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Resumo 

 

O objetivo principal deste trabalho consiste na simulação de estruturas CPW e CPS 

para aplicação no projeto de novas estruturas de antenas CPW e CPS, com elementos fractais, 

para operação na faixa de 1 GHz a 14 GHz, objetivando aplicações em sistemas de 

comunicações de multibanda, banda larga e banda ultra larga (ultra wideband – UWB). Além 

disso, são observadas as características de radiação, ganho e polarização das antenas. São 

efetuadas simulações computacionais e projetadas diversas conFigurações de antenas CPW e 

CPS, utilizando o software Ansoft HFSS. Para fins de comparação com os resultados 

simulados, são fabricados e medidos vários protótipos de antenas CPW e CPS. Estruturas de 

FSS também foram projetadas, simuladas e medidas. Os resultados experimentais apresentam 

uma boa concordância com os resultados das simulações numéricas efetuadas, tanto para as 

antenas como para as FSS propostas. 

 

Palavras-chave: Antena CPW, antena CPS, antenas fractais, antenas compactas, 

comunicações sem fio, FSS, superfícies seletivas de frequência. 

  



Abstract 

 

The main objective of this work is the simulation of CPW and CPS structures for the 

design of new CPW and CPS antennas with fractal elements for operation in the 1 GHz to 14 

GHz band, aiming at applications in multiband, wide band and ultra-wideband (UWB). In 

addition, the characteristics of radiation, gain and polarization of the antennas are observed. 

Computational simulations are performed and several conFigurations of CPW and CPS 

antennas and FSS are designed using Ansoft HFSS software. For purpose of comparison with 

the simulated results, several prototypes of CPW and CPS antennas are manufactured and 

measured. FSS structures are also designed, simulated and measured. The experimental 

results show a good agreement with the results of the numerical simulations performed for 

both antennas and FSS. 

 

Keywords: Compact antennas, CPS antenna, CPW antenna, fractal antennas, frequency 

seletive surface, FSS, wireless comunications
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Capitulo 1 

1 - Introdução 

 

Nos últimos anos, vem se tornando cada vez mais perceptível a dependência da 

população em relação aos sistemas de comunicação sem fio. Essa dependência fez com que se 

tornasse crescente o interesse dos pesquisadores em investigar e melhorar os equipamentos e 

sistemas ligados a essa tecnologia.  

Nesse contexto, as antenas planares representam um papel fundamental em um sistema 

de comunicação sem fio, uma vez que são bastante versáteis e apresentam, como 

características principais, uma série de características vantajosas como baixo peso, pequeno 

volume, baixo custo e facilidade de fabricação. Além disso, as antenas planares apresentam 

uma boa integração com outros dispositivos. Com isso, os pesquisadores têm despertado um 

grande interesse nessa área e buscam desenvolver antenas cada vez menores, que consigam 

operar em diversas frequências com uma larga banda de frequência.  

Dentre as diferentes maneiras de alimentação das antenas planares podem ser citados, 

além das tradicionais antenas de microfita, os guias de onda coplanar (CPW - Coplanar 

Waveguide) e as linhas de fita coplanares (CPS - Coplanar Strips). Esses dois tipos de 

conFigurações de antenas planares possuem metalização em apenas uma das superfícies do 

dielétrico [2]-[18].   

Com a utilização de elementos fractais é possível obter antenas que possuam  

comportamento multibanda e que tenham uma banda larga de frequência. Essa geometria 

fractal está presente na natureza, como no formato de montanhas e dos ramos e raízes de 

plantas, bem como, podem ser obtidas através de iterações matemáticas. Dessa maneira, é 

interessante observar o efeito da inserção da geometria fractal nas antenas planares 

[7],[9],[20],[24],[29]-[34].  

Assim como as antenas planares, as superfícies seletivas de frequência (FSS – 

frequency selective surfaces) também tem sido objeto de estudos nos últimos anos, pois 

permitem diversos tipos de aplicações. A FSS é um arranjo bidimensional de elementos, que 

podem ser patches ou aberturas, impressos em um substrato dielétrico. Elas atuam como 
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filtros espaciais eletromagnéticos para micro-ondas e, dependendo do tipo de elemento 

utilizado elas se comportam como filtros passa-faixa ou rejeita-faixa [22],[23]. 

Nesta dissertação, é realizado o estudo de FSS e de antenas planares CPW e CPS com 

geometrias fractais para o uso em sistemas de comunicação sem fio. Foram realizadas 

simulações computacionais com a utilização dos softwares Ansoft Designer e Ansoft HFSS e, 

posteriormente, foram construídos e medidos protótipos para a comprovação dos resultados. 

Este trabalho está distribuído em 8 capítulos, que buscam contextualizar e apresentar 

os resultados da investigação da utilização da geometria fractal em dispositivos de 

comunicação sem fio, tais como FSS e antenas CPW e CPS. 

No capitulo 2 são apresentados conceitos e características importantes sobre as antenas 

planares, como vantagens e desvantagens, métodos de análise e de alimentação, entre outros. 

No capítulo 3 são apresentados os conceitos fundamentais sobre as FSS. São descritas 

suas características principais, bem como as técnicas de análise e de medição. Também são 

destacadas as principais aplicações das FSS. 

No capítulo 4 é discutida a geometria fractal e suas principais características.  São 

apresentadas as principais geometrias utilizadas, seus métodos de geração e um breve 

histórico sobre o fractal “semente da vida”, utilizado neste trabalho. 

No capítulo 5 uma discussão acerca de antenas CPW e CPS com geometria fractal. É 

apresentado o estado da arte e, posteriormente, são propostas novas antenas CPW e CPS com 

geometria fractal de Koch. Os resultados são apresentados e discutidos em termos do 

coeficiente de reflexão, diagrama de radiação e ganho. 

No capítulo 6 é apresentado um novo modelo de antena CPW com fractal da “semente 

da vida”. Os resultados são apresentados e discutidos em termos do coeficiente de reflexão, 

diagrama de radiação e ganho. 

No capítulo 7 é apresentado um modelo de FSS reconfigurável sendo que o elemento 

patch condutor tem o formato do fractal “Semente da Vida”. Os resultados são apresentados e 

discutidos em termos do coeficiente de transmissão. 

No Capítulo 8 são apresentadas as conclusões do trabalho, destacando as principais 

contribuições e as perspectivas para a continuidade deste estudo. 
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Capitulo 2 

2 - Antenas planares 

2.1. Introdução 

Uma antena pode ser definida como um dispositivo para radiação ou recepção de 

ondas eletromagnéticas [1]. Ou seja, a antena é a estrutura responsável por fazer o elo entre o 

espaço livre e o circuito de comunicação, e vice e versa.  

Dentre os tipos de antenas mais utilizadas atualmente, destacam-se as antenas planares 

de microfita que foram literalmente introduzidas na década de 1970, sendo utilizadas 

principalmente em naves espaciais [1]. Esse tipo de antena consiste de um elemento metálico 

colocado sobre um substrato dielétrico, que por sua vez está montado em um plano de terra 

metálico. Tem a vantagem de ser leve e compacta, possui baixo custo de fabricação, 

possibilita operação em várias faixas de frequência e suporta tanto a polarização linear quanto 

a circular. Como desvantagem, apresentam largura de banda estreita, possuem baixa 

eficiência e ganho reduzido. Porém, essas desvantagens podem ser resolvidas e melhoradas 

alterando o tipo de alimentação, realizando arranjo de antenas, utilizando superstratos e 

inserindo elementos fractais, dentre outras possibilidades. Por estes motivos, esse tipo de 

antena vem atraindo cada vez mais a atenção dos pesquisadores em todo o mundo. 

Nas antenas planares existem outras opções de alimentação, além da tradicional, que 

usa uma seção de linha de microfita, como o guia de onda coplanar (Coplanar Waveguide – 

CPW) e as linhas de fita coplanares (Coplanar Strip – CPS). Nesses dois casos, só existe 

metalização em um dos lados do substrato dielétrico. No caso das antenas CPW, tem-se o 

plano de terra e o patch condutor separados por um gap “g”, como mostrado na Figura 2.1 (a). 

