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Resumo 
 

 

	

	

Ao longo dos últimos anos, os sistemas de comunicações sem fio têm apresentando 
uma tendência de redução de tamanho e dimensões, que implica em uma demanda 
crescente por miniaturização de dispositivos, equipamentos e sistemas de transmissão e 
recepção de radiofrequências.  As modernas tecnologias dos nanossatélites também 
trazem essa tendência para o setor espacial.  Neste trabalho, é realizado um estudo da 
utilização combinada de técnicas de miniaturização de antenas planares de microfita, com 
o objetivo de se alcançar uma redução no tamanho e dimensões superior a que se obtém 
quando são aplicadas isoladamente.  O objetivo específico é a elaboração de projetos e a 
construção de protótipos de antenas miniaturizadas como proposta para serem aplicadas 
em nanossatélites.  As técnicas de miniaturização utilizadas de forma combinada são as 
geometrias fractais, redesenho do patch radiante e shorting post.  Nos projetos 
elaborados, foram alcançados resultados de miniaturização das antenas em 70% para 
aplicações de Wi-Fi e 60% para aplicações em nanossatélites do padrão CubeSat.   O 
algoritmo Social Spider Optmization (SSO) foi utilizado para otimização de parâmetros 
específicos das estruturas estudadas.  Protótipos das antenas projetadas foram construídos 
e os resultados medidos apresentaram um boa concordância com os resultados simulados.  
Um conjunto de protótipos de antenas miniaturizadas é proposto para serem aplicadas nos 
CubeSats do Projeto CONASAT do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

Palavras-chave: Antena planar de microfita, miniaturização de antenas, geometria 
fractal, comunicações sem fio, nanossatélite, CubeSat. 

	
	



	 	

	

	

	

Abstract 
 

 

	
	

Over the last few years, wireless communications systems have tended to reduce size 
and dimensions, which implies a growing demand for miniaturization of radio frequency 
transmission and reception devices, equipments and systems. Modern nanosatellite 
technology also brings this trend to the space industry. In this work, the study of the 
combined use of miniaturization techniques of planar microstrip antennas is carried out, in 
order to achieve a reduction in size and dimensions superior to that obtained when applied 
alone.  The specific goal is the design and building of prototypes of miniaturized antennas 
as a proposal to be applied in nanosatellites. The miniaturization techniques used in 
combination are the fractal geometries, reshape of patch and shorting post. In designs, 
results of antenna miniaturization were achieved in 70% for Wi-Fi applications and 60% 
for nanosatellite applications of the CubeSat standard. The algorithm Social Spider 
Optmization (SSO) was used to optimize specific parameters of the studied structures. 
Prototypes of the designed antennas were constructed and measured results showed a good 
agreement with the simulated results.  A set of prototypes of miniaturized antennas are 
proposed to be applied in the CubeSats of the CONASAT Project of the National Institute 
for Space Research. 
	
Keywords:	Microstrip planar antenna, antenna miniaturization, wireless communications, 
nanosatellite, CubeSat. 
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Lista de Siglas e Abreviaturas 
 

 

 

λ   Comprimento de onda 

λ0   Comprimento de onda no espaço livre 

λg   Comprimento de onda guiado 

ε   Permissividade elétrica 

εr   Permissividade elétrica relativa 

εeff   Constante dielétrica efetiva 

tan δ  Tangente de perdas de material dielétrico 

µ  Permeabilidade magnética 

µr  Permeabilidade magnética relativa 

Z0   Impedância característica 

Zent  Impedância de entrada 

h  Espessura do substrato dielétrico 

t   Espessura da camada de metalização 

CPW   Guia de onda complanar 

MMIC   Circuito Integrado de Micro-ondas Monolítico 

GSM   Sistema Global de Comunicações 

DCS  Sistema de Comunicação Digital 

UMTS  Sistema Universal de Telecomunicações Móveis 

PCS  Sistema de Comunicações Pessoais 

WLAN   Rede Local sem Fio 

GPS  Sistema de Posicionamento Global 

RFID  Identificação por Radiofrequência 

WBAN  Rede de Área Corporal sem Fio  

MNM    Método de Circuito Multiporta 

MoM  Método dos Momentos 

FEM  Método dos Elementos Finitos 
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SDT  Técnica do Domínio Espectral 

FDTD  Método das Diferenças Finitas no Domínio do Tempo   

N  Número de partes iguais de um fractal 

r  Coeficiente de redução de um fractal 

D   Dimensão Fractal 

k  Número de iteração fractal (nível fractal) 

d   Fator de iteração fractal 

A  Área  

P  Perímetro 

L  Indutância  

C  Capacitância 

R  Resistência 

G  Condutância 

dsp  Distância entre o centro dos shorting posts 

Rsp  Raio do shorting post 

W  Largura do patch radiante 

L  Comprimento do patch radiante 

WGP  Largura do plano de terra 

LGP   Comprimento do plano de terra 

WTL  Largura da linha de microfita 

LTL  Comprimento da linha de microfita 

X0  Largura do inset 

Y0  Comprimento do inset 

Xsp  Coordenada da posição do shorting post no eixo x 

Ysp  Coordenada da posição do shorting post no eixo y 

Fr  Frequência de ressonância 

BW  Largura de banda 

Zent  Impedância de entrada 

|S11| (dB) Coeficiente de reflexão  
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v0  Velocidade da luz no vácuo 

FC  Fator de compressão 

PSO Particle Swarm Optimization 

ABC Artificial Bee Colony 

ACO Ant Colony Optimization 

SSO Social Spider Optimization  

Nm Número de aranhas macho 

Nf Número de aranhas fêmea 

N População de aranhas 

vibi,j Vibração das aranhas i e j 

di,j Distância Euclidiana entre as aranhas i e j 

wj Peso da aranha j 

Sc Vizinho mais pesado próximo a uma aranha fêmea 

Sb  Melhor aranha da teia 

Md  Peso médio da população de aranhas machos 

k’ Número de iteração do algoritmo SSO 

fi
k’ Operador de deslocamento das aranhas fêmeas 

mi
k’ Operador de deslocamento das aranhas machos 

r’ Área de atuação de uma aranha macho dominante 

TM Modo Transversal Magnético 

CDS       CubeSat Design Specification 

LEO   Órbita baixa 

MEO  Órbita média 

GEO  Órbita geoestacionária 

TCD  Transponder de Coleta de Dados 

PCD  Plataforma de Coleta de Dados 

SCD-1  Satélite de Coleta de Dados 1 

SCD-2  Satélite de Coleta de Dados 2 

SBCDA  Sistema Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais 
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POD   Picosatellite Orbital Deployer 

CONASAT  Projeto de Constelação de Nanossatélites 

CONASAT-0 Constelação de Nanossatélites - 0 

CONASAT-1 Constelação de Nanossatélites - 1 

CONASAT-2 Constelação de Nanossatélites - 2 

CONASAT-3 Constelação de Nanossatélites - 3 

CONASAT-4 Constelação de Nanossatélites – 4 

A0  Antena patch de microfita original projetada para a frequência de 
ressonância de 2,45 GHz 

AKR1  Antena com geometria fractal Curva de Koch retangular nível k = 1  

AKR1SP Antena com geometria fractal Curva de Koch retangular nível k = 1 e 
um shorting post  

AKR1SP2 Antena com geometria fractal Curva de Koch retangular nível k = 1 e 
dois shorting posts  

AKR2  Antena com geometria fractal Curva de Koch retangular nível k = 2  

AKR2SP Antena com geometria fractal Curva de Koch retangular nível k = 2 e 
um shorting post  

AKR2SP2 Antena com geometria fractal Curva de Koch retangular nível k = 2 e 
dois shorting posts 

AKT1  Antena com geometria fractal Curva de Koch triangular nível k = 1  

AKT1SP Antena com geometria fractal Curva de Koch triangular nível k = 1 e 
um shorting post  

AKT1SP2 Antena com geometria fractal Curva de Koch triangular nível k = 1 e 
dois shorting posts  

AKT2  Antena com geometria fractal Curva de Koch triangular nível k = 2  

AKT2SP Antena com geometria fractal Curva de Koch triangular nível k = 2 e 
um shorting post  

AKT2SP2 Antena com geometria fractal Curva de Koch triangular nível k = 2 e 
dois shorting posts 

AKS1  Antena com geometria fractal Ilha de Koch triangular nível k = 1  

AKS1SP Antena com geometria fractal Ilha de Koch triangular nível k = 1 e um 
shorting post  

AKS1SP2 Antena com geometria fractal Ilha de Koch triangular nível k = 1 e dois 
shorting posts  
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AKS2  Antena com geometria fractal Ilha de Koch triangular nível k = 2  

AKS2SP Antena com geometria fractal Ilha de Koch triangular nível k = 2 e um 
shorting post  

AKS2SP2 Antena com geometria fractal Ilha de Koch triangular nível k = 2 e dois 
shorting posts 

A1KQ0  Antena patch de microfita quadrada nível fractal k = 0 

A1KQ1SP     Antena patch de microfita quadrada com Geometria fractal Curva de 
Koch retangular nível fractal k = 1 e um shorting post  

A2KQ0  Antena patch de microfita quadrada nível fractal k = 0 

A2KQ2SP     Antena patch de microfita quadrada com Geometria fractal Curva de 
Koch retangular nível fractal k = 2 e um shorting post  

A3Q0  Antena patch de microfita quadrada nível fractal k = 0 

A3QFSP Antena patch de microfita quadrada com fendas laterais e shorting post 

A2KR0  Antena patch de microfita retangular nível fractal k = 0 

A2KR2SP      Antena patch de microfita retangular com Geometria fractal Curva de 
Koch retangular nível fractal k = 2 e um shorting post  

A5QF  Antena patch de microfita quadrada nível fractal k = 0 

A5Q0  Antena patch de microfita quadrada com fendas laterais 

UHF  Ultra High Frequency 

IAE   Instituto de Aeronáutica e do Espaço 

ITA  Instituto Tecnológico de Aeronáutica 

CRS  Centro Regional do Sul 

CRN  Centro Regional do Nordeste 

INPE  Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

UFSM  Universidade Federal de Santa Maria 

PPgEEC Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação 

UFRN  Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
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Capítulo 1 
Introdução 

 
 

 
 

Com o advento da Era da Informação, tem ocorrido uma tendência de demanda 
cada vez mais crescente por sistemas de comunicações móveis sem fio mais confiáveis 
e com maior capacidade de transmissão de informações. Estes fatores citados, aliados à 
escassez de frequências do espectro eletromagnético, têm levando também a uma 
demanda em constante crescimento por sistemas de comunicações sem fio nas faixas de 
micro-ondas e ondas milimétricas do espectro de radiofrequências [1]-[6]. Um outro 
ponto que tem sido bastante observado no decorrer dos últimos anos é uma necessidade 
crescente da sociedade pela utilização de dispositivos, aparelhos, equipamentos e 
sistemas para comunicação de voz e dados, com cada vez mais, menores dimensões, 
volume e peso. Além disto, novas tecnologias de sistemas de satélites têm sido 
desenvolvidas ao longo dos últimos anos, tais como nanossatélites, com aplicações 
específicas, as quais apresentam dimensões extremamente reduzidas, levando a uma 
necessidade constante de otimização na sua construção e também de redução dos custos 
envolvidos na sua fabricação. Como resultado desta nova tecnologia relativa à 
engenharia de sistemas de satélites, reforça-se ainda mais a necessidade do estudo e 
proposição de novas técnicas para miniaturização de antenas para aplicações nas faixas 
de UHF, micro-ondas e ondas milimétricas. 

Algumas das características que se buscam nos projetos de antenas utilizadas em 
aeronaves, espaçonaves, satélites, mísseis e sistemas de comunicações sem fio, são 
dimensões, volume e peso reduzidos, baixo custo de produção, simplicidade no 
processo de fabricação, desempenho, facilidade de instalação, robustez mecânica na 
instalação em superfícies rígidas, tecnologia de circuito impresso e compatibilidade com 
projetos de circuitos integrados de micro-ondas monolíticos (MMICs).  As antenas 
planares de microfita apresentam estas características, sendo, como consequência, 
adequadas e largamente utilizadas nestas aplicações de sistemas de comunicações nas 
faixas de UHF, micro-ondas e ondas milimétricas do espectro de radiofrequências [7]-
[25]. 

Considerando a necessidade exposta inicialmente, na qual o mercado demanda cada 
vez mais pela redução nas dimensões, volume e peso dos equipamentos transmissores 
e receptores em sistemas de comunicações, e, em especial, a utilização crescente de 
satélites de dimensões reduzidas, tais quais os nanossatélites, foi idealizada a proposta 
de tema para o desenvolvimento desta Tese de Doutorado. 

Assim, o objetivo geral deste trabalho é a aplicação de técnicas de miniaturização 
de antenas planares de microfita, de forma combinada, com o objetivo da obtenção de 
resultados de redução de tamanho e dimensões superiores aos que são obtidos por meio 
do uso de técnicas isoladas. 

O objetivo específico está relacionado ao desenvolvimento de projetos de antenas 
planares de microfita para operar na frequência de 401,62 MHz, miniaturizadas, com 
dimensões adequadas para instalação em uma das faces de um nanossatélite do padrão 
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CubeSat, do Projeto CONASAT, em desenvolvimento no Centro Regional do Nordeste 
(CRN) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

	

Após a realização de pesquisa na literatura, foram identificadas diversas técnicas 
que têm sido desenvolvidas com o objetivo de miniaturização das antenas planares de 
microfita [26]-[53], dentre as quais podem ser citadas a utilização de substrato de alta 
permissividade [37]-[38], a utilização de shorting post [39]-[48], o  redesenho e 
reformatação do patch radiante [26]–[36], alterações do plano de terra e substrato [49]-
[50] e o uso de metamateriais [51]-[53]. 

No estudo realizado, foram verificadas as vantagens e desvantagens da utilização 
de cada uma das técnicas de miniaturização citadas e foram observados e 
comparados os fatores de redução das dimensões da estrutura, obtidos a partir da 
aplicação de cada uma destas técnicas. 

Neste trabalho, é proposta a utilização das técnicas de miniaturização de antenas 
planares de microfita, de redesenho e reformatação do patch radiante, por meio de 
geometrias fractais e fendas laterais, e de shorting post, conjuntamente, com o objetivo 
da obtenção de uma maior redução da frequência de ressonância de operação e, 
consequentemente, das dimensões, volume e peso da estrutura, quando comparado com 
os resultados obtidos por meio das técnicas já estudadas, quando empregadas 
isoladamente [54]. 

