baixa. 

 A resposta dos ressoadores CSRR também pode sugerir a possibilidade de 

aplicá-los diretamente à estrutura de filtragem passa-baixa. Os elementos reativos LC 

presentes no circuito equivalente expostos para os ressoadores CSRR podem substituir 

as seções de microfita que aproximam os elementos reativos presentes nas 

configurações convencionais de filtro passa-baixa em microfita. Além disso, essa 

abordagem pode significar uma redução significativa nas dimensões físicas dos 

circuitos. 
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Apêndice I 

Valores de Elementos para Protótipos de Filtros Passa-baixa 

 

  

Resposta: Chebyshev 

( 0,10 g , 0,1c ) 

Tabela I.1 

Para ondulação na banda passante dB 01,0ArL  

i 
1g  2g  3g  

4g  5g  
6g  7g  8g  9g  10g  

1 0,0960 1,0000         

2 0,4489 0,4078 1,1008        

3 0,6292 0,9703 0,6292 1,0000       

4 0,7129 1,2004 1,3213 0,6476 1,1008      

5 0,7563 1,3049 1,5773 1,3049 0,7563 1,0000     

6 0,7814 1,3600 1,6897 1,5350 1,4970 0,7098 1,1008    

7 0,7970 1,3924 1,7481 1,6331 1,7481 1,3924 0,7970 1,0000   

8 0,8073 1,4131 1,7825 1,6833 1,8529 1,6193 1,5555 0,7334 1,1008  

9 0,8145 1,4271 1,8044 1,7125 1,9058 1,7125 1,8044 1,4271 0,8145 1,0000 

 

Tabela I.2 

Para ondulação na banda passante dB 04321,0ArL  

i 
1g  2g  

3g  4g  
5g  

6g  7g  8g  9g  10g  

1 0,2000 1,0000         

2 0,6648 0,5445 1,2210        

3 0,8516 1,1032 0,8516 1,0000       

4 0,9314 1,2920 1,5775 0,7628 1,2210      

5 0,9714 1,3721 1,8014 1,3721 0,9714 1,0000     

6 0,9940 1,4131 1,8933 1,5506 1,7253 0,8141 1,2210    

7 1,0080 1,4368 1,9398 1,6220 1,9398 1,4368 1,0080 1,0000   

8 1,0171 1,4518 1,9667 1,6574 2,0237 1,6107 1,7726 0,8330 1,2210  

9 1,0235 1,4619 1,9837 1,6778 2,0649 1,6778 1,9837 1,4619 1,0235 1,0000 

 

Tabela I.3 

Para ondulação na banda passante dB 1,0ArL  

n 
1g  2g  

3g  4g  
5g  

6g  7g  8g  9g  10g  

1 0,3052 1,0000         

2 0,8431 0,6220 1,3554        

3 1,0316 1,1474 1,0316 1,0000       

4 1,1088 1,3062 1,7704 0,8181 1,3554      

5 1,1468 1,3712 1,9750 1,3712 1,1468 1,0000     

6 1,1681 1,4040 2,0562 1,5171 1,9029 0,8618 1,3554    

7 1,1812 1,4228 2,0967 1,5734 2,0967 1,4228 1,1812 1,0000   

8 1,1898 1,4346 2,1199 1,6010 2,1700 1,5641 1,9445 0,8778 1,3554  

9 1,1957 1,4426 2,1346 1,6167 2,2054 1,6167 2,1346 1,4426 1,1957 1,0000 
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Resposta: função elíptica 

(go = gi+1 = 1,0; Ωc = 1,0 rad/s; LAr = 0,1 dB) 

 