Como o projeto da antena usa apenas uma face do substrato, a análise e fabricação são 

simplificados, e os custos reduzidos. As antenas CPW possibilitam o desenvolvimento de 

circuitos de banda larga, sendo assim oportuno o uso desse tipo de antena em aplicações que 

necessitem dessa característica [2] – [13]. 

As antenas CPS, por sua vez, também possui metalização em apenas um dos lados do 

substrato dielétrico, porém se diferem das antenas CPW por não terem um plano de terra 

definido. Nesse caso, existem duas linhas paralelas onde uma delas irá se comportar como o 

plano de terra e a outra como a linha de transmissão, como mostrado na Figura 2.1 (b). Essas 
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linhas podem ser assimétricas [14] e simétricas [15] e podem ser utilizadas em diferentes 

circuitos de micro-ondas como em antenas [14], [16], filtros [17], e rectenas [18], dentre 

outros. 

 

Figura 2.1 – Vista transversal das estruturas (a) CPW e (b) CPS. 

2.2. Métodos de Alimentação 

A escolha do tipo de alimentação em antenas planares deve levar em consideração 

alguns critérios como: assegurar que exista o casamento de impedâncias entre a antena e o 

alimentador, como também minimizar o nível de radiação espúria e seus efeitos no diagrama 

de radiação. As antenas planares podem ser alimentadas de diversas maneiras, sendo as mais 

populares a linha de microfita, o cabo coaxial, o acoplamento por abertura e o acoplamento 

por proximidade [1].  

A alimentação por linha de microfita é realizada a partir de uma fita condutora que 

conecta o patch à extremidade da antena, como mostrado na Figura 2.2. Esse método de 

alimentação tem como vantagem a facilidade de fabricação e um casamento de impedância 

mais simples, que pode ser ajustado alterando a largura da linha, ou utilizando técnicas como 

inset fed e o uso de tocos [19], [20]. 

 

Figura 2.2: Representação da estrutura com alimentação por linha de microfita. (a) Vista transversal; (b) Vista 

superior. 

 

A alimentação por cabo coaxial, assim como a alimentação por linha de microfita, 

também é bastante utilizada e é fácil de realizar. Nela, um cabo coaxial, conectado na parte 
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inferior da antena, atravessa o plano de terra e o substrato dielétrico até o patch condutor, 

como mostrado na Figura 2.3. Neste caso há pouca radiação espúria e uma pequena largura de 

banda [1].  

 

Figura 2.3: Representação da antena com alimentação por cabo coaxial. (a) Vista transversal; (b) Vista superior. 

A alimentação por acoplamento por abertura é o de fabricação mais complicada. Nessa 

forma de alimentação o plano de terra está separado por dois substratos dielétricos. Na face 

inferior do substrato de baixo se tem a linha de microfita e na face superior do substrato de 

cima o patch condutor. Nesse caso, há uma fenda no plano de terra que permite que a energia 

oriunda da linha de microfita seja acoplada à placa. O exemplo desse tipo de alimentação está 

mostrado na Figura 2.4. Os dois substratos utilizados são diferentes, o inferior geralmente 

consiste em um material de alta constante dielétrica e o superior em um material de baixa 

constante dielétrica [1]. Seu casamento de impedância é feito a partir das dimensões da linha 

de alimentação e da fenda no plano de terra. 

 

Figura 2.4: Representação da antena com alimentação por acoplamento por abertura. Vista superior. 

Diferentemente do acoplamento por abertura, no acoplamento por proximidade, a linha 

de alimentação está inserida entre dois substratos dielétricos, sendo que o patch condutor está 

na face superior da estrutura e o plano de terra na inferior, como mostrado na Figura 2.5. Esse 
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tipo de alimentação fornece uma largura de banda maior e, assim como o acoplamento por 

abertura, o seu o seu processo de fabricação também é complicado. 

 

Figura 2.5: Representação da antena com alimentação por acoplamento por proximidade. Vista superior. 

2.3. Métodos de análise 

A análise das antenas planares pode ser realizada através de vários métodos, porém os 

mais populares são os da linha de transmissão, da cavidade e de onda completa. Os métodos 

da linha de transmissão e da cavidade são mais simples e menos precisos permitindo análises 

aproximadas. Já os métodos de onda completa são mais precisos e, naturalmente, mais 

complexos, pois são baseados na seleção das equações de Maxwell para a estrutura 

considerada [1]. 

Os métodos de onda completa, são precisos e podem ser utilizados para analisar desde 

antenas com elementos simples até estruturas mais complexas. Esses métodos de análise são 

mais complexos e utilizas formulações matemáticas rigorosas, exigindo um maior esforço 

computacional. Os métodos numéricos que podem ser utilizados no método de onda completa 

são: Método dos Elementos Finitos (FEM – finite element method), Método dos Momentos 

(MoM - method of moments), a Técnica de Domínio Espectral (SDT - spectral domain 

technique) e o Método das Diferenças Finitas no Domínio do Tempo (FDTD – finite 

difference time domain) [1], [21], [26]. Esses métodos permitem calcular, com bastante 

precisão, parâmetros da antena como a frequência de ressonância, impedância de entrada e 

diagrama de radiação. 
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2.4. Parâmetros das antenas 

Ao se fazer a análise e a medição de uma antena são considerados alguns parâmetros 

principais. Dentre estes parâmetros, os mais importantes são: o coeficiente de reflexão, o 

diagrama de radiação, o ganho e a polarização. 

 

a) Coeficiente de reflexão e VSWR 

O coeficiente de reflexão e o coeficiente de onda estacionária (VSWR - Voltage 

Standing Wave Radio) são grandezas de reflexão e estão relacionadas entre si. O VSWR, por 

definição, é a taxa de amplitude máxima de tensão em uma linha de transmissão, resultante da 

interação das ondas incidente e refletida [27].  

𝑉𝑆𝑊𝑅 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑚𝑖𝑛
 

O VSWR é um indicador que verifica o casamento de impedância entre a linha de 

transmissão e o patch da antena. Se esses elementos não estiverem com a impedância casada, 

a potência que será entregue pela linha de transmissão não será totalmente recebida pela 

antena. É adotado um valor de VSWR ≤ 2, garantindo que pelo menos 90% da potência seja 

radiada.  

A perda de retorno, definida a partir do coeficiente de reflexão, na porta de entrada da 

antena, S11, representa a razão entre a potência que é refletida e a que é entregue à antena 

pela linha de transmissão.  

b) Diagrama de Radiação 

O diagrama de radiação é a representação gráfica, em duas ou três dimensões, do 

comportamento da radiação eletromagnética gerada pela antena em função das coordenadas 

espaciais. É determinado, na maioria dos casos, na região de campo distante e suas 

propriedades de radiação incluem densidade de fluxo de potência, intensidade de radiação, 

intensidade de campo, diretividade, ganho e polarização [1].  

Em duas dimensões, os diagramas de radiação são apresentados nos planos “E” e “H”. 

O plano “E” contém o vetor campo elétrico na direção de máxima radiação e o plano “H” 

contém o vetor campo magnético na direção de máxima radiação. O plano “E”, também é 

chamado de plano de elevação, e é o plano formado pelos eixos x-y, já o plano “H”, que é 

formado pelos eixos x-z, é chamado de plano azimutal [1], [28]. 
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c)  Ganho 

O ganho de uma antena está diretamente relacionado à diretividade. A diretividade é o 

parâmetro que representa as propriedades direcionais de uma antena. O ganho da antena 

considera a eficiência e a diretividade da antena. Por definição, é dado pela razão entre a 

intensidade de radiação, em uma determinada direção, e a intensidade de radiação que seria 

obtida se a potência fosse radiada isotropicamente [1]. 

d) Polarização 

A polarização de uma antena é a propriedade que descreve a direção e a amplitude, 

variantes no tempo, do vetor campo elétrico. Em outras palavras, indica a orientação do 

campo elétrico em relação a uma posição de referência, e pode ser classificada como linear, 

circular e elíptica [1].  