Inicialmente, foram propostos projetos de antenas planares de microfita com 
geometria fractal da Curva de Koch retangular, Curva de Koch triangular e Ilha de Koch 
triangular.  As estruturas projetadas tiveram como figura iniciadora, uma antena patch 
de microfita retangular, projetada para operar com uma frequência de ressonância de 
2,45 GHz. 

Os projetos foram desenvolvidos para o primeiro e segundo níveis fractais, para 
cada uma das geometrias fractais estudadas relativas aos projetos elaborados.  A partir 
destes projetos, foi introduzida a técnica de miniaturização de shorting post, com o 
objetivo de se estudar o efeito da utilização das técnicas de forma combinada, em 
comparação com a utilização de cada técnica de forma isolada. 

Na fase de projeto, vários parâmetros devem ser definidos, em conformidade com a 
modelagem estabelecida, e existem diversas técnicas que podem ser utilizadas na busca 
e ajuste para a otimização destes parâmetros, para a obtenção de resultados 
estabelecidos para a frequência de ressonância, largura de banda, ganho, entre outros. 

Os algoritmos bioinspirados são algumas das técnicas mais utilizadas para este fim 
[55]-[56] e são divididos entre os algoritmos evolutivos e os algoritmos de inteligência 
de enxame.  Dentre os evolutivos, os algoritmos genéticos [56] merecem destaque, mas 
existem também outros, tais como algoritmos de programação evolutiva, algoritmos de 
programação genética, algoritmos de estratégias evolutivas, algoritmos de estimação e 
distribuição e algoritmos genéticos competentes. Os algoritmos genéticos são 
algoritmos de otimização global [64].  

No que se refere aos algoritmos de inteligência de enxame, podem ser citados o 
Particle Swarm Optimization (PSO) [58], o Artificial Bee Colony (ABC) [59], o Ant 
Colony Optimization (ACO) [60], o Cuckoo Algorithm [61] e o Social Spider 
Optimization (SSO) [62]-[64]. Estes algoritmos são utilizados para a solução de 
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problemas do quotidiano e são baseados no comportamento de população de animais e 
insetos.  

Neste trabalho, foi utilizado o SSO para a otimização de parâmetros relacionados 
aos projetos desenvolvidos, que tem como base o mapeamento do comportamento social 
de alguns tipos específicos de aranhas que convivem na respectiva sociedade.  

Na obtenção dos resultados simulados relativos a cada um dos projetos 
desenvolvidos foi utilizado o software Ansoft HFSSTM 13.0. 

Com base nos resultados de miniaturização obtidos para as antenas projetadas para 
operar na frequência de ressonância de 2,45 GHz, foram desenvolvidos projetos de 
antenas miniaturizadas para operar na frequência de ressonância de 401,62 MHz, com 
dimensões compatíveis para instalação em uma das faces de um nanossatélite do padrão 
CubeSat. Esta frequência de ressonância de 401,62 MHz é a frequência de operação do 
uplink do Transponder de Coleta de Dados (TCD), que irá operar nos nanossatélites do 
Projeto CONASAT do INPE. Este projeto tem como objetivo a criação de uma 
constelação de nanossatélites com a missão de substituir os dois satélites SCD-1 e SCD-
2, que atualmente fazem parte do Sistema Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais 
(SBCDA).  Assim, um dos requisitos do Projeto CONASAT é a utilização de antenas 
planares de microfita para o uplink do TCD e, como a frequência de operação é de 
401,62 MHz, é necessário o desenvolvimento de projetos de antenas com alto grau de 
miniaturização de modo a ter dimensões compatíveis e adequadas para a instalação em 
uma das faces de um nanossatélite do padrão CubeSat.   

Por fim, foram fabricados os protótipos relativos aos projetos de antenas 
miniaturizadas para operar na frequência de ressonância de 401,62 MHz, com 
dimensões compatíveis para instalação em uma das faces de um nanossatélite do padrão 
CubeSat e foram realizadas as medidas por meio de um Analisador de Rede Vetorial, 
modelo E5071C, da Agilent Technologies. 

Como conclusão, os resultados experimentais obtidos apresentaram uma boa 
concordância com os resultados obtidos a partir das simulações realizadas e estiveram 
coerentes com os resultados esperados a serem alcançados e, consequentemente, com o 
alcance dos objetivos propostos no trabalho. 

Este trabalho está organizado em oito Capítulos distribuídos da seguinte forma: 

O Capítulo 1 é a introdução, no qual é apresentada a contextualização do problema, 
os objetivos geral e específico, e, de forma resumida, como foram desenvolvidos o 
estudo e a pesquisa realizados. 

O Capítulo 2 apresenta uma visão geral das antenas planares de microfita, com 
destaque para o histórico, estruturas, técnicas de alimentação, características, aplicações 
e os principais métodos de análise.  Nas estruturas, são mostrados os formatos mais 
utilizados para o patch de microfita.  Nas técnicas de alimentação, são mostradas as 
principais técnicas relacionadas à alimentação da antena, que estão subdivididas em 
direta e indireta.  Nos métodos, são mostrados resumidamente os principais métodos 
utilizados na modelagem das antenas planares de microfita, que são os aproximados e os 
de análise de onda completa.     

O Capítulo 3 mostra um resumo das principais geometrias fractais, com destaque 
para o histórico e a evolução ao longo do tempo, estruturas, tipos, categorias e 
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características dos fractais. 

O Capítulo 4 aborda as principais técnicas de miniaturização de antenas planares 
utilizadas, com um destaque para as principais características de cada uma delas, suas 
vantagens e limitações, bem como alternativas para melhoria da eficiência. 

O Capítulo 5 apresenta projetos e resultados de antenas miniaturizadas projetadas 
para operar na frequência de ressonância de 2,45 GHz, para aplicação em sistemas de 
comunicações sem fio, em Wi-Fi. Os projetos foram desenvolvidos com as geometrias 
fractais da Curva de Koch retangular, Curva de Koch triangular e Ilha de Koch 
triangular, com a utilização combinada de shorting post.  

O Capítulo 6 apresenta um resumo histórico sobre a nova tecnologia dos 
nanossatélites, que está atualmente em crescimento no mundo todo, com as principais 
vantagens da utilização destes artefatos, suas aplicações e as principais iniciativas de 
parcerias para lançamento e operação destes nanossatélites atualmente no Brasil.  Neste 
Capítulo, também são apresentadas as principais características do Projeto CONASAT, 
que está em fase de desenvolvimento no CRN/INPE. 

O Capítulo 7 apresenta projetos e resultados de antenas miniaturizadas como 
propostas para aplicações espaciais em nanossatélites do padrão CubeSat, do Projeto 
CONASAT.  Neste Capítulo, também são abordadas as principais características 
relacionadas a cada um dos projetos, com suas vantagens e desvantagens.  

Por fim, no Capítulo 8 são apresentadas as conclusões finais desse trabalho e suas 
principais contribuições, bem como sugestões de trabalhos a serem desenvolvidos no 
futuro em continuidade à pesquisa realizada.    
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Capítulo 2  
Antenas Planares de Microfita 

 
 

 
 

Este Capítulo apresenta uma visão geral das antenas planares de microfita, com 
suas principais características, vantagens, desvantagens, aplicações e as principais 
técnicas de alimentação utilizadas. Também são mostrados, neste mesmo Capítulo, os 
principais métodos de análise utilizados na modelagem das antenas patch de microfita. 

 
 

2.1 Histórico 

As antenas planares de microfita foram inicialmente propostas por G. A. 
Deschamps em 1953 [7] e a primeira patente referente a estas estruturas ocorreu na 
França, em 1955 [8].  Contudo, com o desenvolvimento e a disponibilização de 
substratos com baixas tangentes de perdas, propriedades térmicas e mecânicas 
atrativas, técnicas de fotolitografia aprimoradas e o desenvolvimento de modelos 
teóricos avançados, foram possíveis a fabricação e a utilização prática das primeiras 
antenas planares de microfita em meados da década de 70, que foram desenvolvidas 
por Howell e Munson [19]. 

 
Desde então, têm sido realizadas inúmeras pesquisas para o desenvolvimento 

destas estruturas, explorando suas características e vantagens para aplicação em 
sistemas de comunicações sem fio, para operação nas faixas de micro-ondas e ondas 
milimétricas do espectro de radiofrequências [20]. 

 
 

2.2 Estrutura 

Uma antena planar de microfita consiste basicamente de um elemento metálico 
condutor, denominado patch, de espessura “t” muito fino, onde t << λ0, sendo λ0 o 
comprimento de onda no espaço livre relativo à frequência de operação, e um plano 
de terra, separados por um material dielétrico, denominado substrato, de altura “h”, 
sendo h << λ0 [19]-[21].  Na Figura 2.1, é apresentada a antena patch de microfita com 
alimentação por linha de microfita com inset, e, na Figura 2.2, é mostrada sua vista 
superior.  Na Figura 2.3 é mostrada a vista lateral de uma antena patch de microfita 
com alimentação por cabo coaxial.  
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Figura 2.1 - Antena patch de microfita, com alimentação por linha de microfita com 
inset. 

	

 
 

Figura 2.2 - Vista superior da antena patch de microfita, com alimentação por linha de 
microfita com inset. 

	

 
Figura 2.3 - Vista lateral de antena patch de microfita, com alimentação por cabo 

coaxial. 

 
Usualmente, são utilizados o ouro e o cobre como patches condutores [19] e 

existem diversos tipos de materiais que podem ser utilizados como substrato, com 
permissividades elétricas relativas variando entre 2,2 < εr < 12. Em aplicações com 

Plano	de	terra 

h 
		Substrato εr 
Patch	radiante 
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antenas, para um bom desempenho, são adequados substratos espessos, com 
constantes dielétricas de valores mais baixos.  Por outro lado, em aplicações de 
circuitos de micro-ondas, são desejáveis substratos finos, com valores mais altos 
de constantes dielétricas [21]. 

 
O patch radiante pode ser projetado em diversas formas geométricas, tais como a 

quadrada, retangular, circular, setor circular, elíptica, triangular, anel quadrado, anel 
circular e setor anelar, dentre outras, conforme mostrado na Figura 2.4 [20]-[21].  As 
formas mais utilizadas são a quadrada,  retangular, circular e dipolo, devido à 
facilidade de fabricação e suas características atrativas de radiação [21].  Mais 
recentemente, têm sido propostas novas formas geométricas com objetivos específicos 
de alteração de características e desempenho das antenas patch de microfita. Dentre 
estas novas formas, podemos citar as geometrias fractais, que têm tido destaque, 
principalmente como técnica de miniaturização de antenas. 

	

 
	
	

 
	

Figura 2.4 - Formas geométricas de antenas patch de microfita [20]-[21]. 

	
	

2.3 Técnicas de Alimentação 

Existem diversas técnicas de alimentação que podem ser utilizadas com antenas 
patch de microfita e as principais são o cabo coaxial, a linha de microfita, o 
acoplamento por abertura, o acoplamento eletromagnético por aproximação e o guia de 
onda coplanar, que estão apresentadas nas Figura 2.5, Figura 2.6, Figura 2.7, Figura 2.8 
e Figura 2.9, respectivamente [19]-[23]. 

a)	quadrada												b)	retangular																	c)	dipolo														e)	circular																									f)	elipse														g)	setor	circular													h)	triangular	 

i)	anel	circular																									j)	anel	quadrado 
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Figura 2.5 - Técnica de alimentação por cabo coaxial. 

	

	

Figura 2.6 - Técnica de alimentação por linha de microfita com inset. 

	

 
 

Figura 2.7 - Técnica de alimentação por acoplamento por abertura. 
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Figura 2.8 - Técnica de alimentação por acoplamento eletromagnético por aproximação. 

	

 
 

Figura 2.9 - Técnica de alimentação por guia de onda coplanar. 

	

O cabo coaxial e a linha de microfita são formas de alimentação direta, enquanto 
que o acoplamento por abertura, o acoplamento eletromagnético por aproximação e o 
guia de onda coplanar são formas de alimentação indireta.  Nestas últimas, não há 
contato físico entre a linha de alimentação e o patch condutor.   

Os principais fatores que devem ser levados em consideração na escolha da técnica 
de alimentação de uma antena patch de microfita, são a eficiência de transferência de 
potência entre a linha de alimentação e o patch condutor, que está associado ao 
casamento de impedância entre as duas estruturas, e, a minimização de radiação espúria 
[19]. 

A primeira técnica de alimentação direta é a alimentação por cabo coaxial, que é 
largamente utilizada e consiste na soldagem da ponta de prova do condutor interno do 
cabo coaxial ao patch radiante, por meio da perfuração de um orifício no substrato. O 
condutor externo é interligado a um conector que é soldado com o plano de terra.  A 
vantagem da utilização desta técnica é a simplicidade do projeto e o casamento de 
impedância é alcançado de acordo com a posição em que está localizada a ponta de 
prova em relação ao patch radiante. Entretanto, esta técnica apresenta alguns fatores 
limitantes, tais como a necessidade de, no caso de arranjos, vários pontos de solda, 
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tornando a fabricação e a confiabilidade difíceis e, no caso de necessidade de 
incremento da largura de banda, com a utilização de substratos de maior espessura, 
necessidade de pontas de provas compridas, o que aumenta a radiação espúria.  Além 
disso, o condutor interno do cabo coaxial e a sonda apresentam assimetrias que 
produzem modos de ordem superior que geram radiação de polarização cruzada [19], 
[21], [22]. 

A segunda técnica de alimentação direta é a alimentação por linha de microfita.   
Neste caso, o patch radiante é considerado uma extensão da linha de microfita, que 
normalmente tem uma largura bem menor que a do patch. Como a linha de microfita é 
impressa sobre o substrato, é de fácil fabricação e permite que a estrutura seja 
inteiramente planar. A impedância característica da linha de microfita pode ser ajustada 
variando-se a largura da fita condutora.  Entretanto, o casamento de impedância entre as 
estruturas também pode ser obtido efetivamente utilizando-se a variação da posição do 
inset, que consiste no deslocamento da posição onde é interconectada a linha de 
microfita e o patch radiante. Esta técnica de alimentação apresenta uma desvantagem 
que está relacionada ao aumento das ondas de superfície e radiação espúria, quando 
utilizados substratos espessos [20]-[22]. 