Tabela I.4 

i Ωs LAs g1 g2 g2
' g3 g4 g4

' g5 g6 g6
' g7 

3 

1,4493 13,5698 0,7427 0,7096 0,5412 0,7427 -- -- -- -- -- -- 

1,6949 18,8571 0,8333 0,8439 0,3252 0,8333 -- -- -- -- -- -- 

2,0000 24,0012 0,8949 0,9375 0,2070 0,8949 -- -- -- -- -- -- 

2,5000 30,5161 0,9471 1,0173 0,1205 0,9471 -- -- -- -- -- -- 

4 

1,2000 12,0856 0,3714 0,5664 1,0929 1,1194 0,9244 -- -- -- -- -- 

1,2425 14,1259 0,4282 0,6437 0,8902 1,1445 0,9289 -- -- -- -- -- 

1,2977 16,5343 0,4877 0,7284 0,7155 1,1728 0,9322 -- -- -- -- -- 

1,3962 20,3012 0,5675 0,8467 0,5261 1,2138 0,9345 -- -- -- -- -- 

1,5000 23,7378 0,6282 0,9401 0,4073 1,2471 0,9352 -- -- -- -- -- 

1,7090 29,5343 0,7094 1,0688 0,2730 1,2943 0,9348 -- -- -- -- -- 

2,0000 36,0438 0,7755 1,1765 0,1796 1,3347 0,9352 -- -- -- -- -- 

5 

1,0500 13,8785 0,7081 0,7663 0,7357 1,1276 0,2014 4,3812 0,0499    

1,1000 20,0291 0,8130 0,9242 0,4934 1,2245 0,3719 2,1350 0,2913    

1,1494 24,5451 0,8726 1,0084 0,3845 1,3097 0,4991 1,4450 0,4302    

1,2000 28,3031 0,9144 1,0652 0,3163 1,3820 0,6013 1,0933 0,5297    

1,2500 31,4911 0,9448 1,1060 0,2694 1,4415 0,6829 0,8827 0,6040    

1,2987 34,2484 0,9681 1,1366 0,2352 1,4904 0,7489 0,7426 0,6615    

1,4085 39,5947 1,0058 1,1862 0,1816 1,5771 0,8638 0,5436 0,7578    

1,6129 47,5698 1,0481 1,2416 0,1244 1,6843 1,0031 0,3540 0,8692    

1,8182 54,0215 1,0730 1,2741 0,0919 1,7522 1,0903 0,2550 0,9367    

2,0000 58,9117 1,0876 1,2932 0,0732 1,7939 1,1433 0,2004 0,9722    

6 

1,0500 18,6757 0,4418 0,7165 0,9091 0,8314 0,3627 2,4468 0,8046 0,9986   

1,1000 26,2370 0,5763 0,8880 0,6128 0,9730 0,5906 1,3567 0,9431 1,0138   

1,1580 32,4132 0,6549 1,0036 0,4597 1,0923 0,7731 0,9284 1,0406 1,0214   

1,2503 39,9773 0,7422 1,1189 0,3313 1,2276 0,9746 0,6260 1,1413 1,0273   

1,3024 43,4113 0,7751 1,1631 0,2870 1,2832 1,0565 0,5315 1,1809 1,0293   

1,3955 48,9251 0,8289 1,2243 0,2294 1,3634 1,1739 0,4148 1,2366 1,0316   

1,5962 58,4199 0,8821 1,3085 0,1565 1,4792 1,3421 0,2757 1,3148 1,0342   

1,7032 62,7525 0,9115 1,3383 0,1321 1,5216 1,4036 0,2310 1,3429 1,0350   

1,7927 66,0190 0,9258 1,3583 0,1162 1,5505 1,4453 0,2022 1,3619 1,0355   

1,8915 69,3063 0,9316 1,3765 0,1019 1,5771 1,4837 0,1767 1,3794 1,0358   

7 

1,0500 30,5062 0,9194 1,0766 0,3422 1,0962 0,4052 2,2085 0,8434 0,5034 2,2085 0,4110 

1,1000 39,3517 0,9882 1,1673 0,2437 1,2774 0,5972 1,3568 1,0403 0,6788 1,3568 0,5828 