2.5. Conclusão 

Neste capitulo foram apresentadas, além de um breve histórico das antenas planares de 

microfita sendo destacadas suas vantagens e desvantagens, os métodos de alimentação e de 

análise, e os principais parâmetros utilizados em sua análise. Neste trabalho, são consideradas 

antenas com patches metálicos, com geometrias fractais, no desenvolvimento de antenas 

alimentadas por guias coplanares (CPW) e fitas coplanares (CPS). 
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Capitulo 3 

3 - Superfícies Seletivas de Frequência – FSS 

 

3.1. Introdução 

Tipicamente as superfícies seletivas de frequência (FSS) são estruturas 

bidimensionais, compostas por arranjos metálicos periódicos impressos em um substrato 

dielétrico, o que possibilita filtrar sinais em uma ou mais faixas de frequências de interesse, 

atuando como um filtro espacial, transmitindo ou refletindo ondas eletromagnéticas. Na 

Figura 3.1 está apresentado um exemplo de geometria de FSS. 

 

Figura 3.1 – Geometria de FSS com elementos do tipo patch retangular 

Com o passar dos anos as FSS têm recebido uma atenção considerável dos 

pesquisadores que estudam micro-ondas, pois vêm se mostrando úteis tanto em aplicações 

cientificas quanto comerciais, atuando como filtro passa-faixa utilizado em antenas e 

radomes, e atuando como filtro rejeita-faixa no anteparo de fornos de micro-ondas. [22], [23] 

Em geral, a FSS é leve e pode ser fabricada com a técnica de circuitos impressos. Na 

sua forma mais simples a FSS consiste em um arranjo de elementos impressos sobre um 

substrato dielétrico, que podem ser patches metálicos, fazendo com que a FSS assuma um 

papel de filtro rejeita-faixa, ou podem ser elementos de abertura fazendo com que a FSS atue 

como filtro passa-faixa [23]. Na Figura 3.2 estão apresentados dois modelos de FSS com 

elementos tipo patch e elementos de abertura. 
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Figura 3.2 – Modelo de FSS circular. (a) Elementos do tipo patch; (b) Elementos do tipo abertura. 

Por ser um dispositivo de baixo custo, e com grande facilidade de integração com 

outros circuitos de micro-ondas, as FSS podem ser utilizadas em diversas aplicações, como 

em sistemas de antenas refletoras, radomes, aeronaves, e aplicações militares [23]. No dia-a-

dia, a aplicação de FSS mais comum é como anteparo da porta do fornos de micro-ondas. 

Nesse caso, há um arranjo periódico de aberturas em uma superfície metálica que funciona 

como um filtro rejeita-faixa para o sinal de micro-ondas (2,45GHz), mantendo-o no interior 

da cavidade e como um filtro passa-faixa transmitindo a luz visível pela cavidade. 

3.2. Elementos da FSS 

Assim como acontece nas antenas planares, os elementos da FSS também influenciam 

na distribuição de corrente e do campo na sua superfície, ou seja, o formato dos elementos de 

uma FSS influi diretamente na resposta da mesma. Esses elementos podem apresentar 

qualquer geometria, que variam desde polígonos regulares até fractais complexos. Ainda em 

relação ao formato de seus elementos, as FSS podem ser divididas em quatro grupos 

principais, segundo [23]: 

Grupo 1: N-pólos. (Dipolos, dipolo cruzado, tripolos, cruz de Jerusalem, por 

exemplo); 

Grupo 2: Espiras. (Retangular, quadrada ou circular, por exemplo); 

Grupo 3: Elementos com interior sólido (patches); 

Grupo 4: Elementos combinados. (Combinação de elementos dos 3 grupos anteriores. 
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Além desses grupos, que estão apresentados graficamente na Figura 3.3, é possível 

citar os elementos fractais, que quando aplicados possibilitam um comportamento multibanda, 

bem como miniaturização da estrutura da FSS. 

 

Figura 3.3 – Exemplos das formas dos elementos da FSS divididos em grupos. (a) Grupo 1; (b) Grupo 2; (c) 

Grupo 3; (d) Grupo 4. 

3.3. Métodos de análise e medição 

Há na literatura diversas técnicas de análise de uma FSS, que consistem em expressões 

aproximadas e simples, que foram desenvolvidas para determinar as suas características de 

transmissão e reflexão. 

Essas análises que utilizam as expressões aproximadas, em geral diminuem o tempo 

computacional e produzem resultados satisfatórios para determinadas estruturas. Entretanto, 

essas fórmulas têm suas limitações e são precisas até determinados valores de frequência. À 

medida que a frequência analisada aumenta e que são analisadas estruturas mais complexas, a 

precisão dos resultados obtidos com o uso dessas expressões diminui.  

Um dos primeiros métodos utilizados na análise das FSS foi a técnica de casamento 

Modal e, associado a este método, surgiu o modelo do circuito equivalente. Nesta análise, os 

vários segmentos de fita que formam o elemento patch em um arranjo periódico são 
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modelados como componentes indutivos ou capacitivos em uma linha de transmissão, e daí é 

possível encontrar as características de transmissão e reflexão da FSS.  

Com o avanço da tecnologia e, consequentemente, dos recursos computacionais, 

foram introduzidos outros métodos conhecidos como de onda completa. Esses métodos 

possuem formulações matemáticas rigorosas e exigem um maior esforço computacional, 

fornecendo assim resultados mais precisos. Esses métodos utilizados, são os mesmos citados 

no capítulo 2 e usadas na análise de antenas. 

É possível medir as propriedades de uma FSS através de procedimentos simples. 

Basicamente, se utiliza, em um setup de medição, duas antenas cornetas cuja resposta seja 

padrão, onde uma irá atuar como transmissora e a outra como receptora. Essas antenas estão 

separadas, colocadas em visada direta e conectadas a um analisador de rede (Vetorial Network 

Analyser – VNA). A FSS é colocada entre as duas antenas cornetas e, caso seja necessário, 

pode se colocar lentes entre a antena corneta e a FSS para reduzir a dispersão do sinal. Um 

exemplo desse setup de medição é apresentado na Figura 3.4. É possível medir as 

características de transmissão TE e TM ao alterar a polarização das antenas de vertical para 

horizontal.  

 

Figura 3.4 – Modelo de um setup simples para medição de FSS. 

Fonte: autoria própria. 

 

3.4. Conclusão 

Neste capitulo foram apresentados alguns conceitos relacionados às FSS, como 

conFigurações, características principais, métodos de análise e técnicas de medição. Além 

disso foram citadas algumas aplicações. Neste trabalho são consideradas estruturas de FSS 

com elementos tipo patch metálico com geometria fractal. 
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Capitulo 4 

4 - Geometria fractal 

4.1. Introdução 

 Fractais são formas geométricas irregulares que descrevem objetos e fenômenos 

complexos do mundo real e se diferem da tradicional geometria euclidiana, que se refere a 

objetos geométricos regulares. Por se diferenciar dessa geometria euclidiana, a geometria 

fractal é capaz de descrever formas que estão presentes na natureza, como o formato das 

nuvens e montanhas, as raízes e ramos de arvores, e os nervos do corpo humano, dentre 

outros. 

 Apesar de existirem estudos desde o século XIX, o termo “fractal” surgiu na década de 

1970 pelo pesquisador Beniot B. Mandelbrot. Esse termo é de origem latina e significa 

quebrar, fracionar. As estruturas fractais possuem a propriedade da auto-similaridade, pois ela 

apresenta invariância na sua forma à medida que a escala é alterada, de modo que uma parte 

da estrutura tem seu formato idêntico à estrutura original. Outra característica da geometria 

fractal é a complexidade infinita, que significa que não é possível representar completamente 

a geometria, pois a quantidade de detalhes dela é infinita. Na Figura 4.1 está apresentada uma 

representação da auto-similaridade no fractal do floco de neve de Koch.  