Para substratos com maior espessura, utilizados principalmente para a obtenção de 
maior largura de banda, as técnicas de alimentação por cabo coaxial e linha de microfita 
não são tão adequadas, como descrito anteriormente. Assim, nestes casos, podem ser 
utilizadas as técnicas de alimentação indireta, onde não há contato físico entre a linha de 
alimentação e o patch radiante. A primeira delas é o acoplamento por abertura, que 
consiste de duas camadas de substrato separadas por um plano de terra. No lado da base 
do substrato inferior, é colocada uma linha de microfita e a energia é a acoplada ao 
patch radiante por meio de uma abertura no plano de terra que separa os dois substratos, 
que normalmente é posicionada abaixo do patch. Esta é uma técnica onde existe uma 
maior dificuldade de fabricação e, como o plano de terra isola a linha de alimentação e o 
patch radiante, é alcançada uma minimização da radiação espúria.  Normalmente, são 
utilizados materiais dielétricos com alta permissividade elétrica menor espessura no 
substrato inferior e materiais dielétricos com baixa permissividade e maior espessura no 
substrato superior.  Neste caso, o casamento de impedância entre as estruturas é 
conseguido com a variação da largura da linha de microfita e o comprimento da abertura 
no plano de terra [21], [22]. 

A segunda técnica de alimentação indireta é o acoplamento eletromagnético por 
aproximação.  Nesta técnica, também são utilizadas duas camadas de substrato.  
Contudo, neste caso, a linha de microfita está localizada sobre o substrato inferior e o 
patch radiante sobre o substrato superior. Usualmente, o substrato superior tem maior 
espessura, enquanto que o inferior tem menor espessura. A linha de microfita termina 
em uma abertura posicionada abaixo do patch radiante. A fabricação neste caso também 
tem um nível de dificuldade mais elevado quando comparado com as técnicas de 
alimentação direta e também é alcançada uma minimização da radiação espúria [20], 
[22]. 

Por fim, a última técnica de alimentação indireta é o guia de ondas coplanar.  O guia 
de onda coplanar (CPW) é a linha de alimentação preferida para uso em circuito 
integrado de micro-ondas monolítico (MMIC) e portanto, esta técnica é utilizada para 
integração de antenas patch de microfita e MMIC’s.  Nesta técnica, uma linha de 
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alimentação CPW é impressa sobre o plano de terra da antena patch de microfita e está 
separada do plano de terra por fendas estreitas. O acoplamento é obtido por meio de 
uma abertura. As dimensões da linha de alimentação e das fendas, a espessura e a 
permissividade elétrica relativa do material dielétrico do substrato são os fatores 
determinantes para a impedância característica da linha de alimentação.  Esta é a técnica 
de alimentação indireta de mais fácil fabricação e tal qual as outras, apresenta uma 
minimização da radiação espúria [20], [22].  

A Tabela 2.1, apresentada a seguir, mostra um resumo das principais características 
relacionadas às técnicas de alimentação.  

 
Tabela 2.1 - Características das Técnicas de Alimentação 

 
 Cabo 

Coaxial 
Linha de 
Microfita 

Acoplamento 
por Abertura 

Acoplamento 
por 

Aproximação 

Guia de 
Onda 

Coplanar 
Contato 
Físico 

Sim Sim Não Não Não 

Casamento 
de 

Impedância  

Posição 
do 

conector 

Posição do 
inset 

Formato com 
as dimensões 

da fenda 

Largura da 
linha 

Formato 
com as 

dimensões 
da fenda 

Fabricação Fácil Fácil Difícil Difícil Moderada 
Largura de 

Banda 
2 – 5% 2 – 5% 21% 13% 3% 

Irradiação 
de Espúrios 

Baixa Alta para 
substratos 
com maior 
espessura 

Baixa Baixa Baixa 

Irradiação 
de 

Polarização 
Cruzada 

Alta Alta Baixa Baixa Baixa 

 
 

2.4 Características 

As antenas patch de microfita podem operar nas frequências de UHF, micro-ondas e 
ondas milimétricas, o que torna a estrutura extremamente versátil para uma grande de 
quantidade de aplicações em sistemas de comunicações nas faixas de micro-ondas e 
ondas milimétricas. 

Podem ser listadas como principais vantagens das antenas patch de microfita, 
quando comparadas com antenas convencionais [17]-[21]: 

• Estrutura leve e peso reduzido; 

• Dimensões e volume reduzidos; 
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• Adaptação a superfícies planares e não planares; 

• Baixo custo de produção; 

• Facilidade e simplicidade do processo de fabricação; 

• Tecnologia de circuito impresso; 

• Facilidade de instalação; 

• Robustez mecânica na instalação em superfícies rígidas; 

• Compatibilidade com projetos de circuitos integrados de micro-ondas 
monolíticos; 

• Possibilidade de polarização linear e circular com alimentação simples; 

• Possibilidade de fabricação de antenas com frequência e polarização dual de 
operação; 

• Compatibilidade e integração com projetos de MMIC. 

Por outro lado, as principais limitações das antenas patch de microfita quando 
comparadas com antenas convencionais são [17]-[21]: 

• Baixa eficiência; 

• Largura de banda estreita; 

• Ganho relativamente baixo; 

• Perda ôhmica elevada na estrutura de alimentação de arranjos; 

• Necessidade de estruturas complexas de alimentação para arranjos de alta 
performance; 

• Excitação de ondas de superfície; 

• Radiação espúria na linha de transmissão de alimentação. 
 
 

2.5 Aplicações 

As características relacionadas às vantagens e desvantagens da utilização de antenas 
patch de microfita as tornam adequadas para uma enormidade variedade de aplicações 
civis e militares, tais como [19], [24]: 

• Aeronaves: radar, comunicação, navegação, sistemas de pouso;  

• Espaçonaves: comunicação, navegação, sistemas de comando, controle e 
telemetria; 
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• Satélites: comunicação, radiodifusão sonora e de sons e imagens (TV), 
sensoriamento remoto, observação da Terra, captura de imagens, instrumentação 
ambiental; 

• Navios: radar, comunicação, navegação; 

• Foguetes: sistemas de comando, controle e telemetria; 

• Mísseis: sistemas de comando, controle e telemetria; 

• Sistemas de comunicações sem fio: sistema global de comunicações móveis 
(GSM); sistema de comunicação digital (DCS); sistema de comunicações 
pessoais (PCS); sistema universal de telecomunicações móveis (UMTS); rede 
local sem fio (WLAN); e sistema de posicionamento global (GPS).  

• Outros: identificação por radiofrequência (RFID); telemedicina; rede de área 
corporal sem fio (WBAN); aplicações medicinais; e alarmes de intrusão. 

 
 

2.6 Métodos de Análise 

Existem uma diversidade de métodos de análise para modelagem de antenas patch 
de microfita. Estes métodos podem ser divididos em dois grupos, sendo o primeiro 
baseado na distribuição de corrente magnética equivalente ao redor das bordas do patch 
e o segundo baseado na distribuição de corrente elétrica no patch radiante e no plano de 
terra, que são utilizados conjuntamente com métodos de análise de onda completa e 
análise numérica [20]-[22]. 

 
Os métodos do primeiro grupo são menos precisos devido a simplificações 

introduzidas no mecanismo de radiação da antena. Basicamente, existem três métodos 
de análise deste primeiro grupo, que são muito utilizados e citados a seguir [20]: 

• Modelo da Linha de Transmissão; 

• Modelo da Cavidade; 

• Método de Circuito Multiporta – (Multiport Network Model - MNM). 
 
Os métodos do primeiro grupo são utilizados de forma satisfatória até 

determinados valores de frequência, tendo sua precisão reduzida à medida que a 
frequência aumenta [22], além de apresentarem uma dificuldade para modelagem de 
acoplamentos [20]. 

 
Os métodos do segundo grupo são conhecidos também como os métodos de análise 

de onda completa ou métodos rigorosos. Estes métodos são bem mais precisos que os 
métodos aproximados, principalmente nas frequências mais altas. São também muito 
versáteis, podendo tratar elementos unitários, arranjos finitos e infinitos, elementos 
com formas arbitrárias e acoplamentos. A seguir, são apresentados quatro métodos de 
análise deste segundo grupo [19]-[22]: 
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• Método dos Momentos (Method of Moments - MoM); 

• Método dos Elementos Finitos (Finite Element Method - FEM); 

• Técnica do Domínio Espectral (Spectral Domain Technique – SDT); 

• Método das Diferenças Finitas no Domínio do Tempo (Finite Difference Time 
Domain Method – FDTD). 

2.6.1 Modelo da Linha de Transmissão 

O Modelo da Linha de Transmissão é fácil de utilizar, é o mais simples dentre todos 
os métodos e é útil para a compreensão do funcionamento básico das antenas patch de 
microfita.  Contudo é o menos preciso e o mais difícil de modelar acoplamentos.   

Neste método, o elemento radiador é visualizado como um ressoador de linha de 
transmissão sem variações de campos transversais, com os campos variando apenas ao 
longo do comprimento.  O patch é representado por duas aberturas espaçadas pelo 
comprimento do ressoador.  Originalmente, este método foi desenvolvido para patches 
retangulares e posteriormente foi estendido para patches de diversas formas. Nem todos 
os tipos de configurações podem ser analisados utilizando-se este método, tendo em 
vista que não leva em consideração a variação dos campos na direção ortogonal à 
direção de propagação [20], [21]. 

2.6.2 Modelo da Cavidade 

No Modelo de Cavidade, a região entre o patch radiante e o plano de terra é tratada 
como uma cavidade, como o próprio nome do método sugere, que é circundada por 
paredes magnéticas nos contornos laterais e por paredes elétricas no topo (patch 
radiante) e na base (plano de terra). Os campos da antena são considerados como 
campos da cavidade e são expandidos em termos de modos ressonantes, cada qual com 
sua frequência de ressonância.  

No caso de substratos finos, os campos no interior da cavidade são uniformes ao 
longo da espessura deste substrato. Os campos na parte inferior do patch, para formas 
regulares como a retangular, circular e triangular, são expressos como a soma de vários 
modos ressonantes de um ressoador de duas dimensões.   

O efeito dos campos ao redor das bordas é minimizado com o aumento das 
dimensões do patch radiante, de modo que as dimensões efetivas sejam maiores que as 
dimensões físicas deste. O efeito da radiação da antena e as perdas no condutor são 
considerados em adição a tangente de perdas do substrato dielétrico. O campo distante e 
a potência irradiada são calculados a partir da corrente magnética equivalente ao redor 
da borda [20], [22]. 

 Uma maneira alternativa de incorporar o efeito da irradiação no Modelo da 
Cavidade pode ser feita introduzindo uma condição de limite de impedância às paredes 
da cavidade. Os efeitos de borda e a potência irradiada não são incluídos dentro da 
cavidade, pois estão mais presentes nas extremidades.  

2.6.3 Método de Circuito Multiporta (MNM) 
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 O MNM é uma extensão do Modelo da Cavidade, sendo que, no MNM, os campos 
eletromagnéticos na parte inferior do patch radiante e na parte de fora são modelados 
separadamente. O patch radiante é analisado como um circuito planar bidimensional 
com um número de portas localizados nas bordas do patch.  A matriz de impedância de 
multiporta do patch radiante é obtida a partir da função de Green bidimensional. Os 
campos espalhados ao longo da borda e os campos irradiados são incorporados 
formando um circuito de admitância de extremidade equivalente. O método de 
segmentação é então utilizado para determinar a matriz de impedância total. Os campos 
irradiados são obtidos a partir da distribuição de tensão ao redor da borda [20], [22]. 

2.6.4 Método dos Momentos (MoM) 

No MoM, as correntes de superfície são utilizadas para a modelagem do patch 
radiante, com a expansão em uma soma linear de funções de base simples.   

𝑓" = 𝑎%𝑓%

&

%'(

									(2.1) 

 

 Os coeficientes são calculados resolvendo as equações integrais que satisfazem as 
condições de contorno na superfície da antena. A equação integral pode ser expressa na 
forma: 

𝐿	𝑓" = 𝑔																			(2.2) 
 

Onde:  

L é um operador linear, usualmente um produto escalar utilizando uma integral. 

fa são as correntes dadas pela Equação (2.1). 

g é a excitação conhecida da função da fonte. 

Com a substituição do somatório da Equação (2.1) em uma equação do operador 
linear e o uso integral do produto escalar, são calculados os termos da equação 
matricial. A solução desta equação matricial determina os coeficientes da expansão de 
corrente, sendo realizada por meio do uso de computador.  

O MoM fornece matrizes que exigem métodos numéricos com consumo elevado de 
tempo para suas inversões. Um ponto importante é o da escolha das funções de base e 
das expressões derivadas eficientes para avaliar os campos. Funções de bases comuns 
são pulsos, degraus, triangulares, trigonométricas e polinomiais.  Com o aumento das 
funções de base, o método converge para a solução correta [20], [25].   

O software comercial Ansoft DesignerTM utiliza o MoM. 

2.6.5  Método dos Elementos Finitos (FEM) 

O FEM, diferentemente do MoM, é adequado para configurações volumétricas. 
Neste caso, a região de interesse é subdividida em um número finito de elementos de 
superfície ou volume, dependendo da estrutura planar ou volumétrica a ser analisada. 
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Estas unidades discretizadas, geralmente referidas como elementos finitos, podem ser 
bem definidas em formas geométricas tais quais elementos triangulares para 
configuração planar e elementos tetraédricos e prismáticos para configuração 
tridimensional, que são adequadas para geometria curvilínea.  

O FEM envolve a integração de certas funções de base sobre o patch condutor, que é 
subdividido em um número de subseções. O problema de resolver as equações de onda 
com condições de contorno não homogêneas é solucionado pela decomposição em dois 
problemas de valor de contorno, um com a Equação de Laplace com contorno não 
homogêneo e o outro correspondente a Equação de Onda com condição de contorno 
homogêneo. No FEM, a análise é realizada no domínio da frequência e deve ser 
realizada para cada frequência de interesse [20], [22], [25]. 

O software comercial Ansoft HFSSTM utiliza o FEM. 

2.6.6  Técnica do Domínio Espectral (SDT) 

No SDT, é empregada a transformada de Fourier em duas dimensões ao longo das 
duas direções ortogonais do patch do plano do substrato. Condições de contorno são 
aplicadas no plano da transformada de Fourier. A distribuição de correntes no patch 
condutor é expandida em termos de funções de bases conhecidas e a equação matricial 
resultante é solucionada para avaliar a distribuição de corrente elétrica no patch radiante 
e a distribuição de corrente magnética equivalente ao redor da superfície do substrato 
[20], [22].  

2.6.7  Método das Diferenças Finitas no Domínio do Tempo (FDTD) 

No FDTD, os campos da estrutura são calculados no domínio do tempo. Este 
método se aplica a estruturas de tamanho moderado e inclui materiais de propriedades 
complexas. O FDTD divide a região em células cúbicas que quando excitadas por 
funções de pulso Gaussiano, fornecem respostas em uma extensa largura de banda de 
frequências.  