1,1494 45,6916 1,0252 1,2157 0,1940 1,5811 0,9939 0,5816 1,2382 0,5243 0,5816 0,4369 

1,2500 55,4327 1,0683 1,2724 0,1382 1,7059 1,1340 0,4093 1,4104 0,7127 0,4093 0,6164 

1,2987 59,2932 1,0818 1,2902 0,1211 1,7478 1,1805 0,3578 1,4738 0,7804 0,3578 0,6759 

1,4085 66,7795 1,1034 1,3189 0,0940 1,8177 1,2583 0,2770 1,5856 0,8983 0,2770 0,7755 

1,5000 72,1183 1,1159 1,3355 0,0786 1,7569 1,1517 0,3716 1,6383 1,1250 0,3716 0,9559 

1,6129 77,9449 1,1272 1,3506 0,0647 1,8985 1,3485 0,1903 1,7235 1,0417 0,1903 0,8913 

1,6949 81,7567 1,1336 1,3590 0,0570 1,9206 1,3734 0,1675 1,7628 1,0823 0,1675 0,9231 

1,8182 86,9778 1,1411 1,3690 0,0479 1,9472 1,4033 0,1408 1,8107 1,1316 0,1408 0,9616 
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Apêndice II 

Linhas de Microfita 

 

 A estrutura geral de uma microfita é ilustrada na Figura II.1 (Hong 2011). Esta 

estrutura é formada por uma camada dielétrica de espessura h  que possui na parte 

inferior uma camada de material condutor (plano de terra) e na parte superior uma linha 

condutora de largura W  e espessura t  (linha de microfita). 

 

 

Figura II.1 Estrutura geral de uma linha de microfita. 

 

II.1 Ondas em Microfitas 

 Os campos em uma microfita se distribuem em dois meios - o ar acima dela e o 

dielétrico abaixo - de maneira que a estrutura é não homogênea. Em virtude desta 

natureza não homogênea, a microfita não propaga ondas puramente TEM (transversal-

eletromagnéticas). Isto ocorre porque uma onda TEM possui apenas componentes 

transversais e sua velocidade de propagação depende apenas das propriedades do 

material, a saber, a permissividade   e a permeabilidade  . Contudo, com a presença 

de dois meios de onda guiada (o substrato dielétrico e o ar), as ondas em uma linha de 

microfita não possuirão nenhuma componente longitudinal evanescente de campos 

elétrico e magnético e suas velocidades de propagação dependerão não apenas das 

propriedades do material, mas também das dimensões físicas da microfita. 
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II.2 Constante dielétrica efetiva e impedância característica 

 Em uma aproximação quase-TEM, um material dielétrico homogêneo com uma 

permissividade dielétrica efetiva substitui o meio não homogêneo composto pelo ar e 

pelo dielétrico. As características de transmissão da microfita são descritas por dois 

parâmetros, denominados constante dielétrica efetiva re  e impedância característica Zc. 

 Para condutores muito finos (em que 0t ), as expressões aproximadas para 

re  e cZ  são as seguintes (Hong 2011): 

 Para 1/ hW : 
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em que   120  representa a impedância de onda no espaço livre. 
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 Há expressões mais precisas para determinar os valores de constante dielétrica 

efetiva e impedância característica (Hammerstad & Jensen 1975 apud Hong 2011): 
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 A precisão deste modelo é por volta de 0,2% para 128r  e 10001,0  u . A 

expressão mais precisa para determinar a impedância característica é (Hammerstad & 

Jensen 1975 apud Hong 2011): 
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II.3 Comprimento de onda guiado 

 Uma vez que o valor da constante dielétrica efetiva é determinado, o valor do 

comprimento de onda guiado do modo quase-TEM da microfita pode ser determinado 

pela expressão a seguir (Hong 2011): 

 

re

g



 0  (II.5) 

 

 em que 0  representa o comprimento de onda no espaço livre. 
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II.4 Síntese de W/h 