 

Figura 4.1: Representação da auto-similaridade no floco de neve de Koch [24] 
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 As geometrias fractais podem ser descritas e geradas através de processos iterativos. 

Dentre os fractais mais conhecidos estão o floco de neve de Koch, a curva de Peano, o 

triângulo de Sierpinski e a curva de Minkowski.  

O matemático Helge Von Koch introduziu uma curva fractal que foi definida com o 

seu nome. A curva de Koch, posteriormente originou o floco de neve de Koch, que difere 

apenas no seu elemento inicial, onde um é um segmento de reta e o outro é um triângulo 

equilátero. Uma das motivações de Koch para desenvolver essa curva foi de apresentar uma 

curva que não fosse diferenciável, ou seja, uma curva sem tangentes em nenhum dos pontos 

[23]. O seu processo de criação acontece quando o elemento inicial, que é um segmento de 

reta é dividido em três partes iguais. A partir daí, retira-se a parte da reta que se encontra no 

meio para formar um triângulo equilátero. Em seguida esses passos são repetidos para os 

demais seguimentos de reta da estrutura. O processo de formação desse fractal está 

apresentado na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2: Processo iterativo para criação dos fractais de Koch: (a) curva de Koch; (b) floco de neve de Koch 

[23]. 

 Com o passar dos anos, o conceito de fractais tem sido aplicado em diversos ramos da 

ciência e da engenharia. No eletromagnetismo aplicado, mais precisamente no projeto de 

antenas planares, existem vários estudos e implementações de fractais na geometria das 

antenas, que possibilitam além de um comportamento multibanda da antena, uma 

miniaturização da mesma. 
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4.2. Geometria sagrada e o fractal “semente da vida”. 

Desde a antiguidade, os egípcios, gregos, maias, arquitetos de catedrais góticas e 

artistas como Leonardo da Vinci, por exemplo, reconheciam na natureza formas e proporções 

especiais, que traduziam uma harmonia e unidade entre si. A chamada geometria sagrada, é o 

estudo das ligações entre as proporções e formas da natureza e de toda a vida. Essas relações 

de forma e proporções da geometria sagrada que é considerada na arquitetura, também 

acontece em outras áreas da expressão humana, como na harmonia dos sons, nas formas e 

cores. 

Um dos principais padrões existentes na geometria sagrada é a chamada “Proporção 

Áurea”, também chamada de “Número de ouro” e é representada pela letra grega “φ”sendo 

igual a 1.618. Essa proporção está presente, de forma aproximada, em toda a natureza, como 

por exemplo nas proporções do corpo humano. Na antiguidade, essa proporção foi bastante 

utilizada na arquitetura, na engenharia e na arte sendo considerada adequada para definir um 

ideal de beleza e harmonia [32].  

Uma das formas geométricas mais conhecidas que possui a proporção é o chamado 

“retângulo de ouro”. Esse retângulo foi criado pelos gregos e seus lados estão na proporção 

dada por φ, e a partir dessa proporção tudo era construído, como o Partenon. Os egípcios 

fizeram o mesmo com as pirâmides: a razão entre as pedras de cada fileira era de 1.618. 

 O retângulo de ouro tem a propriedade de se dividir sucessivamente em Figuras 

semelhantes, dando origem a novos retângulos, que possuem as mesmas propriedades do 

anterior. Nessa sucessão de retângulos é possível traçar uma espiral logarítmica, que assim 

como a proporção áurea, se encontra por toda a natureza, como em conchas de animais 

marinhos, flores, e formato de galáxias, entre outros [32]. A Figura 4.3 mostra a concha de um 

animal marinho que tem o formato da espiral logarítimica. 
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Figura 4.3: Espiral logarítmica presente no interior da concha de um animal marinho [32]. 

 

A “flor da vida” é o nome dado a uma Figura geométrica composta de vários círculos 

sobrepostos e uniformemente espaçados, dispostos de modo que formam um padrão de uma 

flor. O centro de cada círculo é a circunferência de seis outros círculos em torno do mesmo, 

Figura essa que recebe o nome de “semente da vida”. A Figura 4.4 mostra a geometria da flor 

da vida e, em destaque no centro, a geometria da semente da vida. Essa geometria é 

considerada como um símbolo da Geometria Sagrada e, dizem que contem os valores antigos 

e religiosos. 

 

Figura 4.4: Geometria da Flor da vida e no centro, a semente da vida [25]. 

 

 De acordo com o pesquisador Drunvalo Melchizedek, na tradição judaico-cristã os 

círculos que constroem a semente da vida representam os sete dias da Criação, em que Deus 

criou a vida. Dentro desses círculos também são encontrados os símbolos da bexiga Piscis e 

os anéis de Borromeo, que representa a Santíssima Trindade e também está presente em várias 
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obras de arte da antiguidade. Porém, este símbolo não está presente apenas nas tradições 

judaico-cristãs, há relatos também do símbolo da flor da vida em templos do Egito antigo. 

 
Figura 4.5: Geometria da Flor da vida na parede do Templo de Osíris [33]. 

 

 A Semente da Vida é formada por sete círculos organizados com simetria ao redor de 

um círculo central, formando um padrão de círculos, que atua como um componente básico da 

flor da vida. Em seu processo iterativo de formação, cada círculo da semente da vida é 

atribuído a um dia da criação do mundo. No segundo passo da iteração, ocorre a criação do 

símbolo da bexiga Piscis. E em seguida, na terceira iteração a criação do tripé da Vida ou anel 

de Borromeo. O processo iterativo para a criação do fractal da semente da vida está 

apresentado na Figura 4.6. 

 

Figura 4.6: Processo iterativo de criação da semente da vida. 
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A geometria da Flor da Vida é composta por treze círculos, sendo que o centro de cada 

círculo é considerado um "nó", e cada nó está conectado a outro nó com uma única linha, 

resultando em um total de 78 linhas formando um cubo, chamado de Cubo de Metatrom, e 

dentro deste cubo podem ser encontradas muitas formas, dentre elas versões dos cinco sólidos 

platônicos. 

 

Figura 4.7: Cubo de Metatrom. 

 

4.3. Conclusão 

Neste capítulo foram apresentadas informações históricas sobre o desenvolvimento da 

geometria fractal sendo citadas as suas características principais e indicados alguns tipos de 

curvas e geometrias fractais. Foi destacada a geometria do fractal da curva de Koch, fractal 

que será apresentado no capítulo seguinte na implementação de antenas. Também foi 

apresentado o fractal da “Semente da Vida”, que também será implementado em uma antena 

planar, sendo essa a primeira implementação desse tipo de fractal em trabalhos acadêmicos na 

área de eletromagnetismo, com aplicações no desenvolvimento de antenas planares e FSS. 
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Capitulo 5 

5 - Projeto de antenas CPW e CPS com fractal de Koch 

5.1. Introdução 

Neste capítulo, são apresentados projetos de antenas planares CPW e CPS com 

geometria fractal de Koch. As antenas CPW foram projetadas e analisadas para uma faixa de 

frequência de 1 GHz a 14 GHz, e as CPS para uma faixa de 1 GHz a 26 GHz. Nessa faixa de 

frequência são encontradas diversas aplicações, tais como em sistemas 3G, 4G, Wi-Fi, 

Bluetooth, WiMAX e comunicações por satélite. São discutidas a análise e o desenvolvimento 

de cada antena.  

Os resultados estão apresentados em função do coeficiente de reflexão, diagrama de 

radiação e ganho. As medições das antenas CPS foram realizadas no Instituto Superior 

Técnico de Lisboa, no laboratório de antenas do IT/IST.  

Este capítulo apresenta o estado da arte de antenas planares com geometria fractal e, a 

partir deste estudo são propostas novas estruturas de antenas. 

5.2. Estado da arte 

Nesta seção serão apresentados alguns dos trabalhos utilizados na realização dessa 

dissertação de mestrado. 