O FDTD resolve o par de equações rotacionais de Maxwell diretamente no domínio 
do tempo utilizando passos de tempo finitos sobre pequenas células no espaço. O 
método reduz as equações diferenciais para equações de diferença que podem ser 
resolvidas por um conjunto de equações simples.  

O FDTD é muito adequado para antenas patch de microfita e pode ser utilizado para 
modelar numerosas não homogeneidades estruturais encontradas nestas configurações. 
Este método também pode predizer a resposta de antenas patch de microfita sobre uma 
extensa largura de banda com uma única simulação. Nesta técnica, os campos elétrico e 
magnético são determinados para cada ponto do espaço, sendo geradas malhas de tempo 
para os campos sobre os quais é exigida a solução. Na malha FDTD, deve ser 
especificado o material para cada célula.  Para antenas patch de microfita, o material é o 
ar, o metal ou o dielétrico, e, devem ser especificadas a permissividade elétrica, a 
permeabilidade magnética e a condutividade do material. 

Estabelecidos o domínio computacional e os materiais da grade, é especificada uma 
fonte, podendo ser uma onda plana, uma corrente em um fio ou um campo elétrico 
incidente. A saída da simulação é geralmente um campo elétrico ou magnético em um 
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ponto ou uma série de pontos no domínio computacional, obtendo-se os campos elétrico 
e magnético que se propagam no tempo [20], [25].  

 
 

2.7 Conclusão 
Neste Capítulo 2, foi apresentada uma visão geral das antenas planares de microfita, 

com um breve histórico da evolução, estrutura, principais técnicas de alimentação 
utilizadas, características, vantagens e desvantagens, principais aplicações e, por fim, os 
principais métodos de análise, subdivididos nos métodos aproximados e métodos de 
análise de onda completa.  
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Capítulo 3  
Geometrias Fractais 

 
 

 
 

Um dos principais objetivos em sistemas de comunicações sem fio é o projeto de 
antenas de tamanho e dimensões reduzidas, de faixa larga ou pelo menos, multibanda. 
Uma das maneiras de alcançar esse objetivo é por meio da utilização de geometrias 
fractais.  Neste Capítulo, é apresentada uma visão geral das geometrias fractais, com um 
breve resumo das principais geometrias estudadas e existentes, e suas principais 
características e aplicações. 

 
 

3.1 Histórico 

A geometria fractal permite a integração de diversos temas da matemática e de 
outras áreas, desde as ciências naturais às econômico-sociais e à tecnologia. 

Ao longo dos tempos, muitos matemáticos se dedicaram ao estudo de 
comportamentos naturais.  No final do Século XIX e início do Século XX, alguns 
matemáticos como Cantor, Peano, Hilbert, Koch, Hausdorff, Sierpinski, Julia e Menger 
investigaram objetos que questionavam algumas das bases matemáticas da época 
relacionadas com a análise, álgebra e geometria, sendo considerados como “casos 
patológicos” ou “monstros matemáticos” [26]. 

Contudo, apenas em 1975, o matemático polonês Benoit B. Mandelbrot introduziu, 
pela primeira vez, o termo fractal, quando associou o termo objetos fractais a alguns 
objetos e fenômenos da natureza, desenvolvendo assim a geometria fractal [27].  O 
termo fractal vem do latim, do adjetivo fractus, derivado do verbo frangere, que 
significa quebrar, fragmentar. O termo geometria fractal se refere ao estudo dos fractais 
[27], [28].   

 Embora Mandelbrot tenha criado a terminologia geometria fractal em meados dos 
anos 70, muitos estudos antecederam a essa época e vários objetos matemáticos, criados 
por matemáticos e reconhecidos como “monstros matemáticos”, hoje são classificados 
como fractais [27].  

Abaixo, segue uma breve linha do tempo relacionada à história da geometria fractal 
[27], [28]: 

• 1883: George Ferdinand Ludwig Phillip Cantor publicou o primeiro fractal, o 
Conjunto de Cantor. 

• 1890: Giuseppe Peano publica a Curva de Peano, proposta como totalmente 
cobrindo uma superfície plana quadrangular. 

• 1891: David Hilbert publica a Curva de Hilbert, com a cobertura de um 
quadrado, bastante utilizada atualmente na compressão de imagens. 
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• 1904: Niels Fabian Helge von Koch publica a Curva de Koch e a Ilha de Koch, 
como soluções de curvas contínuas e não deriváveis em nenhum ponto (sem 
tangente). 

• 1918: Felix Hausdorff publica resultados sobre estudos topológicos e com isso a 
Dimensão de Hausdorff, utilizada anos mais tarde por Mandelbrot para definição 
dos fractais. 

• 1916: Waclaw Sierpinsk apresentou o Triângulo de Sierpinski e o Tapete de 
Sierpinski. 

• 1918: Gaston Maurice Julia publica artigo sobre o seu conjunto gerado em um 
plano complexo. 

• 1921: Karl Menger apresenta a Esponja de Menger, ao explorar conceitos de 
dimensões topológicas. 

• 1967: Benoit B. Mandelbrot publica o artigo sobre a topologia da costa da Grã-
Bretanha, iniciando uma nova fase do estudo da geometria fractal. 

 
 

3.2 Estruturas e Tipos de Fractais 

Um fractal é uma forma geométrica que possui uma propriedade especial, que é 
constituir uma imagem de si própria em cada uma de suas partes. É uma estrutura que 
pode ser subdividida em partes, em que cada pedaço dessa subdivisão é uma cópia exata 
do todo. O fractal é gerado a partir de uma lei de formação matemática que é aplicada 
de forma iterativa [28], [29]. 

Os fractais podem ser classificados em três categorias que são [27]: 

• Definidos por sistemas de funções iteradas; 

• Definidos por uma relação de recorrência; 

• Aleatórios. 

Os fractais definidos por sistemas de funções iteradas também são denominados de 
determinísticos ou geométricos, que se repetem continuamente por um modelo padrão e 
possuem uma regra fixa de substituição bem definida [27].  

Eles são obtidos por meio de processos recursivos, apresentando determinadas 
características que por vezes são encontradas em formas da natureza.  Estas 
características são: autossimilaridade, dimensão e complexidade infinita [26], [29]-[30].   

A autossimilaridade é a principal característica de um fractal, com a qual podem ser 
obtidas réplicas menores da figura por meio da sua divisão. Por meio da 
autossimilaridade, uma figura se apresenta sempre no mesmo aspecto visual, quer seja 
ampliada ou reduzida. Esta autossimilaridade pode ser subdividida em dois tipos, que 
são a exata e a aproximada, também denominada estatística. A autossimilaridade exata 
existe em processos matemáticos em que o conjunto total é formado por pequenas 
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réplicas perfeitas delas mesmas, ou seja, é formado através de um processo iterativo.  A 
iteração é um procedimento realizado consecutivamente e todos os fractais gerados por 
funções iterativas possuem autossimilaridade exata, sendo idênticos em todas as escalas 
[26]-[28].  Podem ser citados como fractais de autossimilaridade exata o Conjunto de 
Cantor, a Curva de Peano, a Curva de Hilbert, a Curva e a Ilha de Koch, o Triângulo e o 
Tapete de Sierpinski e a Esponja de Menger [27]. 

  Os fractais são formas geométricas abstratas de uma forma diferente, com padrões 
complexos que repetem infinitamente, mesmo limitados a uma área finita e 
representando funções reais ou complexas [29]. 

A dimensão fractal permite traduzir a rugosidade e a irregularidade de um objeto. 
Esta dimensão é determinada em objetos com autossimilaridade exata e aproximada. 
Designando por N o número de partes iguais obtidas, por r o coeficiente de redução, a 
dimensão D é dada pela Equação 3.1 [26]: 

𝐷 = 	
𝑙𝑜𝑔𝑁

𝑙𝑜𝑔 1𝑟
												(3.1) 

  A característica de complexidade infinita está relacionada ao fato que os fractais 
são formados por um processo recursivo aplicado indefinidamente, e, quanto maior for 
o número de iterações nesse processo, mais detalhes serão apresentados, sendo que, 
nunca é obtida uma imagem final [26]. 

Os fractais clássicos definidos por sistemas de funções iteradas são apresentados a 
seguir [28]: 

• Conjunto de Cantor 

• Curva de Peano 

• Curva de Hilbert 

• Curva de Koch 

• Ilha de Koch 

• Triângulo de Sierpinski 

• Tapete de Sierpinski 

• Esponja de Menger 
 

A ferramenta da geometria fractal foi muito utilizada por cientistas, na reformulação 
de antigos problemas. Na constituição da natureza em geral, dos mares, oceanos, 
separação de continentes e ilhas, com suas costas, montanhas, rios, rochas, plantas e 
animais, observam-se componentes com suas formas, nas quais domina a irregularidade 
e o caos. A tentativa de simplificá-los, por meio do emprego das formas tradicionais da 
geometria euclidiana, tais como triângulos, círculos, esferas, cones, etc., é bastante 
inadequada, podendo a geometria fractal fornecer as aproximações para essas formas 
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[28]. 

Os fractais definidos por uma relação de recorrência são também denominados de 
fractais de fuga de tempo e possuem uma forma mais livre de similaridade. Estes 
fractais apresentam pequenas cópias do fractal inteiro, de maneira distorcida ou 
degenerada.  Estes fractais são reproduzidos por meio de sistemas e técnicas 
computacionais [27]. 

Os fractais clássicos definidos por relação de recorrência são apresentados a seguir 
[27]: 

• Conjunto de Julia 

• Conjunto de Mandelbrot 

Os fractais aleatórios são também denominados de fractais naturais ou gerados por 
processos estocásticos e estão relacionados à Teoria do Caos, aos fractais encontrados 
na natureza e associados às simulações na computação gráfica. Eles apresentam 
autossimilaridade estatística. Esta similaridade está nas medidas numéricas ou 
estatísticas que são preservadas em diferentes escalas.  Os relevos, as costas, as plantas 
podem ser citados como exemplo de fractais aleatórios. O estudo desses fractais é 
utilizado para modelagem em diversas áreas tais como medicina, biologia, mercado 
financeiro, geologia, etc., como mostrado na Figura 3.1 [27]. 

 

 
 

Figura 3.1 - Fractais aleatórios [27]. 

3.2.1 Conjunto de Cantor 

Em 1883, Cantor publicou um trabalho, no qual é construído um conjunto, 
denominado de Conjunto de Cantor, que é um subconjunto infinito de pontos no 
intervalo unitário [0,1].  A sua construção numérica permite obter a ideia de um 
subconjunto fechado de números reais. Adicionalmente, a construção geométrica 
permite ter uma melhor percepção deste conceito e leva a estruturação de um fractal, 
conforme mostrado na Figura 3.2 [26], [29]. 

O Conjunto de Cantor é formado da seguinte maneira [26], [28]: 
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1. Inicia-se com um segmento de reta em um intervalo fechado I0 = [0, 1]; 

2. O segmento de reta é dividido em três partes iguais e a parte central é eliminada; 

3. Restam dois segmentos de reta em intervalos fechados I1 = [0, 1/3] e [2/3, 1], de 
comprimento 1/3 cada um deles.  

4. Repete-se o procedimento descrito no item 2 para os segmentos de reta do item 
3, indefinidamente, de modo que se obtém IN, que é constituído pela união 
disjunta de 2N intervalos fechados de comprimento 1/3N cada.  

 

 

 
Figura 3.2 - Conjunto de Cantor [26]. 

 

Portanto, o Conjunto de Cantor pode ser definido como um conjunto de pontos que 
permanecem após a repetição dos passos, onde se removem os intervalos até o infinito. 

O Conjunto de Cantor tem Dimensão Fractal igual a 0,631. 

3.2.2 Curva de Peano 

Em 1890, tratando do aprofundamento das noções de continuidade e dimensão, 
Peano publicou a sua famosa Curva de Peano, proposta como cobrindo totalmente uma 
superfície plana quadrangular. 

A Curva de Peano é formada da seguinte maneira [26], [28]: 

1. Inicia-se com um segmento de reta (figura iniciadora), com medida de uma 
unidade, mostrada na Figura 3.3 a); 

2. Substitui-se o segmento de reta por uma curva de nove elementos, em escala 1/3, 
e obtém-se a figura geradora, mostrada da Figura 3.3 b); 

3. Substitui-se cada segmento anterior pela curva de nove elementos, conforme a 
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sequência da Figura 3.3 e assim sucessivamente. 
 

 

a)                                  b)                                  c)                                  d)             
 

Figura 3.3 - Curva de Peano: a) Nível 0; b) Nível 1; c) Nível 2; d) Nível 3 [26]. 

 

Após a primeira iteração (k = 1), observa-se que existem dois quadrados. Após a 
segunda iteração (k = 2), 32 quadrados e, por fim, após a terceira (k = 3), 338 pequenos 
quadrados.  Portanto, a curva vai preenchendo uma região quadrada cuja diagonal é 
dada pelo segmento inicial e após sucessivas iterações, observa-se como objeto final de 
construção, um quadrado completamente preenchido [26], [28].  

Na iteração de ordem k, cada subsegmento tem comprimento 1/3k e a curva tem 
comprimento 3k, conforme Tabela 3.1. Os sucessivos comprimentos da Curva de Peano 
serão dados em potência de 3 com expoentes iguais à ordem de iteração. Aumentando-
se a ordem de iteração, o comprimento da curva aumenta indefinidamente tendendo ao 
infinito [26]. 

 
Tabela 3.1 - Número de subsegmentos, comprimento de cada subsegmento e 

comprimento da Curva de Peano, para cada iteração k 
 

Iteração Número de subsegmentos Comprimento de 
cada subsegmento 

Comprimento da 
curva 

0 90 1/30 30 

1 91 1/31 31 

2 92 1/32 32 

3 93 1/33 33 

… … … … 

k 9K 1/3K 3K 
 

A Curva de Peano tem Dimensão Fractal igual a 2. 
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3.2.3 Curva de Hilbert 

Em 1891, Hilbert publicou a Curva de Hilbert, de cobertura da superfície de um 
quadrado [26], [28].  

A Curva de Hilbert é formada como mostrado abaixo [28]: 

1. Inicia-se com um quadrado unitário (figura iniciadora), o qual é dividido em 
quatro quadrados, dando início a curva com três segmentos consecutivos com 
extremos nos seus pontos centrais, como mostrado na Figura 3.4; 

2. Substitui-se cada quadrado por quatro novos quadrados com a mesma construção 
da figura iniciadora, conectando cada curva parcial com um segmento na mesma 
ordem dos anteriores, procedendo assim sucessivamente, como mostrado na 
Figura 3.5. 