 Para o cálculo da razão W/h pode ser usada a formulação derivada por Wheeler 

(1965 apud Hong 2011) e Hammerstad (1975 apud Hong 2011): 

 Para W/h ≤ 2: 
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e para W/h ≥ 2: 
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Apêndice III 

Efeito de Franja de Campo em Terminações Abertas em 

Microfita 

 

 Na terminação aberta de uma linha de microfita com largura W , conforme 

mostrado no Apêndice II, os campos não param abruptamente, mas estendem-se um 

pouco adiante devido ao efeito de franja do campo. Este efeito pode ser modelado com 

uma capacitância equivalente em paralelo pC  ou com um comprimento equivalente l  

de uma linha de transmissão, conforme mostra a Figura III.1.  

 

 

Figura III.1 - Terminação aberta de uma linha de microfita. 

 

 O comprimento equivalente é geralmente mais conveniente em projeto de filtros. 

A relação entre os dois parâmetros equivalentes é expressa por (Hong 2011): 

 

re

pcCcZ
l


  (III.1) 

 

em que c  representa a velocidade da luz no espaço livre. Uma forma aproximada para 

hl /  é expressa como: 
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Apêndice IV 

Cálculo da Frequência de Ressonância em Ressoadores de 

Anéis Fendidos (SRR) Circulares 

 

 Considere o ressoador de anéis fendidos (SRR) circulares apresentado na Figura 

IV.1. Esta figura mostra os principais parâmetros geométricos que constituem este tipo 

de ressoador, a saber, c (espessura dos anéis), d (espaçamento entre os anéis), g 

(comprimento das fendas em cada anel) e rext (valor do raio do ressoador externo).  

 

 

Figura IV.1 Ressoador de anéis fendidos (SRR) circulares e indicação das principais 

dimensões. 

 

Será apresentado o modelo de estimação da frequência de ressonância de um 

ressoador SRR circular, proposto por Saha e Siddiqui (2011). Esta escolha foi feita em 

virtude da simplicidade do modelo mencionado. Vale salientar que este modelo estima 

de maneira aproximada a frequência de ressonância em ressoadores CSRR circulares. 

Para tal modelo, o circuito equivalente para um SRR circular é apresentado na Figura 

IV.2. O modelo de Marqués et al. (2003) é um instrumento bastante usado, mas 

apresenta uma implementação complexa. 

 

 

Figura IV.2 Modelo de circuito equivalente usado pela formulação de Saha & Siddiqui 

(2011) para um ressoador SRR circular. 
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A aplicação de um campo magnético ao longo do eixo normal à superfície que 

contém os anéis do ressoador SRR circular (eixo z na Figura IV.1) induz uma força 

eletromotriz ao seu redor, com correntes induzidas passando de um anel para o outro 

através do espaçamento entre os anéis d , fazendo com que a estrutura se comporte 

como um circuito LC. 

Conforme pode ser visto no circuito equivalente presente na Figura IV.2, os 

anéis metálicos fendidos contribuem para a indutância total TL  e para as capacitâncias 

distribuídas 1C  e 2C , formadas pelas duas metades da estrutura do ressoador SRR 

circular acima e abaixo das fendas dos anéis. Esta configuração de circuito equivalente 

também incorpora a influência das fendas dos dois anéis, gerando as capacitâncias de 

fenda, 
1gC  e 

2gC , respectivamente.  

A frequência de ressonância 0f  para um ressoador SRR circular, desta forma, é 

expressa como (Saha e Siddiqui 2011): 

 

0

1

2 T eq

f
L C

  (IV.1) 

 

 em que eqC  representa a capacitância equivalente total da estrutura.  