No estudo feito por Barreto [29], é realizada a análise de diferentes antenas planares 

através da inserção da geometria fractal de Minkowski. São utilizadas além de antenas de 

microfita, antenas CPW. Como essa dissertação tem como o foco estudo de antenas CPW e 

CPS, são apresentados e discutidos os resultados das antenas CPW. São apresentados os 

resultados do coeficiente de reflexão, obtidos em [29] nas Figuras 5.1 e 5.2. 
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Figura 5.1: Coeficiente de reflexão da antena CPW com fractal nível 1 [29]. 

 

 

Figura 5.2: Coeficiente de reflexão da antena CPW com fractal nível 2 [29]. 

 

Analisando as Figuras 5.1 e 5.2, obtidas em [29], percebe-se que a antena opera em 

uma faixa de frequência de 1,5 a 5 GHz com multibandas. Outro fator observado foi que o 

aumento do nível do fractal possibilitou uma pequena redução nos valores da frequência de 

ressonância da terceira banda (Figuras 5.1 e 5.2), enquanto que as variações na primeira e na 

segunda banda foram mínimas. Esse comportamento, de redução na frequência de 

ressonância, é esperado quando a geometria fractal é usada no projeto de antenas planares.  

No estudo feito por Lakshmi, et al. [30], é apresentada uma antena CPW de patch 

retangular com fractal de Koch. O fractal de Koch foi aplicado tanto no patch como no plano 

de terra, como mostrado na Figura 5.3. 
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Figura 5.3: Modelo e processos iterativos da antena CPW com fractal de Koch [30]. 

 

Na Tabela 1 são apresentados os resultados do coeficiente de reflexão das antenas 

mostradas na Figura 5.3. Os resultados obtidos em [30] confirmam que a inserção da 

geometria fractal em antenas, além de possibilitar um comportamento multibanda, faz com 

que aconteça uma redução nos valores das frequências de ressonância. 

Tabela 1 - Resultados obtidos da simulação das antenas apresentadas em [30] 

Modelo Frequências de ressonância 

(a) Dual band: 5,5 GHz e 8,6 GHz 

(b) Triple band: 5,04 GHz, 8,32 GHz e 10,58 GHZ 

(c) Triple band: 4,85 GHz, 8,14 GHz e 10,02 GHZ 

(d) Triple band: 4,75 GHz, 8,04 GHz e 10,01 GHZ 

 

Em Huang, et al. [15] é apresentada uma antena CPS em loop que permite a 

reconfiguração de frequência a partir da variação da tensão DC de dispositivos como 

varactores, indutores e capacitores, que estão acoplados a estrutura da antena. 

No estudo de Li e Mao [31] é apresentado um modelo de antena CPS no formato de 

“gravata borboleta”, onde são aplicados dois fractais: a curva fractal de Koch e o triangulo de 

Sierpinski. Nas Figuras 5.4 e 5.5 estão apresentados, respectivamente, os modelos propostos 

das antenas e os resultados obtidos do coeficiente de reflexão. Com base nos resultados 

analisados é possível concluir que a geometria fractal proporciona, assim como em [29] e 

[30], um comportamento multibanda da antena. 
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Figura 5.4 – Modelo das antenas gravata borboleta com fractal: (a) Curva de Koch; (b) Triangulo de 

Sierpinski [31]. 

 

Figura 5.5 – Figura 5.5 – Resultado do coeficiente de reflexão para as antenas propostas. Linha Verde: 

simulado para antena com fractal de Koch; linha azul: medido para antena com fractal de Koch; linha vermelha: 

simulado para antena com fractal triangulo de Sierpinski [31]. 

 

A Tabela 2 relaciona sumariamente os trabalhos analisados nesta seção. 

Tabela 2 - Estado da arte no tema desta dissertação. 

Ano/Autor Título do trabalho Descrição 

2016 – Edwin Luize Ferreira 

Barreto (tese). [29] 

Análise do acoplamento de 

estruturas Fractais em 

Antenas Multi-banda para 

Comunicações Sem Fio. 

(Tese) 

Estudo e análise de diferentes 

antenas planares através do 

emprego da geometria 

fractal, dentre elas antena 

com alimentação CPW. 

2015 - M. L. S. N. S. 

Lakshmi, B. T. P. Madhav, 

G. Jayasree, G. Vijay, P. 

Nagarjuna and Ch. Anil 

Analytical Study on Folded-

Slot Koch Fractal Antenna. 

Análise de antena com 

alimentação CPW, com a 

inserção da geometria fractal 

de Koch. 
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Kumar. [30] 

2016 - Hsin-Jou Huang, 

Cheng-Hao Tsai, Chien-Pai 

Lai, and Shih-Yuan Chen. 

[15] 

Frequency-Tunable 

Miniaturized Strip Loop 

Antenna Fed by a Coplanar 

Strip. 

Antena em loop alimentada 

por CPS com frequência 

ajustável através de indutores 

e varactors. 

2012 - Daotie Li, Jun-fa 

Mao. [31] 

A Koch-Like Sided Fractal 

Bow-Tie Dipole Antenna. 

Analise do efeito da 

geometria fractal em uma 

antena CPS. 

 

5.3. Projeto de antenas CPW e CPS com fractal de Koch 

Nesta seção são apresentados os projetos de antenas CPW e CPS com fractal de Koch, 

sendo propostas novas geometrias de antenas. O desempenho é verificado a partir da 

investigação de seus parâmetros principais, incluindo o coeficiente de reflexão, o diagrama de 

radiação e o ganho. 

A estrutura da antena CPW proposta está impressa em um substrato dielétrico de fibra 

de vidro (FR-4). O patch condutor é um monopolo de altura L1 e largura W1. Esse monopolo 

é cercado pelo plano de terra, que está separado da fita condutora por duas fendas com largura 

de 0,5mm. Além disso, o plano de terra tem um slot retangular de dimensões Ls e Ws. É 

aplicada a geometria fractal de Koch no contorno do slot retangular, como mostrado na Figura 

5.6. 

 

Figura 5.6: Figura 5.6: Modelo e processos iterativos da antena CPW com fractal de Koch proposta (a) Nível 0 

retangular; (b) Nível 1; (c) Nível 2. 
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As dimensões retangulares do substrato e do slot retangular, W, L, Ws e Ls seguem a 

chamada “proporção áurea”, sendo portanto como os “retângulos de ouro”. Essa proporção 

esteve presente em várias pinturas e construções da antiguidade, neste caso (L/W) = (Ws/Ls) 

= 1,618, para os valores de Ws = 31 mm e L = 80 mm. 

Foi feita uma parametrização do comprimento do monopolo L1 com o intuito de obter 

o melhor casamento de impedância. Inicialmente, adotou-se um valor de L1 = 28 mm, com 

incremento de 2 mm até um valor máximo de L1 = 34 mm. A antena está impressa em uma 

placa de substrato dielétrico de fibra de vidro (FR-4), de espessura h = 1,6 mm, e 

permissividade relativa εr = 4,4. Foram realizadas simulações computacionais com o auxílio 

do software Ansoft HFSS e assim foi possível analisar os resultados em termos do coeficiente 

de reflexão. Os modelos simulados foram o da antena CPW retangular e da antena CPW com 

fractal nível 2, representadas, respectivamente, na Figura 5.6 (a) e 5.6 (c). 

Foi percebido que variando o valor de L1 é possível ter várias opções de frequências 

ressonantes para uma mesma antena. Neste trabalho, foi escolhido um valor de L1 = 32 mm, 

por apresentar ressonância em três bandas de frequência, além de um melhor casamento de 

impedância na frequência de 2,45 GHz. Também apresenta ressonâncias nas bandas de, 

aproximadamente, 5 GHz a 7 GHz e 10,5 GHz a 13,5 GHz. 

 

Figura 5.7: Coeficiente de reflexão simulada da parametrização do comprimento L1 do monopolo da antena 

CPW retangular apresentada na fig. 5.6(a). 