 

 
 

Figura 3.4 - Figura iniciadora da Curva de Hilbert [26]. 

 

 
a)                    b)                        c)                      d)                      e) 

 
Figura 3.5 - Curva de Hilbert: a) Nível 0; b) Nível 1; c) Nível 2; d) Nível 3; d) Nível 4; 

e) Nível 5 [26]. 

 

É importante destacar que a curva é formada não pelos quadrados, mas sim pelos 
segmentos de reta formados pela ligação dos pontos centrais destes quadrados. 

Na iteração de ordem k, existem 4k quadrados com comprimento de lado 1/2(k-1), 
como mostrado na Tabela 3.2Tabela 3.2 [26]. 
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Tabela 3.2 - Número de quadrados e comprimento do lado do quadrado da Curva de 
Hilbert, para cada iteração k 

 

Iteração Número de quadrados Comprimento do 
lado do quadrado  

1 41 1/20 

2 42 1/21 

3 43 1/22 

… … … 

k 4k 1/2(k-1) 
 

A Curva de Hilbert tem comprimento infinito limitado á área de um quadrado e tem 
Dimensão Fractal igual a 1. 

3.2.4 Curva de Koch e Ilha de Koch 

Em 1904, Koch publicou a Curva de Koch, que mais tarde originou a “Ilha de 
Koch” ou “Floco de Neve de Koch”, como soluções de curvas contínuas e não 
deriváveis em nenhum ponto (sem tangente) [26], [28]. 

A Curva de Koch é formada como mostrado abaixo [28]: 

1. Inicia-se com um segmento de reta (figura iniciadora), conforme a Figura 3.6 a); 

2. Divide-se o segmento de reta em três segmentos iguais, no qual o segmento 
intermediário é substituído por um triângulo equilátero sem o segmento da sua 
base, obtendo-se a figura geradora da Figura 3.6 b);  

3. Substitui-se cada um dos segmentos conforme a regra 2, sucessivamente e 
iterativamente, conforme a sequência da Figura 3.6. 

 

 
 

a)                              b)                                 c)                                 d) 
 

Figura 3.6 - Curva de Koch: a) Nível 0; b) Nível 1; c) Nível 2; d) Nível 3 [28]. 

 

A Ilha de Koch é formada como mostrado abaixo [28]: 
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1. Inicia-se com um triângulo equilátero (figura iniciadora), conforme a Figura 3.7 
a); 

2. Constrói-se em cada lado do triângulo equilátero a respectiva Curva de Koch, 
sucessivamente e iterativamente, conforme a sequência da Figura 3.7. 

 

 
a)                            b)                          c)                           d)  

 
Figura 3.7 - Ilha de Koch: a) Nível 0; b) Nível 1; c) Nível 2; d) Nível 3 [28]. 

 

Na iteração de ordem k, existem 3 x 4k lados, com o comprimento de lado 3-k, como 
mostrado na Tabela 3.3 Tabela 3.3[26]. 

 
Tabela 3.3 - Número e comprimento dos lados da Ilha de Koch, para cada iteração k 

 

Iteração Número de lados Comprimento dos 
lados  

0 3 x 40 = 3 30 = 1 

1 3 x 41 = 12 3-1 = 1/3 

2 3 x 42 = 48 3-2 = 1/9 

3 3 x 43 = 192 3-3 = 1/27 

… … … 

k 3 x 4k 3(-k) 
 

A Curva de Koch tem Dimensão Fractal aproximada igual a 1,2618. 

3.2.5 Triângulo de Sierpinski e Tapete de Sierpinski 

Em 1916, Sierpinski apresentou o Triângulo e o Tapete de Sierpinski [26], [28]. 

O Triângulo de Sierpinski é formado como mostrado abaixo [28]: 

1. Inicia-se com um um triângulo equilátero (figura iniciadora), conforme a Figura 
3. 8 a); 
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2. Marca-se os pontos médios dos lados do triângulo equilátero, formando quatro 
novos triângulos equiláteros. 

3. Remove-se o triângulo equilátero central, formado pelos pontos médios dos 
lados da figura iniciadora, e obtém-se a figura geradora, conforme a Figura 3. 8 
b). 

4. Repete-se sucessivamente as operações 2 e 3 para todos os triângulos equiláteros 
que não foram removidos, conforme a sequência da Figura 3. 8, obtendo-se a 
figura denominada Triângulo de Sierpinski. 

  

 

 
a)       b)                               c)                                d) 

 
 
 
 
 

Na iteração de ordem k, o Triângulo de Sierpinski tem área A x (3/4)k e perímetro P 
x (3/2)k, onde o A é a área e P é o perímetro do triângulo equilateral da figura iniciadora, 
tal qual apresentado na Tabela 3.4.  Quando o número de iterações tende ao infinito a 
área do Triângulo de Sierpinski tende a zero enquanto o perímetro tende ao infinito [26].   

 
Tabela 3.4 - Área e perímetro de um Triângulo de Sierpinski, para cada iteração k 

 

Iteração Área Perímetro 

0 A P 

1 A x (3/4)1 P x (3/2)1 

2 A x (3/4)2 P x (3/2)2 

3 A x (3/4)3 P x (3/2)3 

… … … 

k A x (3/4)k P x (3/2)k 
 

O Triângulo de Sierpinski tem Dimensão Fractal igual a 1,585. 
 

O Tapete de Sierpinski é formado como mostrado abaixo [28]: 

Figura 3. 8 - Triângulo de Sierpinski: a) Nível 0; b) Nível 1; c) Nível 2; d) Nível 3 
[26].
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1. Inicia-se com um um quadrado (figura iniciadora), conforme a Figura 3.9 a); 

2. Divide-se o quadrado em nove quadrados congruentes. 

3. Remove-se o quadrado central e obtém-se a figura geradora, conforme a Figura 
3.9 b). 

4. Repete-se sucessivamente as operações 2 e 3 para todos os quadrados que não 
foram removidos, conforme a sequência da Figura 3.9, obtendo-se a figura 
denominada Tapete de Sierpinski. 

 

 
a)                   b)                      c)                     d) 

 
Figura 3.9 - Tapete de Sierpinski: a) Nível 0; b) Nível 1; c) Nível 2; d) Nível 3 [28]. 

 

O Tapete de Sierpinski tem Dimensão Fractal igual a 1,893. 

3.2.6 Esponja de Menger 

Em 1921, Menger apresenta a Esponja de Menger, ao explorar conceitos de 
dimensões topológicas. A Esponja de Menger se assemelha em sua construção ao 
Triângulo de Sierpinski e ao Tapete de Sierpinski.   

A Esponja de Menger é um fractal tridimensional obtido a partir de uma figura 
iniciadora que é um cubo e o processo de construção é apresentado abaixo [26]: 

1. Inicia-se com um um cubo (figura iniciadora); 

2. Divide-se o cubo em vinte e sete cubos congruentes. 

3. Remove-se o cubo central e os seis cubos centrais de cada face e obtém-se a 
figura geradora. 

4. Repete-se sucessivamente as operações 2 e 3 para todos os quadrados que não 
foram removidos, obtendo-se o fractal denominado Esponja de Menger, que é 
mostrado na Figura 3.10. 
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Figura 3.10 - Esponja de Menger [26]. 

 

A Esponja de Menger tem Dimensão Fractal igual a 2,727. 

3.2.7  Conjunto de Julia 

O Conjunto de Julia surgiu após a realização de estudos de processos iterativos 
envolvendo números complexos. Em 1918, Gaston Maurice Julia apresentou estes 
estudos sem o recurso do computador, que atualmente é uma grande ferramenta para 
reproduzir de forma detalhada as funções iterativas [26], [27].  Esses resultados obtidos 
forneceram a base matemática para que Mandelbrot pudesse aproveitá-las e desenvolver 
com recursos computacionais o Conjunto de Mandelbrot e o Conjunto de Julia [28]. 

Para a construção do Conjunto de Julia é utilizado o conjunto dos números 
complexos, zn = an+ibn, onde i2 = -1 e a relação de recorrência zn : C ⇒ C definida por 
zn+1 = zn

2+c, onde n ∈ N e c ∈ C, sendo c = c1+ic2 um complexo constante. A constante 
c atua como parâmetro das curvas geradas pelas n iterações sobre o ponto z0 = a0+ib0.  
Dessa forma, se zn = an+ibn e c = c1+ic2, a cada iteração, equivale a determinar an+1 = 
(an)2-(bn)2+c1 e bn+1 = 2anbn +c2 [27], [28]. 

É definido como Conjunto de Julia, associado à constante c, os números complexos 
z, para os quais essa sequência é limitada, ou seja ⎢zn ⎢ <= k, representando-se no plano 
complexo os valores de z [27]. 

Na Figura 3.11, são apresentadas algumas figuras do Conjunto de Julia, onde são 
variados os valores da constate complexa c. 
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Figura 3.11 - Conjunto de Julia [26]. 

 

3.2.8  Conjunto de Mandelbrot 

Em 1979, Mandelbrot verificou que era possível criar uma imagem no plano 
complexo que catalogava o Conjunto de Julia. O Conjunto de Mandelbrot foi criado a 
partir do Conjunto de Julia. A sua construção baseia-se na função zn+1 = zn

2+c, onde zn 
(n ∈ N) e c são números complexos, e z0 = 0. Dessa forma, o Conjunto de Mandelbrot é 
definido como o conjunto de todos os números complexos c tais que após um certo 
número de iterações, zn+1 = zn

2+c, z não tende ao infinito, ou seja, também pode ser 
definido como o conjunto das constantes c, para um dado z0, para os quais o Conjunto 
de Julia é limitado, representando-se no plano complexo os valores de c [26], [27]. 

Atualmente, com os recursos computacionais essas curvas são desenhadas 
relacionando cores para os diversos valores de z (Conjunto de Julia) ou c (Conjunto de 
Mandelbrot) indicados geralmente por preto quando pertencentes ao conjunto e a um 
padrão de cores e tonalidades relacionando a velocidade que zn vai para o infinito. Essa 
velocidade é denominada por velocidade de fuga [26]. 

Além desses conjuntos apresentados, a partir da recorrência zn+1 = zn
2 +c, podem ser 

criados outros conjuntos de Mandelbrot a partir da recorrência zn+1 = zn
k + c. Na Figura 

3.12, são mostrados exemplos para k = 3 e k = 4. 
 

 
 

Figura 3.12 - Conjunto de Mandelbrot, para zn+1 = zn
k + c [26]. 
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3.3 Conclusão 
Neste Capítulo 3, foi apresentada uma visão geral das geometrias fractais, no qual 

foram mostrados o histórico com uma linha do tempo relacionada à evolução, as 
principais estruturas, tipos, características, categorias e aplicações.  Nesta Tese de 
Doutorado foram utilizados fractais definidos por sistemas de funções iteradas, de 
autossimilaridade exata, das geometrias fractais Curva de Koch e Ilha de Koch. 
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Capítulo 4  
Técnicas de Compactação e 
Miniaturização de Antenas 

 
 

 
 

Este Capítulo apresenta algumas das técnicas utilizadas para a miniaturização de 
antenas patch de microfita, suas características, vantagens e desvantagens, e alguns 
pontos relevantes relacionados à utilização de cada uma delas.    

 
 

4.1 Tipos 
Várias técnicas têm sido desenvolvidas e implementadas por pesquisadores com o 

objetivo de miniaturização de antenas patch de microfita, tais como o redesenho e 
reformatação do patch radiante [26]-[36], utilização de substratos dielétricos de alta 
permissividade [37], [38], utilização de shorting posts [39]-[48], alteração do plano de 
terra [49]-[50] e o uso de metamateriais [51]-[53].  

Com o objetivo de projetar antenas patch de microfita de tamanho e dimensões mais 
reduzidas, as configurações convencionais de estruturas e formas das antenas 
necessitam ser alteradas e modificadas [20].  

 
 

4.2 Redesenho e reformatação do patch radiante 
O redesenho e a reformatação do patch radiante podem gerar como consequência 

uma redução no tamanho e dimensões da antena.  A utilização das geometrias fractais, 
citadas no Capítulo 3, é uma maneira de realizar este redesenho e alcançar a 
miniaturização das estruturas.  Outra maneira, é a reformatação do patch radiante, com a 
inserção de fendas laterais, que também geram como consequência uma redução no 
tamanho e dimensões da estrutura.   

Após a miniaturização, observam-se alguns efeitos indesejáveis que são reduções da 
largura de banda e do ganho da antena [26]-[36]. 

 
 

4.3 Substratos dielétricos de alta permissividade 
Antenas patch de microfita miniaturizadas podem ser projetadas com a utilização de 

substratos de alta constante dielétrica (εr > 10), combinado com plano de terra reduzido 
ou truncado. Com esta técnica, as dimensões de uma antena patch de microfita na forma 
convencional podem ser substancialmente reduzidas, quando comparadas com aquelas 
de uma antena com substrato de baixa constante dielétrica εr, para uma mesma 
frequência de ressonância [20], [37], [38].  

Contudo, a eficiência da antena patch de microfita se reduz, devido à excitação de 
ondas de superfície.  Outro efeito indesejável é também a diminuição da largura de 
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banda.  Assim, a substituição de um substrato dielétrico de baixa constante dielétrica εr 
por outro de alta constante dielétrica, gera como consequência uma redução substancial 
nas dimensões da antena patch de microfita, uma redução da largura de banda e, por 
fim, uma pequena redução no ganho da antena [20], [38].   

Outro ponto a ser considerado, relativo à aplicação desta técnica, é o incremento de 
custo relacionado ao material dielétrico de alta permissividade para o substrato [49].  

	
	

4.4 Shorting Post 
Uma das técnicas utilizadas para redução das dimensões de uma antena patch de 

microfita, para operar em uma mesma frequência de ressonância, é o curto-circuito da 
antena.  A técnica consiste em implementar vias que conectam o plano de terra e o 
patch radiante. Fisicamente, este curto-circuito pode ser realizado por meio de uma fita 
de cobre ao redor da borda da estrutura ou por meio de uma série de shorting posts ou 
shorting pins.  Esta segunda opção tem a vantagem de ser de mais fácil fabricação e 
implantação. [39], [42]. 