A partir do circuito equivalente mostrado na Figura IV.2, a capacitância 

equivalente total, eqC , pode ser determinada pela seguinte expressão: 

 

  
1 2

1 2

1 2

1 2

g g

eq

g g

C C C C
C

C C C C

 


  
 (IV.2) 

 

Da mesma maneira que Saha e Siddiqui (2011) abordaram no seu trabalho, 

consideraremos aqui fendas dos anéis possuindo dimensões iguais, 1 2g g g  , e, 

assim, as capacitâncias das fendas 
1 2g g gC C C   e as capacitâncias em série 

1 2 0C C C  . Portanto, a expressão (IV.2) pode ser simplificada para: 
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Caso seja considerada a espessura do metal que constitui os ressoadores, as 

capacitâncias 
1gC  e 

2gC  podem ser representadas como: 

 

1 2

0
g g g

ct
C C C

g


    (IV.4) 

 

onde c  e t  representam a largura e a espessura dos anéis metálicos, respectivamente, e 

0  representa o valor da permissividade elétrica no espaço livre. 

As capacitâncias distribuídas 1C  e 2C  também são funções das dimensões das 

fendas dos ressoadores 1 2g g g   e do raio médio do anel avgr , sendo expressas como: 

 

 0 1 2 avg pulC C C r g C     (IV.5) 

 

 em que: 

 

2
avg ext

d
r r c    (IV.6) 

 

 e pulC  representa a capacitância por unidade de comprimento, que pode ser 

calculada pela expressão a seguir: 

 

00
Zc

C e

pul


  (IV.7) 

 

 onde 8

0 3 10 /c x m s  é a velocidade da luz no espaço livre, e  é o valor de 

permissividade elétrica efetiva do meio e 0Z  é a impedância característica da linha.  

A permissividade elétrica efetiva e  pode ser calculada pela seguinte expressão 

(Bahl & Bhartia 1998): 
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 em que: 
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 onde a  e b  são funções da geometria dos anéis fendidos: 
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 K k
 
é a função elíptica completa de primeiro tipo e  'K k  é sua função 

complementar. Uma expressão aproximada para    '/K k K k  é dada por: 
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A impedância característica 0Z  é expressa como: 

 

 

 
0 '

120

e

K k
Z

K k




  (IV.16) 

 

Substituindo os valores de 0C  e gC  na expressão (IV.3) chega-se a: 



Apêndice IV – Cálculo da frequência de ressonância em ressoadores SRR circulares 

75 
 

 

 
0

2 2

avg pul

eq

r g C ct
C

g

 
   (IV.17) 

 

Finalmente, uma vez de posse de uma expressão para o cálculo da capacitância 

equivalente do circuito da Fig. IV.2, é necessário determinar o valor da indutância total 

TL . Uma formulação simplificada para o cálculo da indutância equivalente total TL  

para um fio de seção transversal retangular possuindo comprimento finito l  e espessura 

c  foi apresentada por Terman (1943): 

 

10

4
0,0002 2,303logT

l
L l

c


 
  

 
,   em H  (IV.18) 

 

 onde a constante 2,451   para uma espira de geometria circular. O 

comprimento l  e a espessura c  estão expressos em mm. O cálculo do comprimento do 

fio l  é direto, expresso como: 

 

2 extl r g   (3.19) 

 

Para fios muito próximos em alta frequência, a corrente é concentrada às 

superfícies do fio e efetivamente reduz o espaçamento entre eles [Grover, 1946]. O 

comprimento finito l  é calculado considerando uma espira simples com raio extr . Desta 

forma, a indutância mútua foi desprezada.  

Portanto, tendo as expressões de eqC  (IV.17) e TL  (IV.18), podemos usá-las na 

expressão (IV.1) para determinar a frequência de ressonância de um ressoador SRR 

circular. 