 

Protótipos das antenas, com o valor de L1 = 32 mm, foram construídos e medidos com 

o propósito de confirmar os resultados simulados. As Figuras 5.8 e 5.9 apresentam os 
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resultados medidos e simulados do coeficiente de reflexão para os dois tipos de antenas 

considerados.  

 

Figura 5.8: Resultados medidos e simulados do coeficiente de reflexão da Antena CPW retangular. 

 

 

Figura 5.9: Resultados medidos e simulados do coeficiente de reflexão da Antena CPW fractal nível 2. 

 

Percebe-se, ao analisar as Figuras 5.8 e 5.9 que há uma concordância entre os 

resultados medidos e simulados. Foi observado também que o efeito da inserção do elemento 

fractal na antena teve o seu efeito esperado, ocasionando um comportamento multibanda da 

antena, bem como uma redução nos valores da frequência de ressonância, no caso da antena 

com fractal. Além disso, a antena fractal passou a operar com uma banda larga, que vai de 4,6 

GHz a 8,3 GHz.  
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Além dos resultados do coeficiente de reflexão, foram analisados os resultados 

medidos e simulados do diagrama de radiação 2D e ganho das antenas. Como apresentado nas 

Figuras 5.10 e 5.12, foi observado que há uma boa concordância entre os resultados 

simulados e medidos. A inserção do elemento fractal possibilitou observar que o diagrama de 

radiação da antena não apresenta uma modificação significativa (Figura 5.10). Diferentemente 

do caso da antena retangular, que mudou bastante a sua característica de radiação com o 

aumento da frequência. Os diagramas mostrados na Figura 5.10 encontram-se no plano x-z e 

as antenas estão posicionadas no plano x-y. 

 

Figura 5.10: Comparação do diagrama de radiação 2D simulado e medido da antena CPW retangular: 

(a) Plano Phi: 5,92 GHz; (b) Plano Theta: 5,92 GHz; (c) Plano Phi: 10,7 GHz; (d) Plano Theta: 10,7 GHz. 
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Figura 5.11: Fotografia do setup de medição do diagrama de radiação da antena CPW retangular. 

 

 

Figura 5.12: Comparação do diagrama de radiação 2D simulado e medido da antena CPW fractal nível 2: (a) 

Plano Phi: 6,03 GHz; (b) Plano Theta: 6,03 GHz; (c) Plano Phi: 7,5 GHz; (d) Plano Theta:7,5 GHz 
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Figura 5.13: Fotografia do setup de medição do diagrama de radiação da antena CPW com fractal nível 2. 

 

Os ganhos máximos obtidos através da análise do diagrama de radiação, na medição, 

para as duas antenas, estão apresentados nas Tabelas 3 e 4. 

 Tabela 3 - Ganhos máximos para a antena CPW retangular. 

Antena CPW Retangular 

Frequência (GHz) Ganho medido (dB) 

5,92 5,07 

10,7 -1,6 

 

Tabela 4 - Ganhos máximos para a antena CPW com fractal nível 2. 

 

 

 

 

Antena CPW com Fractal nível 2 

Frequência (GHz) Ganho medido (dB) 

6,03 4,77 

7,5 7,94 



 

34 
 

Partindo do modelo da antena CPW, foi então simulada a parte “negativa” da antena, 

ou seja, onde havia cobre foi retirado e onde não tinha foi colocado. Nesse caso foi possível 

obter uma antena CPS, com as mesmas dimensões da antena CPW considerada.  

As antenas CPS propostas mostradas na Figura 5.14. Como no caso da antena CPW, 

foram fabricadas as antenas com geometrias retangular e do fractal nível 2, apresentadas, 

respectivamente, nas Figuras 5.14(a) e 5.14(c). As antenas CPW e CPS possuem basicamente 

as mesmas dimensões. A fenda que separa as linhas coplanares, que na antena CPW era o 

monopolo, possui um comprimento Ls = 32 mm e uma largura Ws = 3 mm. As linhas 

coplanares, que eram na antena CPW o gap que separava o monopolo do plano de terra, tem 

um comprimento L1 = 20 mm e uma largura de 0,5 mm, para uma impedância de entrada de 

50 Ω. 

 

Figura 5.14: Modelo e processos iterativos da antena CPS com fractal de Koch propostas: (a) Nivel 0 

(retangular); (b) Nível 1; (c) Nível 2. 

 

As antenas CPS foram simuladas com o auxílio do software Ansoft HFSS e 

posteriormente medidas para uma faixa de frequência de 1GHz a 26 GHz. As Figuras 5.15 e 

5.16 apresentam os resultados medidos e simulados para as antenas CPS retangular e com 

fractal nível 2. 
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Figura 5.15: Resultados medidos e simulados do coeficiente de reflexão da antena CPS retangular. 

 

 

Figura 5.16: Resultados medidos e simulados do coeficiente de reflexão da antena CPS com fractal nível 2. 

 

Observa-se uma boa concordância entre os resultados, especificamente na faixa de 

frequência de 1 GHz a 16 GHz. As diferenças observadas acima de 16 GHz são atribuídas ao 

uso do conector SMA. É observado também que a inserção do elemento fractal ocasionou o 

aparecimento de novas bandas de frequência. 

Para as antenas CPS também foi analisado o seu diagrama de radiação, como mostrado 

na Figura 5.17. 
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Figura 5.17: Comparação do diagrama de radiação 2D simulado e medido: (a) Plano Phi: 3,49 GHz; (b) Plano 

Theta: 3,49 GHz; (c) Plano Phi: 3,52 GHz; (d) Plano Theta:3,51 GHz. 

 

As antenas CPS são, em sua estrutura, como um dipolo dobrado. Esse fato é 

comprovado, uma vez que os resultados medidos e simulados, que estão em concordância, 

apresentam uma característica de dipolo.  

Da mesma forma como ocorreu no caso das antenas CPW, os ganhos das antenas CPS 

também foram obtidos a partir da análise do diagrama de radiação, e estão apresentados na 

Tabela 5. 

Tabela 5 – Ganhos máximos para as antenas CPS. 

Modelo e Frequência Ganho medido (dB) 

CPS retangular – 3,49GHz 1.32 

CPS com fractal nível 2 – 3,51GHz 2.24 
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Figura 5.18: Fotografia do setup de medição do diagrama de radiação da antena CPS retangular. 

 

 

Figura 5.19: Fotografia do setup de medição do diagrama de radiação da antena CPS com fractal nível 2. 
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5.4. Conclusão 

Foi realizada uma investigação das propriedades do fractal de Koch em antenas CPW 

e CPS. Na antena CPW, o fractal foi aplicado no contorno do slot retangular, presente na 

geometria da antena. O uso do fractal na antena CPW resultou em uma redução significativa 

dos valores das frequências de ressonância, possibilitando assim a oportunidade de 

miniaturização e o  aumento da largura de banda da antena proposta. No caso da antena CPS, 

o fractal de Koch foi aplicado no contorno do patch retangular, resultando em um 

comportamento multibanda da antena. 

As simulações foram realizadas com o software Ansoft HFSS, e foi observado uma 

boa concordância entre os resultados obtidos através da simulação e da medição dos 

protótipos. 

  



 

39 
 

Capitulo 6 

6 - Antena CPW com fractal semente da vida 

6.1. Introdução  

Neste capítulo é proposta uma nova configuração de antena CPW baseada do fractal 

“Semente da Vida”. O objetivo principal é avaliar o comportamento desse tipo de fractal em 

uma antena planar de microfita com alimentação CPW, tendo em vista que não há registros de 

outras antenas que utilizam esse fractal como geometria. 

6.2. Protejo da antena CPW com fractal semente da vida 

A antena CPW em estudo é composta por uma única camada de cobre, de espessura 

desprezível, no topo de um substrato dielétrico de fibra de vidro (FR-4), que possui uma 

espessura h = 1,6 mm e permissividade relativa εr = 4,4. No substrato retangular com 

dimensões 70 x 67 mm estão impressos o plano de terra, separados do patch condutor e da fita 

condutora de sua linha de alimentação por uma fenda de largura “g” igual 0,5mm. A 

configuração da antena proposta está mostrada na Figura 6.1. 