O efeito da utilização dos shorting posts depende diretamente do número de 
shorting posts, do raio e da posição de cada poste. Alterando-se o número de shorting 
posts, o raio e a posição dos postes, é possível ajustar a frequência de ressonância da 
antena patch de microfita curto-circuitada. A redução do número de shorting posts tem 
o efeito de diminuir a frequência de ressonância da estrutura e o aumento do número de 
postes tem o efeito contrário, ou seja, o incremento da frequência de ressonância [39], 
[40]. A diminuição máxima da frequência de ressonância ocorre com a utilização de um 
único shorting post [41]. 

A implementação dos shorting posts na antena patch de microfita, adiciona à 
estrutura uma indutância L em série, que representa a autoindutância total de todos os 
postes, e uma capacitância C em paralelo, que é devida a proximidade entre os postes. 
Além disso, há também uma resistência R em série, que representa à resistência devido 
à condutividade finita dos postes, e uma condutância G em paralelo, que representa às 
perdas no devido ao dielétrico entre os postes.  Todavia, os valores de R e G são 
desprezados tendo em vista serem muito pequenos e não terem influência significativa. 
Assim, os valores de L e C dependem do número de postes, do raio dos postes Rsp, da 
separação entre os centros dos postes dsp, da permissividade elétrica ε e da 
permeabilidade magnética µ do substrato da antena. No caso da utilização de dois 
postes, as expressões para L e C são mostradas abaixo, onde h é a espessura do 
substrato, de acordo com a Figura 2.1 [40]: 

	

𝐿 =
𝜇ℎ
𝜋

cosh>(
𝑑@A
2𝑅@A

										(4.1) 

	

𝐶 = 	 𝜀ℎ𝜋 cosh>(
𝑑@A
2𝑅@A

						(4.2)	

 

Assim, o aumento da distância dsp entre os postes ou uma redução do raio Rsp, gera 
como resultado um aumento da indutância L e uma diminuição da capacitância C. Já a 
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diminuição da distância dsp entre os postes ou um aumento do raio Rsp, gera como 
resultado uma diminuição da indutância L e um aumento da capacitância C.  Com isto, a 
reatância resultante dos shorting posts pode ser indutiva ou capacitiva e isto tem um 
grande impacto na frequência de ressonância da antena. Esta frequência de ressonância 
Fr será reduzida se a reatância dos shorting posts for indutiva e será aumentada se a 
reatância dos shorting posts for capacitiva [40].  

Apesar da diminuição considerável na frequência de ressonância, que gera como 
consequência uma redução das dimensões da antena patch de microfita, ocorre também 
uma redução da eficiência da antena e uma diminuição da largura de banda. 

Nas Figura 4.1 e Figura 4.2, estão mostradas respectivamente antenas patch de 
microfita com um e dois shorting posts. 

	

 
 

Figura 4.1 - Antena patch de microfita com alimentação por linha de microfita com 
inset, com um shorting post. 

	

 
 

Figura 4.2 - Antena patch de microfita, com alimentação por linha de microfita com 
inset, com dois shorting posts. 

	
	

4.5 Alterações do Plano de Terra e Substrato 
As técnicas de alteração e modificação aplicadas ao plano de terra, também se 
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mostram efetivas para redução das dimensões de antenas patch de microfita. Contudo, 
tal qual as técnicas de substrato dielétrico de alta permissividade e shorting post, a 
largura de banda obtida também é diminuída.  Além disto, algumas alterações no plano 
de terra não apresentam resultados relevantes e efetivos [49]-[50]. 

Outra técnica também utilizada é de estrutura de substrato irregular integrado ao 
plano de terra, por meio de paredes metálicas posicionadas nos cantos do patch radiante. 
O plano de terra irregular fornece cargas indutiva e capacitiva que contribuem para a 
redução das dimensões da antena patch de microfita. 

	
	

4.6 Metamateriais 
Por fim, atualmente, a demanda por antenas miniaturizadas está crescendo em 

muitas áreas de aplicação, como por exemplo, em sistemas de comunicações sem fio, 
além de comunicações espaciais, que necessitam cada vez mais de antenas de menores 
dimensões, que tenham alto ganho, para utilização em satélites, veículos espaciais e 
aeronaves [52]. 

A utilização de materiais e superfícies artificiais projetados especificamente para 
melhorar e aprimorar algumas características da antena representa também uma 
alternativa para contornar alguns dos problemas encontrados com a aplicação das 
técnicas de utilização de substrato de alta permissividade, shorting post e alterações do 
plano de terra e substrato, para redução do tamanho e dimensões da antena patch de 
microfita.  Dentre os principais problemas, destacam-se a redução da eficiência da 
antena e a degradação dos diagramas de radiação no plano E e plano H [52]-[53]. 

 Os avanços tecnológicos no processo de fabricação de materiais de óxido cerâmico 
com alta/baixa constante dielétrica εr tornam sua utilização uma técnica efetiva para 
melhorar as características de desempenho de antenas miniaturizadas [52].  

Neste contexto, podem ser citados os materiais artificiais, que apresentam 
características eletromagnéticas anômalas, tais com superfície de alta impedância, 
superfície de impedância reativa, dielétrico magnético e metamateriais.  A utilização 
destes materiais pode fornecer a possibilidade de alcançar altos de níveis de com 
miniaturização de antenas patch de microfita, quando comparado com as técnicas 
convencionais anteriormente apresentadas. Outro ponto importante, é que é possível a 
obtenção de antenas miniaturizadas, sem o efeito indesejável da diminuição da largura 
de banda [53]. 

	
	

4.7 Conclusão 
Neste Capítulo 4, foram apresentadas as principais técnicas existentes e utilizadas 

para a miniaturização de antenas planares de microfita, sendo destacadas as principais  
características.  É possível concluir que a miniaturização apresenta efeitos indesejáveis 
tais como a diminuição da largura de banda e a redução da eficiência e do ganho da 
antena.  Estes efeitos podem ser mitigados ou eliminados por meio da utilização de 
metamateriais.  Nesta Tese de Doutorado, foram utilizadas as técnicas de miniaturização 
do redesenho e reformatação do patch radiante, por meio da utilização de geometrias 
fractais, e de shorting post. 
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Capítulo 5  
Projetos e Resultados de Antenas 
Compactas e Miniaturizadas para 
Comunicações sem Fio 

 
 

 
 

Este Capítulo apresenta um conjunto de projetos de antenas patch de microfita 
miniaturizadas para utilização em aplicações de comunicações sem fio.  As simulações 
relativas aos projetos foram realizadas utilizando o software Ansoft HFSSTM 13.0 e os 
resultados experimentais foram obtidos a partir de medidas realizadas com os protótipos 
fabricados, por meio de um Analisador de Rede Vetorial, modelo E50701C, da Agilent 
Technologies. 

 
 

5.1 Antena patch de microfita original   
As antenas estudadas tiveram como base uma antena planar de microfita formada 

por um patch retangular de fita metálica condutora e um plano de terra, separados por 
um dielétrico. O substrato utilizado é a fibra de vidro (FR4), com permissividade 
relativa εr = 4,4, tangente de perdas tan δ = 0,02 e espessura h = 1,5 mm. A técnica de 
alimentação escolhida é a alimentação por meio de linha de microfita. Assim, na 
configuração de alimentação escolhida, um cabo coaxial de 50 Ω é conectado por meio 
de um conector SMA à linha de microfita, para alimentação da antena patch de 
microfita, tal qual mostrado na Figura 5.1. 

 
 

Figura 5.1 - Antena patch de microfita (A0). 

	

A antena patch de microfita (A0) que deu origem ao estudo foi projetada para uma 
frequência de ressonância Fr = 2,45 GHz e largura de banda BW = 60 MHz. Para esta 
antena, a impedância de entrada é Zent = 243 Ω, antes do casamento por inset. 

A largura W da antena A0 é calculada por meio da Equação 5.1, como mostrado a 
seguir, onde vo é a velocidade da luz no vácuo [21]: 
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𝑊 =
𝑣H
2𝑓I

		
2
𝜀IJ(

							(5.1) 

	

Para o modo dominante TM010, a Equação 5.2 relaciona Fr e o comprimento L da 
antena A0 [21]: 

	

𝐹I H(H =
𝑣H

2𝐿 𝜀I
				(5.2) 

	

Assim, a partir das Equações 5.1 e 5.2, são calculadas a largura W = 37,24 mm e o 
comprimento L = 28,85 mm, para a antena A0.  As dimensões do plano de terra são de 
largura WGP =  57,35 mm e comprimento LGP = 45,98 mm.  A linha de microfita 
utilizada para alimentação da antena A0 tem largura WTL = 2,87 mm e comprimento 
LTL = 8,48 mm.  

O casamento de impedância entre a antena patch de microfita e a linha de microfita 
de alimentação é obtido por meio da posição do inset Y0 = 6,99 mm, sendo a largura do 
inset X0 = 2,87 mm.  

Na Figura 5.2, é mostrado gráfico de |S11| (dB) em função da frequência, para a 
antena A0, com os resultados simulados e medidos. 

 
Figura 5.2 - Valores simulados e medidos de |S11| (dB) para a antena A0. 

	

Neste trabalho, foram realizados estudos e elaborados projetos de antenas patch de 
microfita miniaturizadas, os quais foram utilizadas as técnicas de geometrias fractais 
combinadas com a utilização de shorting post, com o objetivo de obtenção de resultados 
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de redução da estrutura mais relevantes, do que os obtidos com a utilização isolada de 
cada técnica apresentada no Capítulo 4.  

	
	

5.2 Algoritmo do comportamento social das aranhas (SSO) 
Na fase de projeto, vários parâmetros devem ser especificados, em conformidade 

com a modelagem estabelecida.  Diversas técnicas podem ser utilizadas na busca e 
ajuste para a otimização destes parâmetros, com o objetivo da obtenção de resultados 
estabelecidos para a frequência de ressonância, largura de banda, ganho, entre outros. 

Neste trabalho, foi utilizado o algoritmo SSO para a otimização dos parâmetros 
relacionados aos projetos desenvolvidos.  O SSO, proposto por Cuevas [62], é um 
algoritmo bioinspirado, do tipo inteligência de enxame e tem como base o mapeamento 
do comportamento social de alguns tipos específicos de aranhas que convivem em 
sociedade.  Na modelagem, são estabelecidos os dois sexos, macho e fêmea, com o 
objetivo de garantir uma melhoria no balanceamento entre a exploração local e global e 
evitar uma convergência prematura. 

No algoritmo SSO, a teia desenvolvida pelas aranhas é o espaço de busca, a qual 
contém todas as soluções em potencial e também a solução desejada.  As variáveis a 
serem otimizadas representam uma dimensão e a posição das aranhas que compõem a 
teia são as soluções potenciais.  É estabelecido um valor para cada aranha, 
correspondente ao seu peso, que está relacionado à qualidade de sua posição, ou seja, da 
proximidade da solução desejada, sendo que, quanto mais pesada, mais próximo estará 
desta solução [64]. 

Inicialmente, são definidos os parâmetros a serem otimizados, a faixa de valores de 
cada parâmetro e também os objetivos da otimização.  Após isso, é feito o cálculo da 
quantidade de indivíduos por gênero, sendo escolhido o número de fêmeas Nf 
aleatoriamente em uma faixa entre 65% e 90% da população N.  Estes valores estão de 
acordo com os números que são observados nas aranhas que vivem em sociedade.  O 
número de fêmeas Nf é calculado de acordo com a Equação 5.3, onde rand é um número 
aleatório escolhido no intervalo [0, 1] e floor (.) uma função que arredonda um número 
real para o menor inteiro mais próximo [64]. 

	

𝑁𝑓 = 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟	[ 0,9 − 𝑟𝑎𝑛𝑑	x	0,25 	x	𝑁]									(5.3) 
	

Na Figura 5.3, está mostrado o fluxograma do algoritmo SSO, que contém as 
seguintes etapas:  

Etapa 1:  Criação da população inicial de aranhas, onde cada variável é iniciada 
com um valor aleatório dentro da faixa de valores predefinida, onde cada 
aranha recebe sua posição na teia. 

Etapa 2:  Uma função de avaliação (fitness) é calculada para verificar a 
proximidade em relação à solução ótima. Cada aranha recebe um valor 
relacionado ao seu peso, que indica a qualidade da solução. O software 
Ansoft HFSSTM 13.0 executa a função fitness. 
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Etapa 3:  Cada posição de cada aranha é verificada para determinar se a solução 
ótima é alcançada e, em caso positivo, o algoritmo encerra a execução. 

Etapa 4:  Em caso negativo, as posições os machos e fêmeas são alteradas 
dependendo do gênero, de acordo com os operadores de busca de 
melhores posições.  Após essa mudança de posições, os machos 
dominantes estarão mais próximos das fêmeas para facilitar o 
acasalamento. 

Etapa 5:  Operação de acasalamento seguida da avaliação de todas as aranhas e 
início de um novo ciclo. 

	
	

 
	

Figura 5.3 - Fluxograma do algoritmo SSO [63]. 

	

Para mudança de posições, a aranha se comunica com as outras, por meio de 
pequenas vibrações na teia, e, a intensidade desta vibração depende do peso e da 
distância da aranha que gera a vibração. Na Equação 5.4 está mostrada a expressão que 
define a vibração realizada por uma aranha j recebida por uma aranha i, onde di,j é a 
distância euclidiana entre as aranhas i e j e wj é o peso da aranha que gerou a vibração. 
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𝑣𝑖𝑏%,W = 𝑤W	x	𝑒>Z[,\
]
								(5.4) 

	

A forma como as aranhas mudam suas posições depende do sexo, sendo que as 
fêmeas apresentam uma atração ou repulsão em relação as demais aranhas da teia.  Três 
elementos influenciam a mudança de posição de uma fêmea i, sendo: a) o vizinho mais 
pesado próximo a fêmea i, denominado Sc, que produz uma vibração vibci ; b) considera 
a melhor aranha de toda teia, definida como Sb, que produz uma vibração vibbi ; c) 
incorpora um movimento aleatório.  

A Equação 5.5 apresenta como foi modelado o operador de deslocamento das 
aranhas fêmeas: 

	

𝑓%^
_J( = 𝑓%^ 		± 𝛼	x	𝑣𝑖𝑏𝑐% 𝑆d − 𝑓%^

_
+ 𝛽	x	𝑣𝑖𝑏𝑏% 𝑆g − 𝑓%^

_
+ 𝛿 𝛾 −

1
2

													(5.5) 

	 	

onde α, β, δ e γ são números aleatórios no intervalo [0, 1] e k’ é o número da 
iteração.  O sinal ± indica uma atração ou repulsão, sendo gerado um número aleatório 
no intervalo [0, 1].  Se este número for maior que um valor limite, o movimento será de 
atração, e, em caso contrário, será de repulsão.  