O modelo desenvolvido por Saha e Siddiqui (2011), cujas expressões de projeto 

foram mostradas anteriormente, permite analisar como a frequência de ressonância do 

SRR circular se comporta em função da variação de alguns parâmetros da sua geometria 

(veja a Fig. IV.1), assim como de características do meio onde ele é disposto, como a 

permissividade elétrica relativa r .  
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Apêndice V 

Processo de Fabricação de Placa de Circuito Impresso (PCI) 

Usando Filme Fotorresistivo (Dry Film) 

 

 Este apêndice tem como objetivo orientar o processo de fabricação de placas de 

circuito impresso (PCI) usando filme fotorresistivo, como os filtros passa-baixa em 

microfita desenvolvidos nesta tese. O filme será usado para auxiliar na construção das 

trilhas do circuito no laminado. Esta técnica é bastante eficiente para placas de circuito 

em geral, mas, sobretudo, se mostrou bastante eficaz na construção de trilhas de circuito 

bastante estreitas, podendo ser obtidos valores a partir de 0,3 mm.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura V.1 - Filme fotorresistivo (a) e lâmpada UV (b) 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura V.2 - (a) Filme fotorresistivo depositado no laminado, após processo de 

fotografia e corrosão do cobre; (b) placa final, após remoção do filme usando soda 

cáustica. 
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 A Figura V.1 mostra dois materiais fundamentais no processo de fabricação 

usando filme fotorresistivo: o filme, visto na Figura V.1(a), e a lâmpada UV 

(ultravioleta), vista na Figura V.1(b). A Figura V.2 traz o laminado em duas etapas 

cruciais do processo de fabricação: após a deposição e fotografia do filme no laminado, 

além da corrosão das partes não fotografadas (Figura V.2(a)) e após todo o processo ser 

finalizado (Figura V.2(b)). A seguir, serão listados os materiais e equipamentos 

necessários para realizar esse processo de fabricação. Posteriormente, as etapas serão 

detalhadas. 

 

V.1 Materiais e Equipamentos necessários: 

 

Materiais 

- Transparências plásticas (com tratamento antiestático); 

- Enegrecedor de toner; 

- Água, detergente e palha de aço (para limpar a placa); 

- Fita adesiva; 

- Filme fotorresistivo; 

- Caixa de papelão ou de madeira para abrigar a lâmpada UV; 

- 2 lâminas de vidro (as dimensões dependem das dimensões da placa a ser 

usada para fabricação); 

- Carbonato de sódio (também conhecida como barrilha leve, ou elevador de 

pH); 

- Recipiente plástico (que possua dimensões necessárias para imergir os 

laminados nas etapas de revelação e de corrosão); 

- Pincel de cerdas de dureza média; 

- Percloreto de Ferro; 

- Soda cáustica (Hidróxido de sódio); 

 

Equipamentos 

- Impressora laser (impressão 600 dpi ou superior) 

- Lâmpada UV (luz negra) 

- Secador de cabelo  

- Estilete  
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V.2 Etapas do Processo de Fabricação 

V.2.1 Preparação do Layout do Circuito 

 Para proceder à fabricação de uma placa de circuito impresso usando filme 

fotorresistivo é preciso providenciar uma máscara negativa do layout do circuito, cuja 

impressão deve ser feita usando uma impressora laser. Esta máscara irá filtrar a luz para 

que ela revele o filme apenas nas partes desejadas do laminado. Recomenda-se uma 

qualidade de impressão igual ou superior a 600 dpi. A máscara negativa do layout do 

circuito é impressa em uma transparência, que deve ter tratamento antiestático.  

 O layout do circuito pode ser feito em um software apropriado para desenho. A 

impressão deve ser realizada no modo mais escuro possível (Note a Figura V.3(a)). 

Posteriormente, para deixar a máscara com as partes escuras mais intensas, podem-se 

alinhar duas máscaras idênticas ou fazer uso de um enegrecedor de toner (Figura 

V3(b)). 

 

(a) 

 

(b) 

Figura V.3 Máscara do layout do circuito (a) e enegrecedor de toner (b). 