 

Figura 6.1: Configuração proposta para a antena CPW com fractal semente da vida. 

 

Os parâmetros apresentados na Figura 6.1 estão listados na Tabela 6. 

Tabela 6 - Dimensões da antena CPW semente da vida. 
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Parâmetro Valor (mm) 

Ws 3 

g 0,5 

Gh 22 

Cr 16 

Cw 1 

 

Por se tratar de uma estrutura fractal, foi feita uma análise de cada um dos estágios de 

iteração do fractal da semente da vida. Neste trabalho é apresentado e analisado o efeito da 

inserção da geometria “semente da vida” (Figura 6.1) e de algumas geometrias do seu 

processo de formação: o elemento inicial, representado pelo círculo central, e as iterações 3 e 

6 em antenas planares com alimentação CPW. As novas configurações para essas antenas 

estão mostradas na Figura 6.2. São obtidos resultados através de simulações utilizando o 

software HFSS. Os resultados das simulações do coeficiente de reflexão das antenas com 

configurações intermediárias passos iterativos da formação da Semente da Vida estão 

presentes no gráfico mostrado na Figura 6.3. 

  
Figura 6.2: Modelo das antenas CPW Semente da Vida e seus níveis iterativos de criação: 

(a)elemento inicial; (b)3ª iteração; (c) 6ª iteração; (d) elemento final. 
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Figura 6.3: Resultado do coeficiente de reflexão simulada para a antena CPW Semente da Vida e seus níveis 

iterativos de formação. 

Ao analisar os resultados apresentados na Figura 6.3, observa-se que há uma 

ressonância fixa em torno de 2 GHz e que, com o aumento das iterações, surgem bandas de 

frequências ressonantes em torno de 12 GHz. À medida em que as iterações ocorrem, essa 

banda de frequência tende a se deslocar para frequências inferiores, o que caracteriza um 

comportamento típico de uma estrutura fractal aplicada em uma antena planar. No elemento 

final, quando a espira circular é introduzida ao redor dos sete círculos, a antena passa a operar 

em UWB. 

Protótipos da antena em seu design final, como mostrado na Figura 6.1, foram 

fabricados e medidos com de comparação com os resultados simulados. Para a coeficiente de 

reflexão, foi utilizado uma faixa de frequência, tanto na simulação quanto na medição, de 1 

GHz até 14 GHz. Os resultados obtidos na simulação e medição do coeficiente de reflexão da 

referida antena CPW são mostrados na Figura 6.4. 

 

Figura 6.4: Resultados medidos e simulados do coeficiente de reflexão da Antena CPW Semente da Vida. 
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Observa-se uma boa concordância entre os resultados medidos e simulados e que com 

a referida geometria foi obtido um excelente resultado para a largura de banda, possibilitando 

a antena operar em banda ultra larga, na faixa UWB. 

Com base nos resultados obtidos do coeficiente de reflexão, foram escolhidas algumas 

frequências para análise de comportamento do diagrama de radiação da antena. As 

frequências escolhidas foram 3 GHz, 4 GHz, 6 GHz, 8 GHz e 10 GHz, por apresentarem um 

bom valor de coeficiente de reflexão. Os diagramas de radiação para as referidas frequências 

estão apresentados na Figura 6.5. 

 

Figura 6.5: Resultados simulados do diagrama de radiação 3D para as frequências: (a) 3 GHz; (b) 4 GHz; (c) 5 

GHz; (d) 6 GHz e (e) 7 GHz. 

 

A radiação emitida pela antena sofre alterações de acordo com o aumento da 

frequência, porém sua característica, ainda que tenha sofrido mudanças, segue um padrão. O 

primeiro caso, na frequência de 3 GHz, a antena apresenta o comportamento de um 

monopolo, com o diagrama de radiação de característica omnidirecional. À medida que a 

frequência aumenta, a característica omnidirecional da radiação da antena se altera.  
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Em seguida, foi efetuada uma redução paramétrica de 50% das dimensões da antena. 

Essa redução teve como propósito melhorar o casamento da impedância de entrada da antena 

e, consequentemente, melhor os resultados do coeficiente de reflexão e diagrama de radiação. 

Com a antena reduzida em 50%, foi analisado o resultado do coeficiente de reflexão 

obtido e, por ser um resultado satisfatório, foi construída a antena reduzida e assim feita a 

comparação do coeficiente de reflexão medida e simulada. Os resultados do coeficiente de 

reflexão estão mostrados na Figura 6.6. 

 

Figura 6.6: Resultados medidos e simulados do coeficiente de reflexão da antena CPW Semente da Vida com 

dimensões reduzidas em 50%. 

 

Foi observado que com a redução das dimensões da antena houve, como já era 

esperado, um aumento nos valores das frequências de ressonância. Os resultados medidos e 

simulados, apesar de concordarem, apresentam uma pequena diferença, isso pode ocorrer por 

alguma interferência ou falha no momento da fabricação do protótipo, devido as dimensões 

serem pequenas.  

Analisando os diagramas de radiação da antena, mostrados na Figura 6.7, para as 

frequências de 3 GHz, 4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 7 GHz, 8 GHz e 9 GHz, observa-se que com a 

redução nas dimensões da antena foi possível obter uma radiação omnidirecional em uma 
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banda de frequência de aproximadamente 4 GHz. É perceptível também que quando a antena 

começa a perder a sua característica de radiação omnidirecional, em torno de 8 GHz, ela não 

modifica drasticamente o seu formato, como observado no caso da antena maior. O que 

ocorre é uma mudança suave em sua característica de radiação. 

 

Figura 6.7: Resultados simulados do diagrama de radiação 3D da antena reduzida para as frequências: (a) 3GHz; 

(b)4GHz; (c)5GHz; (d) 6GHz; (e) 7GHz; (f)8GHz; (g)9GHz. 

 

Analisando a Figura 6.7 é possível obter os valores do ganho da antena para cada uma 

das frequências analisadas. Esses valores estão apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Ganho da antena CPW com fractal semente da vida de dimensões 

reduzidas. 

Frequência (GHz) Ganho simulado (dB) 

3 -2.66 

4 -0.90 

5 1.30 

6 1.58 

7 2.62 

8 3.95 

9 4.39 

É observado que o ganho da antena aumenta na medida em que a frequência analisada 

também aumenta. 

6.3. Conclusão 

Foi realizada uma investigação das propriedades do fractal da Semente da Vida em 

antenas CPW. O fractal foi aplicado no elemento patch da antena. O uso do fractal na antena 

CPW resultou em uma antena que opera na faixa UWB. Além disso, observa-se que as 

geometrias do processo iterativo de formação do fractal como elemento patch da antena, 

produzem uma redução gradual nos valores das frequências de ressonância, e, posteriormente, 

um comportamento multibanda. Os resultados simulados e medidos são consistentes. 
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Capitulo 7 

7 - FSS fractal semente da vida 

 

7.1. Introdução 

Neste capitulo é apresentada uma proposta de FSS reconfigurável em frequência 

utilizando o fractal “Semente da Vida” como elemento de patch. Os resultados são 

apresentados em função do coeficiente de transmissão, e a reconfiguração será possível com a 

rotação da FSS, alterando assim o ângulo de incidência da onda sobre a superfície. A parceria 

existente com o GTEMA/IFPB possibilitou realizar a medição da FSS proposta em suas 

instalações.  

7.2. Projeto de FSS com fractal semente da vida 

 A FSS tem sua célula unitária com dimensões Tx = Ty = 21,7 mm e o patch, no 

formato da semente da vida, com dimensões de R1 = 3,75 mm, R2 = 8,13 mm, que fazem 

referência, respectivamente, a altura e largura da célula unitária, raio do círculo do elemento 

inicial e o raio total do elemento final, todos apresentados na Figura 7.1. Os elementos da FSS 

estão impressos em um substrato dielétrico de fibra de vidro, FR-4, com permissividade 

relativa εr = 4,4 e espessura h = 1,57 mm. 