Os machos são divididos em dominantes e não dominantes, sendo que os que 
apresentam peso superior ao peso médio da população masculina Md, são os dominantes 
e os que apresentam peso inferior a Md são os não dominantes. Os machos dominantes 
são os mais fortes e movimentam-se em busca das fêmeas mais próximas Sf , por meio 
de vibrações vibfi .  Os não dominantes concentram-se entre a população do sexo 
masculino para aproveitar as sobras.  A Equação 5.6 apresenta como foi modelado o 
operador de deslocamento das aranhas machos: 

	

𝑚%
^_J( =

𝑚%
^_ + 	𝛼	x	𝑣𝑖𝑏𝑓% 𝑆k − 𝑚%

^_ + 𝛿 𝛾 −
1
2
															se	dominante

𝑚%
^_ + 𝛼 𝑀Z − 𝑚%

^_ 																																													se	não	dominante
													(5.6) 

	

Após a mudança de posições, espera-se que os machos dominantes estejam mais 
próximos às fêmeas para facilitar o acasalamento.  Os machos dominantes têm uma área 
de atuação de raio r’, e, caso haja alguma fêmea dentro desta área, ocorre o 
acasalamento, sendo gerada uma nova aranha.  A Equação 5.7 define o raio de atuação 
r’ do macho dominante, sendo n a dimensão do problema e pj

high e pj
low os limites 

superior e inferior do parâmetro a ser otimizado, respectivamente.  
		

𝑟v =
𝑝W
x%yx − 𝑝Wz{|}

W'(

2𝑛
															(5.7) 

	

Por fim, a nova aranha gerada poderá substituir a pior aranha da teia, se sua posição 
for melhor, ou será descartada.  Após o acasalamento, é feita uma nova avaliação de 
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cada aranha e se inicia um novo ciclo.   

O algoritmo é executado até que uma aranha consegue alcançar a posição desejada, 
tendo como consequência que os parâmetros satisfatórios foram encontrados.  

A interligação entre o algoritmo SSO e o software Ansoft HFSSTM 13.0 é realizada 
por um framework,  que converte a saída do algoritmo de otimização de modo que o 
software comercial consiga entendê-la.  Assim, o sistema é composto pelo algoritmo 
SSO, pelo framework de interligação, e pelo Ansoft HFSSTM 13.0.   

	
	

5.3 Antena patch de microfita com geometria fractal da 
Curva de Koch retangular e Shorting Post.  

Neste tópico, são apresentadas configurações de antenas com base na utilização da 
geometria fractal da Curva de Koch retangular, citada no subitem 3.2.4, e utilização de 
shorting post, citada no subitem 4.3, para a miniaturização das estruturas.  

A Curva de Koch é uma geometria fractal de autossimilaridade exata e é gerada a 
partir de uma lei de formação matemática que é aplicada de forma iterativa.  É definida 
com um número de iteração k, denominado nível fractal e um fator de iteração d.  É 
também classificada como uma geometria composta de várias cópias de si mesma.  A 
figura iniciadora da Curva de Koch é a antena patch de microfita retangular da Figura 
5.1, que é também o nível fractal k = 0 (A0). 

O processo de geração da Curva de Koch retangular está descrito no subitem 3.2.4 e 
consiste em substituir os segmentos de reta correspondentes aos lados superior, 
esquerdo e direito da figura iniciadora, por aquele definido pelo gerador fractal, sendo 
denominado Koch fractal nível k = 1. Os fatores de iteração são dL = 1/3, relativo ao 
comprimento, e dW = 1/3, relativo à largura, que resultam em W1 = W/3 e L1 = L/3, 
respectivamente, ou seja, W1 = 12,41 mm e L1 = 9,61 mm. 

Neste caso específico da Curva de Koch retangular, o segmento intermediário é 
substituído por um retângulo, sem o segmento da sua base, para a obtenção da figura 
geradora, que está apresentada na Figura 5.4 b).  Por fim, substitui-se cada um dos 
segmentos da figura geradora, que corresponde ao fractal nível k = 1, iterativamente, 
para obtenção do fractal de nível k = 2, no qual W2 = W1/3 e L2 = L1/3, ou seja, W2 = 
4,13 mm e L2 = 3,20 mm. 

A seguir, estão mostradas nas Figura 5.4 a), b), c), as antenas com geometria fractal 
Curva de Koch retangular nível k = 0 (A0), k = 1 (AKR1) e k = 2 (AKR2), 
respectivamente. 
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a)                                    b)                                      c) 
 

Figura 5.4 - Antena com geometria fractal Curva de Koch retangular: a) nível k = 0 
(A0); b) nível k = 1 (AKR1); c) nível k = 2 (AKR2). 

	

Na Figura 5.5, estão apresentados os resultados simulados de |S11| (dB) para cada 
uma das estruturas correspondentes a A0, AKR1 e AKR2, referentes à Figura 5.4, nos 
quais as frequências de ressonâncias obtidas são 2,45 GHz, 1,79 GHz e 1,47 GHz, 
respectivamente.  

Com isso, é possível o cálculo do fator de compressão FC, que é o parâmetro 
utilizado para mensurar o índice de miniaturização da antena, cuja expressão está 
apresentada na Equação 5.8 [29]: 

	

𝐹𝐶 =
𝐹I	 𝐺𝐻𝑧

𝐹I	{I%y}"z	(𝐺𝐻𝑧)
	x	100%								(5.8) 

	

De acordo com a Figura 5.5, os fatores de compressão para as antenas AKR1 e 
AKR2 são 26,94% e 40%, respectivamente, quando comparados com a frequência de 
ressonância da antena A0.  A utilização da geometria fractal Curva de Koch retangular 
gera como consequência um aumento do perímetro total das antenas AKR1 e AKR2, de 
modo que seja obtida uma redução das respectivas frequências de ressonâncias, na 
proporção inversa ao aumento daquele perímetro.     
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Figura 5.5 - Resultados simulados de |S11| (dB) em função da frequência, para as 
antenas A0, AKR1 e AKR2. 

	

Com o objetivo de alcançar uma maior redução da frequência de ressonância, e 
consequentemente um maior fator de compressão, combinado com a utilização da 
geometria fractal Curva de Koch retangular, foi utilizada a técnica de shorting post, que 
consiste na utilização de vias metálicas conectando o patch radiante e o plano de terra.  
Na Figura 5.6, estão apresentadas as antenas com geometria fractal da Curva de Koch 
retangular níveis k = 1 e k = 2, com um e dois shorting posts.  No Apêndice a esta Tese 
de Doutorado, é apresentado o procedimento de fabricação dos protótipos das antenas 
projetadas.  De acordo com estes procedimentos, a etapa relativa a perfuração da placa 
FR4 e inserção do shorting post não é considerada um ponto de dificuldade para a 
confecção das antenas em uma escala maior, pois as ações podem ser realizadas com a 
precisão adequada.  

Assim, é possível obter uma maior redução da frequência de ressonância, e, 
consequentemente, das dimensões da antena.  Os parâmetros mais importantes do 
shorting post são o raio Rsp e sua posição, dada por Xsp e Ysp, tal qual mostrado na Figura 
5.6. 

 
                 

                 a)                         b)                                  c)                                  d) 

Figura 5.6 - Antena com geometria fractal Curva de Koch retangular: a) nível k = 1 e 
um shorting post (AKR1SP); b) nível k = 1 e dois shorting posts (AKR1SP2); c) nível k 

= 2 e um shorting post (AKR2SP); d) nível k = 2 e dois shorting posts (AKR2SP2). 
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Na Figura 5.7, está mostrado o gráfico com os valores simulados de |S11| (dB), para 
as antenas AKR1, AKR1SP e AKR1SP2.  Estes valores foram obtidos utilizando-se um 
ou dois shorting posts, conforme o caso, com Rsp = 0,1 mm, o qual foi escolhido devido 
à disponibilidade de fio de cobre com diâmetro igual a 0,2 mm.  Os parâmetros a serem 
otimizados são as posições do shorting post (Xsp, Ysp) e do inset Y0.  Assim, estes 
parâmetros foram obtidos com a utilização do algoritmo de otimização SSO, sendo que, 
para o caso de um shorting post, devido à simetria da estrutura, foi estabelecido Xsp = 
0,00 mm.  Na técnica do SSO, cada aranha é formada pelos valores das coordenadas 
(Xsp, Ysp) e a posição do inset Y0. Já a avaliação de cada aranha é dada pelo valor da 
frequência de ressonância obtida na simulação relativa a cada iteração [63]. 

Os parâmetros especificados para a antena AKR1SP são os seguintes: W = 37,24 
mm, L = 28,85 mm, WGP = 57,35 mm, LGP = 45,98 mm, WTL = 2,87 mm, X0 = 2,87 mm, 
Xsp = 0,00 mm e RSP = 0,1 mm.  O algoritmo SSO foi utilizado para a otimização dos 
parâmetros das posições do inset Y0 = 6,00 mm e do shorting post YSP = 1,00 mm.  

Já os parâmetros especificados para a antena AKR1SP2 são os seguintes: W = 37,24 
mm, L = 28,85 mm, WGP = 57,35 mm, LGP = 45,98 mm, WTL = 2,87 mm, X0 = 2,87 mm, 
e RSP = 0,1 mm.  O algoritmo SSO foi utilizado para a otimização dos parâmetros das 
posições do inset Y0 = 5,84 mm e do shorting post XSP = 2,00 mm e YSP = 4,00 mm.  

 
 

Figura 5.7 - Resultados simulados de |S11| (dB) em função da frequência, para as 
antenas AKR1, AKR1SP e AKR1SP2. 

	

De acordo com o gráfico apresentado na Figura 5.7, para a Curva de Koch 
retangular nível k = 1, a utilização de um único shorting post tem como efeito a redução 
da frequência de ressonância para 788 MHz, enquanto a utilização de dois shorting 
posts gera como consequência uma uma redução nessa frequência para 1,05 GHz.  
Portanto, com a utilização de um shorting post é alcançado um fator de compressão de 
67,84% e de dois shorting posts um fator de compressão de 57,31%. Este resultado está 
de acordo com o subitem 4.3, no qual foi apresentado que a redução do número de 
shorting posts tem o efeito de diminuir a frequência de ressonância e o aumento do 
número de postes tem o efeito contrário, ou seja, o incremento da frequência de 
ressonância [39], [40]. A diminuição máxima da frequência de ressonância ocorre com a 
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utilização de um único shorting post [41]. 

Na Figura 5.8, está mostrado o gráfico com os valores simulados de |S11| (dB), para 
as antenas AKR2, AKR2SP e AKR2SP2. Estes valores foram obtidos utilizando-se um 
ou dois shorting posts, conforme o caso, com Rsp = 0,1 mm, o qual foi escolhido devido 
à disponibilidade de fio de cobre com diâmetro igual a 0,2 mm.  Os parâmetros a serem 
otimizados são as posições do shorting post (Xsp, Ysp) e do inset Y0.  Assim, estes 
parâmetros foram obtidos com a utilização do algoritmo de otimização SSO, sendo que, 
para o caso de um shorting post, devido à simetria da estrutura, foi estabelecido Xsp = 
0,00 mm.  Na técnica do SSO, cada aranha é formada pelos valores das coordenadas 
(Xsp, Ysp) e a posição do inset Y0. Já a avaliação de cada aranha é dada pelo valor da 
frequência de ressonância obtida na simulação relativa a cada iteração [63]. 

Os parâmetros especificados para a antena AKR2SP são os seguintes: W = 37,24 
mm, L = 28,85 mm, WGP = 57,35 mm, LGP = 45,98 mm, WTL = 2,87 mm, X0 = 2,87 mm, 
Xsp = 0,00 mm e RSP = 0,1 mm.  O algoritmo SSO foi utilizado para a otimização dos 
parâmetros das posições do inset Y0 = 7,80 mm e do shorting post YSP = 1,00 mm.  

Já os parâmetros especificados para a antena AKR2SP2 são os seguintes: W = 37,24 
mm, L = 28,85 mm, WGP = 57,35 mm, LGP = 45,98 mm, WTL = 2,87 mm, X0 = 2,87 mm, 
e RSP = 0,1 mm.  O algoritmo SSO foi utilizado para a otimização dos parâmetros das 
posições do inset Y0 = 7,80 mm e do shorting post XSP = 8,00 mm e YSP = 3,00 mm.  

	

 
 

Figura 5.8 - Resultados simulados de |S11| (dB) em função da frequência, para as 
antenas AKR2, AKR2SP e AKR2SP2. 

	

De acordo com o gráfico apresentado na Figura 5.8, para a Curva de Koch 
retangular nível k = 2, a utilização de um único shorting post tem como efeito a redução 
da frequência de ressonância para 789 MHz, enquanto a utilização de dois shorting 
posts gera como consequência uma uma redução nessa frequência para 963 MHz.  
Portanto, com a utilização de um shorting post é alcançado um fator de compressão de 
67,80% e de dois shorting posts um fator de compressão de 60,69%. Este resultado 
também está de acordo com o subitem 4.3, no qual foi apresentado que a redução do 
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número de shorting posts tem o efeito de diminuir a frequência de ressonância e o 
aumento do número de postes tem o efeito contrário, ou seja, o incremento da 
frequência de ressonância [39], [40].  

Por fim, foram projetadas antenas patch microfita miniaturizadas, com geometria 
fractal Curva de Koch retangular níveis k = 1 (MKR1SP) e k = 2 (MKR2SP), com um 
shorting post, para operar na frequência de ressonância de 2,45 GHz.  Os parâmetros 
das antenas A0, MKR1SP e MKR2SP estão apresentados na Tabela 5.1. 

 
Tabela 5.1 - Parâmetros das antenas A0, MKR1SP e MKR2SP 

 
Parâmetro A0 MKR1SP MKR2SP 
W (mm) 37,24 16,96 17,40 
L (mm)  28,85 12,78 13,10 

WGP (mm) 57,35 26,12 29,79 
LGP (mm) 45,98 21,97 25,38 
WTL (mm) 2,87 2,87 2,87 
LTL (mm) 8,48 8,35 8,35 
X0 (mm) 2,87 2,87 1,35 
Y0 (mm) 6,99 3,00 3,6 
RSP (mm) 0,00 0,10 0,10 
XSP (mm) 0,00 0,00 0,00 
YSP (mm) 0,00 1,00 1,00 

 

Na Figura 5.9 está mostrado o gráfico com os valores simulados de |S11| (dB), para 
as antenas A0, MKR1SP e MKR2SP, projetadas para operar na frequência de 
ressonância de 2,45 GHz. 