 

V.2.2 Preparação do laminado de cobre 

 Corte o laminado a ser usado de acordo com as dimensões do layout do circuito 

a ser construído. Uma pequena margem de laminado pode ser deixada nas bordas do 

laminado, pois evita que possa haver falhas na etapa de fotografia, a ser apresentada 

posteriormente. O uso de uma microrretífica (Figura V.4) pode deixar o trabalho mais 

rápido, porém o uso deste equipamento gera muito barulho e libera muita sujeira em pó. 

Por essa razão, no caso de uso da microrretífica, recomenda-se o uso de máscara de 
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proteção para evitar a inalação desse pó, que pode ser tóxico. Para reparos finais no 

corte do laminado, pode-se usar lixa de ferro ou uma ferramenta lima. 

 Após o corte do laminado, lave-o usando água e detergente. Use uma palha de 

aço para remover bem as partes gordurosas que podem estar depositadas na superfície 

do cobre do laminado. Esta limpeza é necessária para que o filme fique bem fixado ao 

cobre do laminado. Após a lavagem, seque bem o laminado.  

 

 

Figura V.4 Microrretífica usada para o corte dos laminados. 

 

V.2.3 Fixação do filme fotorresistivo no laminado 

 Esta próxima etapa deve ser realizada em um ambiente com pouquíssima luz, 

pois esta em demasia pode fazer com que o filme polimerize em um momento anterior 

ao desejado, prejudicando assim todo o processo de fabricação. 

 Usando um estilete, corte um pedaço de filme fotorresistivo com dimensões um 

pouco maiores que as dimensões do laminado anteriormente cortado e limpo. Remova 

uma das camadas protetoras
1
 do filme com a ajuda de fita adesiva e, em seguida, 

deposite a camada recém desprotegida do filme sobre a camada de cobre do laminado a 

ser usado. Com os dedos, faça movimentos para que o filme fique bem fixo à camada de 

cobre, sem que restem bolhas de ar entre o filme e a camada de cobre. Esta etapa de 

fixação e remoção de bolhas pode ser realizada usando uma máquina plastificadora em 

uma temperatura moderada. 

 Após esta etapa, coloque a máscara do layout do circuito sobre a face do 

laminado com a camada do filme. Em seguida, faça uma espécie de sanduíche com duas 

lâminas de vidro. É necessário que sejam lâminas de vidro relativamente pesadas, para 

                                            
1
 O filme fotorresistivo possui duas camadas protetoras, uma em cada face. Essas camadas serão retiradas 

em momentos diferentes do processo de fabricação da placa de circuito impresso. 
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fazer com que a máscara do layout do circuito fique bem aderida à superfície do filme 

junto ao laminado. A Figura V.5 ilustra a organização destes materiais. 

 

 

Figura V.5 Organização dos materiais que devem ser expostos à luz UV 

 

V.2.4 Exposição do laminado + máscara + filme a uma fonte de luz UV 

 A etapa seguinte consiste em fazer com que o sanduíche composto pelas lâminas 

de vidro, laminado, máscara do layout e filme fotorresistivo (Figura V.5) seja exposto à 

lâmpada de luz UV. O ideal é que seja construída uma estrutura fechada que possa 

abrigar a lâmpada e para que o operador não fique em contato direto com a luz. Deve 

haver apenas uma abertura nesta estrutura para que você possa inserir as lâminas de 

vidro com o material a ser exposto à luz. Essa estrutura fechada pode ser construída em 

madeira ou pode-se fazer uso de uma caixa de papelão. As lâmpadas podem ser 

posicionadas a uma distância entre 20 e 30 cm do local a sofrer a incidência da luz. 

Certifique-se de que haja incidência normal da luz na área de interesse (de cima para 

baixo na configuração mostrada na Figura V.5). O tempo de exposição varia em função 

do tipo de fonte de luz. No caso do uso da luz solar, um tempo de 4 a 7 minutos deve ser 

suficiente. O uso da lâmpada UV torna o trabalho mais fácil, pois é possível trabalhar 

em horários em que o sol não está presente. No caso do uso de lâmpada UV, o tempo de 

exposição em geral não deve exceder 4 minutos.  