 

Figura 7.1: Célula unitária da FSS proposta. 
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Utilizando a técnica de circuitos impressos, foi possível construir um protótipo da 

FSS, de dimensões de 19 cm por 27 cm, para fim de comparação de resultados. 

Com o auxílio do software Ansoft Designer foram realizadas simulações 

computacionais para analisar o efeito da semente da vida como elemento de uma FSS. O 

referido software utiliza para a análise da estrutura o método dos momentos (MoM). Assim, 

através de simulações, foi possível obter o coeficiente de transmissão, S21, da antena e 

posteriormente, com os valores medidos da FSS, realizar a comparação a fim de comprovar os 

resultados. 

 

Figura 7.2: Protótipo construído da FSS proposta. 
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Figura 7.3: Setup utilizado na medição da FSS proposta. 

 

 

Figura 7.4: Resultados medidos e simulados da FSS proposta. 

 

Como mostrado na Figura 7.4 percebe-se que a FSS proposta possui duas bandas de 

ressonância, uma em 8.5 GHz e a outra em, aproximadamente, 12 GHz. Na primeira banda 

temos uma largura de banda de aproximadamente 2.5 GHz, já na segunda, uma largura de 

banda de aproximadamente 300 MHz. Tem-se uma boa concordância entre os resultados 

medidos e simulados, o que permite afirmar que a FSS em questão opera em dual band. 

Para analisar a estabilidade angular da FSS foram realizadas simulações e medições 

variando o ângulo de incidência da onda na superfície, através da sua rotação mecânica. Os 
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ângulos analisados foram de 0º, 20º e 40º. Para realizar a medição foi utilizado um suporte 

giratório, que permitiu determinar com precisão o ângulo de rotação da FSS. 

 

Figura 7.5: Resultados simulados da FSS com diferentes ângulos de rotação. 

 

Ao analisar a Figura 7.5, percebe-se que há um deslocamento na frequência quando se 

muda o ângulo de incidência da onda sobre a FSS. Ainda é observado um comportamento 

multibanda, dual-band para os casos de 0º e 20º e triple-band para o caso de 40º. Observa-se 

também que a cada 20º de rotação da FSS ocorre um recuo de aproximadamente 1 GHz e um 

estreitamento da primeira banda de frequência. 

 

Figura 7.6: Resultados medidos e simulados da FSS proposta com ângulo de rotação de 20º. 
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Figura 7.7: Resultados medidos e simulados da FSS proposta com ângulo de rotação de 40º. 

Não foram realizadas simulações e medições da FSS com um ângulo de rotação maior 

que 40º, uma vez que a área de incidência da onda é muito pequena devido as dimensões da 

placa. 

Com base nos resultados analisados a referida FSS possibilita aplicações em parte da 

banda C e na banda X. Em geral, essas bandas de frequência são bastante utilizadas em 

comunicações por satélite, no caso da banda C as aplicações mais comuns são principalmente 

em transmissões de TV analógicas e digitais, via satélite, e em conexões de dados. Já a banda 

X é utilizada para fins militares. 

Percebe-se a reconfiguração em frequência como uma característica importante dos 

sistemas modernos de comunicação, pois permite que uma mesma estrutura possa adaptar a 

diferentes aplicações. A grande vantagem da FSS proposta é que se tornou possível alterar a 

sua frequência de rejeição a partir da variação do ângulo de incidência da onda 

eletromagnética na superfície, obtida através da sua rotação mecânica. Em outros casos, a 

reconfiguração é obtida com o uso de dispositivos semicondutores como diodos ou 

capacitores acoplados a cada elemento da FSS. Além disso, é necessário o uso de um outro 

circuito para alimentar esses dispositivos, fazendo com que o circuito se torne mais complexo 

e encareça a sua fabricação. 
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7.3. Conclusão 

Através da inserção do fractal da Semente da Vida como elemento de patch de uma FSS, 

foi possível obter um modelo reconfigurável mecanicamente. A partir de sua rotação 

mecânica foi possível alterar o ângulo de incidência da onda eletromagnética na superfície e 

assim alterar sua frequência de ressonância. Os resultados obtidos através de simulação 

computacional e os resultados obtidos através da medição estão em boa concordância. 
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Capitulo 8 

8 - Conclusões 

 

Este trabalho apresentou o histórico e características das antenas planares e FSS, bem 

como as técnicas utilizadas para a sua análise. Também expôs um pouco da teoria dos fractais, 

mostrando suas características principais. Foi apresentado também o fractal “Semente da 

Vida”, seu histórico e significado. 

Foram projetadas antenas planares CPW e CPS e uma FSS com elementos fractais 

para sistemas de comunicação sem fio. As antenas foram projetadas para funcionamento 

multibanda e banda larga, e em um dos casos UWB. Já a FSS projetada apresenta um 

potencial de reconFiguração em frequência, que na medida em que se altera o ângulo de 

incidência da onda eletromagnética na superfície, é possível variar sua frequência de rejeição. 

A variação do ângulo de incidência é obtida a partir da rotação mecânica da FSS. 

Nas antenas de alimentação CPW, presentes no capitulo 5, percebeu-se que a inserção 

do fractal de Koch, no nível 2 de iteração, possibilitou uma miniaturização da antena além de 

um aumento na sua largura de banda. Além de proporcionar esses efeitos, a inserção da 

geometria fractal na antena CPW resultou em uma melhoria do diagrama de radiação, uma 

vez que ele não varia muito a sua característica na medida em que se aumenta a frequência. 

Ainda no capitulo 5, apresentou-se modelos antenas CPS com geometria semelhante 

ao da CPW. Nela também foi inserida a geometria fractal de Koch no nível 2 de iteração. O 

resultado de inserir o fractal de Koch na antena CPS possibilitou um aumento nas bandas de 

frequência ressoantes. É percebida uma pequena diferença entre os resultados medidos e 

simulados, principalmente em frequências mais altas, o que pode ter acontecido devido ao 

conector utilizado não suportar tais frequências. Percebeu-se que o diagrama de radiação não 

sofre alterações significativas para os casos com e sem fractal, e que o diagrama apresenta a 

característica de um dipolo. 

A antena CPW apresentada no capitulo 6 mostrou-se bastante útil para aplicações 

UWB. Notou-se que a antena proposta apresenta um bom casamento de impedância nas 

frequências de ressonância e que ao reduzir as suas dimensões foi possível melhorar ainda 
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mais o seu casamento de impedância, com o valor do VSWR muitas vezes abaixo de 2. O 

diagrama de radiação 3D dessa antena apresenta uma característica ominidirecional em uma 

faixa estreita de frequência. Já a antena com as dimensões reduzidas possibilitou um diagrama 

ominidirecional em uma faixa de aproximadamente 4GHz. 

A FSS proposta tinha como elemento de patch o fractal da semente da vida, isso 

possibilitou que a referida FSS não tivesse uma estabilidade angular. Com isso, fazendo uso 

dessa “desvantagem”, foi possível obter uma FSS reconfigurável em frequência, onde a partir 

de sua rotação mecânica, foi possível obter um deslocamento da frequência de rejeição. Essa 

rejeição comporta-se de maneira quase linear, uma vez que, a cada 20º de rotação, há um 

recuo de aproximadamente 1 GHz da primeira banda de frequência.  

Simulações computacionais foram realizadas através dos softwares Ansoft Designer e 

HFSS. Protótipos das estruturas consideradas foram construídos e medidos, apresentando uma 

boa concordância com os resultados simulados, comprovando assim esses resultados. 

Como proposta para trabalhos futuros pretende-se buscar e aplicar novos modelos de 

fractais em antenas e integrar os circuitos estudados, como utilizar a FSS como elementos 

EBG ou superstratos acoplados a antena e assim buscar aplicações especificas nos sistemas de 

comunicação sem fio, como no sistema 5G, entre outros. 
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