 É importante fazer uma consideração em relação aos tempos de exposição do 

material à luz UV. Provavelmente, você terá que fazer vários testes, com diferentes 

tempos de exposição, pois este tempo pode variar em função dos materiais usados e 

configurações de exposição usados. É um trabalho que requer tempo, paciência e zelo. 

 

V.2.5 Preparação da solução de Carbonato de Sódio (Barrilha leve) 

 Enquanto o material está exposto à luz UV é possível preparar a solução de 

Carbonato de Sódio que irá revelar o layout do circuito no laminado. O carbonato de 

sódio é também conhecido como barrilha leve. Este material é bastante usado como 
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elevador de pH em piscinas. A solução é composta de 500 ml de água para 1 colher de 

sobremesa de Carbonato de Sódio. 

 

V.2.6 Revelação do layout do circuito no laminado 

 Após a exposição do laminado à fonte de luz UV, já é possível ver o desenho do 

layout do circuito no filme fotorresistivo no laminado. A etapa seguinte removerá as 

partes mais claras do filme, que estavam sob a proteção das partes pretas da máscara do 

layout, impressa na transparência. 

 Antes de imergir o laminado na solução de carbonato de sódio, é necessário 

remover a segunda camada de proteção do filme fotorresistivo. Ao inserir o laminado na 

solução de carbonato de sódio, deixe agir por alguns segundos e em seguida, com a 

ajuda de um pincel de cerdas de dureza média, faça movimentos suaves sobre toda a 

camada de filme fotorresistivo. Esses movimentos irão potencializar a ação da solução 

de carbonato de sódio, fazendo com que a remoção das partes indesejadas do filme 

ocorra de maneira mais rápida. Após alguns minutos, verifique se toda a parte não 

polimerizada do filme já foi removida. Depois disso, lave o laminado em água corrente, 

tendo cuidado para não remover trilhas, e seque rapidamente com um secador de cabelo 

ou aquecedor. Seja prudente para não usar muito calor ou ventilação muito intensa, de 

maneira a danificar as trilhas do layout. Para isso, deixe a fonte de calor a uma distância 

segura para ao secar o laminado. 

 

V.2.7 Corrosão do laminado 

 Esta é a penúltima etapa do processo de fabricação. Nela, o laminado com o 

layout do circuito impresso usando o filme fotorresistivo será imerso em uma solução 

de percloreto de ferro. O percloreto de ferro pode ser encontrado em pó e, neste caso, é 

necessário preparar a solução, ou pode ser encontrado em solução já pronta. As 

embalagens de percloreto possuem instruções sobre como deve ser a solução do 

percloreto de ferro com água. 

 Tendo a solução de percloreto de ferro pronta para uso e colocada em um 

recipiente plástico, proceda a imersão da placa e espere o tempo necessário para que as 

partes desprotegidas do filme no laminado sejam corroídas. O tempo varia em função da 

concentração da solução de percloreto de ferro usada para corroer o laminado. A 

solução de percloreto pode ser usada mais de uma vez, mas o tempo de corrosão é 

aumentado. 
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V.2.8 Remoção do filme fotorresistivo remanescente 

 Após a corrosão das partes desnecessárias do cobre no laminado, é preciso 

remover as partes do filme fotorresistivo usadas para revelar o layout do circuito no 

laminado. Para isso, o laminado será imerso em uma solução de hidróxido de sódio 

(soda cáustica). Tenha bastante atenção nesta etapa, pois a soda cáustica é bastante 

abrasiva e pode causar acidentes gravíssimos. Use uma solução de 1 colher de 

sobremesa rasa de soda cáustica para 500 ml de água. A solução removerá facilmente as 

partes de filme fotorresistivo remanescentes. Após isso, lave e seque o laminado, que 

estará pronto para uso. 