	

 
 

Figura 5.9 - Resultados simulados de |S11| (dB) em função da frequência, para as 
antenas A0, MKR1SP e MKR2SP. 
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5.4 Antena patch de microfita com geometria fractal da 
Curva de Koch triangular e Shorting Post.  

De forma semelhante ao anterior, neste tópico são apresentadas configurações de 
antenas com base na utilização da geometria fractal da Curva de Koch triangular, citada 
no subitem 3.2.4, e utilização de shorting posts, para miniaturização das estruturas.  

A figura iniciadora da Curva de Koch é a antena patch de microfita retangular da 
Figura 5.1, que é também o nível fractal k = 0 (A0). 

O processo de geração da Curva de Koch triangular está descrito no subitem 3.2.4 e 
consiste em substituir os segmentos de reta correspondentes aos lados superior, 
esquerdo e direito da figura iniciadora, por aquele definido pelo gerador fractal, sendo 
denominado Koch fractal nível k = 1.  Os fatores de iteração são dL = 1/3, relativo ao 
comprimento, e dW = 1/3, relativo à largura, que resultam em W1 = W/3 e L1 = L/3, 
respectivamente, ou seja, W1 = 12,41 mm e L1 = 9,61 mm. 

Neste caso específico da Curva de Koch triangular, o segmento intermediário é 
substituído por um triângulo equilátero, sem o segmento da sua base, para a obtenção da 
figura geradora, que está apresentada na Figura 5.10 b).  Por fim, substitui-se cada um 
dos segmentos da figura geradora, que corresponde ao fractal nível k = 1, 
iterativamente, para obtenção do fractal de nível k = 2, no qual W2 = W1/3 e L2 = L1/3, 
ou seja, W2 = 4,13 mm e L2 = 3,20 mm. 

Abaixo, estão mostrados nas Figura 5.10 a), b), c), os fractais Curva de Koch 
triangular nível k = 0 (A0), k = 1 (AKT1) e k = 2 (AKT2), respectivamente: 

	
	
	

 

                                    a)                                     b)                                       c) 
 

Figura 5.10 - Antena com geometria fractal Curva de Koch triangular: a) nível k = 0 
(A0); b) nível k = 1 (AKT1); c) nível k = 2 (AKT2). 

	

Na Figura 5.11, estão apresentados os resultados simulados de |S11| (dB) para cada 
uma das estruturas correspondentes a A0, AKT1 e AKT2, referentes à Figura 5.10, nos 
quais as frequências de ressonâncias obtidas são 2,45 GHz, 2,03 GHz e 2,00 GHz, 
respectivamente.  
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De acordo com a Figura 5.11, os fatores de compressão para as antenas AKT1 e 
AKT2 são 17,31% e 18,37%, respectivamente, quando comparados com a frequência de 
ressonância da antena A0. A utilização da geometria fractal Curva de Koch triangular 
gera como consequência um aumento do perímetro total das antenas AKT1 e AKT2, de 
modo que seja obtida uma redução das respectivas frequências de ressonâncias, na 
proporção inversa ao aumento daquele perímetro.  Entretanto, como pode ser verificado 
na Figura 5.11, os fatores de compressão neste caso são inferiores aos observados na 
Figura 5.5, para os casos das antenas AKR1 e AKR2.  A explicação para estes 
resultados consiste em que, no caso das antenas AKT1 e AKT2, o aumento do perímetro 
gerado pela geometria fractal Curva de Koch triangular é menor do que o aumento do 
perímetro gerado pela geometria Curva de Koch retangular, das antenas AKR1 e AKR2.   

	

 
 

Figura 5.11 - Resultados simulados de |S11| (dB) em função da frequência, para as 
antenas A0, AKT1 e AKT2. 

	

Da mesma maneira do tópico anterior, com o objetivo de alcançar uma maior 
redução da frequência de ressonância, e consequentemente um maior fator de 
compressão, combinado com a utilização da geometria fractal Curva de Koch triangular, 
foi utilizada a técnica de shorting post, que consiste na utilização de vias metálicas 
conectando o patch radiante e o plano de terra.  Na Figura 5.12, estão apresentadas as 
antenas com geometria fractal da Curva de Koch retangular níveis k = 1 e k = 2, com um 
e dois shorting posts. 

Assim, é possível obter uma maior redução da frequência de ressonância, e, 
consequentemente, das dimensões da antena.  Os parâmetros mais importantes do 
shorting post são o raio Rsp e sua posição, dada por Xsp e Ysp, tal qual mostrado na Figura 
5.12. 
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a)                                 b)                                    c)                                 d) 
 

Figura 5.12 - Antena com geometria fractal Curva de Koch triangular: a) nível k = 1 e 
um shorting post (AKT1SP); b) nível k = 1 e dois shorting posts (AKT1SP2); c) nível k 

= 2 e um shorting post (AKT2SP); d) nível k = 2 e dois shorting posts (AKT2SP2). 

	

Na Figura 5.13, está mostrado o gráfico com os valores simulados de |S11| (dB), para 
as antenas AKT1, AKT1SP e AKT1SP2.  Estes valores foram obtidos utilizando-se um 
ou dois shorting posts, conforme o caso, com Rsp = 0,1 mm, o qual foi escolhido devido 
à disponibilidade de fio de cobre com diâmetro igual a 0,2 mm.  Os parâmetros a serem 
otimizados são as posições do shorting post (Xsp, Ysp) e do inset Y0.  Assim, estes 
parâmetros foram obtidos com a utilização do algoritmo de otimização SSO, sendo que, 
para o caso de um shorting post, devido à simetria da estrutura, foi estabelecido Xsp = 
0,00 mm.  Na técnica do SSO, cada aranha é formada pelos valores das coordenadas 
(Xsp, Ysp) e a posição do inset Y0. Já a avaliação de cada aranha é dada pelo valor da 
frequência de ressonância obtida na simulação relativa a cada iteração [63]. 

Os parâmetros especificados para a antena AKT1SP são os seguintes: W = 37,24 
mm, L = 28,85 mm, WGP = 57,35 mm, LGP = 45,98 mm, WTL = 2,87 mm, X0 = 2,87 mm, 
Xsp = 0,00 mm e RSP = 0,1 mm.  O algoritmo SSO foi utilizado para a otimização dos 
parâmetros das posições do inset Y0 = 9,20 mm e do shorting post YSP = 1,00 mm.  

Já os parâmetros especificados para a antena AKT1SP2 são os seguintes: W = 37,24 
mm, L = 28,85 mm, WGP = 57,35 mm, LGP = 45,98 mm, WTL = 2,87 mm, X0 = 2,87 mm, 
e RSP = 0,1 mm.  O algoritmo SSO foi utilizado para a otimização dos parâmetros das 
posições do inset Y0 = 9,20 mm e do shorting post XSP = 2,00 mm e YSP = 3,00 mm.  
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Figura 5.13 - Resultados simulados de |S11| (dB) em função da frequência, para as 
antenas AKT1, AKT1SP e AKT1SP2. 

	

De acordo com o gráfico apresentado na Figura 5.13, para a Curva de Koch 
triangular nível k = 1, a utilização de um único shorting post tem como efeito a redução 
da frequência de ressonância para 758 MHz, enquanto a utilização de dois shorting 
posts gera como consequência uma uma redução nessa frequência para 1,00 GHz.  
Portanto, com a utilização de um shorting post é alcançado um fator de compressão de 
69,06% e de dois shorting posts um fator de compressão de 58,86%. Este resultado está 
de acordo com o subitem 4.3, no qual foi apresentado que a redução do número de 
shorting posts tem o efeito de diminuir a frequência de ressonância e o aumento do 
número de postes tem o efeito contrário, ou seja, o incremento da frequência de 
ressonância [39], [40].  

Da mesma maneira, na Figura 5.14, está mostrado o gráfico com os valores 
simulados de |S11| (dB), para as antenas AKT2, AKT2SP e AKT2SP2. Estes valores 
foram obtidos utilizando-se um ou dois shorting posts, conforme o caso, com Rsp = 0,1 
mm, o qual foi escolhido devido à disponibilidade de fio de cobre com diâmetro igual a 
0,2 mm. Os parâmetros a serem otimizados são as posições do shorting post (Xsp, Ysp) e 
do inset Y0.  Assim, estes parâmetros foram obtidos com a utilização do algoritmo de 
otimização SSO, sendo que, para o caso de um shorting post, devido à simetria da 
estrutura, foi estabelecido Xsp = 0,00 mm.  Na técnica do SSO, cada aranha é formada 
pelos valores das coordenadas (Xsp, Ysp) e a posição do inset Y0. Já a avaliação de cada 
aranha é dada pelo valor da frequência de ressonância obtida na simulação relativa a 
cada iteração [63]. 

Os parâmetros especificados para a antena AKT2SP são os seguintes: W = 37,24 
mm, L = 28,85 mm, WGP = 57,35 mm, LGP = 45,98 mm, WTL = 2,87 mm, X0 = 2,87 mm, 
Xsp = 0,00 mm e RSP = 0,1 mm.  O algoritmo SSO foi utilizado para a otimização dos 
parâmetros das posições do inset Y0 = 8,60 mm e do shorting post YSP = 1,00 mm.  

Já os parâmetros especificados para a antena AKT2SP2 são os seguintes: W = 37,24 
mm, L = 28,85 mm, WGP = 57,35 mm, LGP = 45,98 mm, WTL = 2,87 mm, X0 = 2,87 mm, 
e RSP = 0,1 mm.  O algoritmo SSO foi utilizado para a otimização dos parâmetros das 
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posições do inset Y0 = 8,60 mm e do shorting post XSP = 2,00 mm e YSP = 3,00 mm.  
	

 
 

Figura 5.14 - Resultados simulados de |S11| (dB) em função da frequência, para as 
antenas AKT2, AKT2SP e AKT2SP2.  

	

De acordo com o gráfico apresentado na Figura 5.14, para a Curva de Koch 
triangular nível k = 2, a utilização de um único shorting post tem como efeito a redução 
da frequência de ressonância para 755 MHz, enquanto a utilização de dois shorting 
posts gera como consequência uma uma redução nessa frequência para 1,03 MHz.  
Portanto, com a utilização de um shorting post é alcançado um fator de compressão de 
69,18% e de dois shorting posts um fator de compressão de 58,04%. Este resultado 
também está de acordo com o subitem 4.3, no qual foi apresentado que a redução do 
número de shorting posts tem o efeito de diminuir a frequência de ressonância e o 
aumento do número de postes tem o efeito contrário, ou seja, o incremento da 
frequência de ressonância [39], [40].   

De forma diferente do que foi observado nas Figura 5.7 e Figura 5.8, que contêm os 
resultados das antenas com geometria fractal Curva de Koch retangular para os níveis 
fractais k = 1 e k = 2, e foi constatada uma redução da frequência de ressonância entre 
estes níveis, de acordo com as Figura 5.13 e Figura 5.14, não foi observada uma 
redução relevante desta frequência de ressonância para as antenas com geometria fractal 
Curva de Koch triangular, entre os níveis fractais k = 1 e k = 2. 

para o caso das antenas com geometria fractal Curva de Koch retangular para os 
níveis fractais k = 1 e k = 2 

Por fim, foram projetadas antenas patch microfita miniaturizadas, com geometria 
fractal Curva de Koch triangular níveis k = 1 (MKT1SP) e k = 2 (MKT2SP), com um 
shorting post, para operar na frequência de ressonância de 2,45 GHz.  Os parâmetros 
das antenas A0, MKT1SP e MKT2SP estão apresentados na Tabela 5.2. 
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Tabela 5.2 - Parâmetros das antenas A0, MKT1SP e MKT2SP 
 

Parâmetro A0 MKT1SP MKT2SP 
W (mm) 37,24 16,45 16,60 
L (mm)  28,85 12,31 12,50 

WGP (mm) 57,35 25,33 22,56 
LGP (mm) 45,98 24,36 24,61 
WTL (mm) 2,87 2,87 2,87 
LTL (mm) 8,48 8,35 8,35 
X0 (mm) 2,87 2,87 2,87 
Y0 (mm) 6,99 2,80 1,00 
RSP (mm) 0,00 0,10 0,10 
XSP (mm) 0,00 0,00 0,00 
YSP (mm) 0,00 1,00 1,00 

 

Na Figura 5.15, está mostrado o gráfico com os valores simulados de |S11| (dB), para 
as antenas A0, MKT1SP e MKT2SP, projetadas para operar na frequência de 
ressonância de 2,45 GHz. 

	

 
 

Figura 5.15 - Resultados simulados de |S11| (dB) em função da frequência, para as 
antenas A0, MKT1SP e MKT2SP. 

	
	

5.5 Antena patch de microfita com geometria fractal da Ilha 
de Koch triangular e Shorting Post.  

De forma semelhante aos dois tópicos anteriores, neste tópico são apresentadas 
configurações de antenas com base na utilização da geometria fractal Ilha de Koch 
triangular, citada no subitem 3.2.4, e utilização de shorting posts, para miniaturização 
das estruturas.  
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A figura iniciadora da Curva de Koch é a antena patch de microfita retangular da 
Figura 5.1, que é também o nível fractal k = 0 (A0). 

O processo de geração da Ilha de Koch triangular está descrito no subitem 3.2.4 e 
consiste em substituir os segmentos de reta correspondentes aos lados superior, 
esquerdo e direito da figura iniciadora, por aquele definido pelo gerador fractal, sendo 
denominado Koch fractal nível k = 1.  Os fatores de iteração são dL = 1/3, relativo ao 
comprimento, e dW = 1/3, relativo à largura, que resultam em W1 = W/3 e L1 = L/3, 
respectivamente, ou seja, W1 = 12,41 mm e L1 = 9,61 mm. 

Neste caso específico da Ilha de Koch triangular, o segmento intermediário é 
substituído por um triângulo equilátero, sem o segmento da sua base, para a obtenção da 
figura geradora, que está apresentada na Figura 5.16 b).  Por fim, substitui-se cada um 
dos segmentos da figura geradora, que corresponde ao fractal nível k = 1, 
iterativamente, para obtenção do fractal de nível k = 2, no qual W2 = W1/3 e L2 = L1/3, 
ou seja, W2 = 4,13 mm e L2 = 3,20 mm. 

Abaixo, estão mostrados nas Figura 5.16 a), b), c), os fractais Ilha de Koch 
triangular nível k = 0 (A0), k = 1 (AKS1) e k = 2 (AKS2), respectivamente: 

	

 

                               a)                                      b)                                       c) 
 

Figura 5.16 - Antena com geometria fractal Ilha de Koch triangular: a) nível k = 0 (A0); 
b) nível k = 1 (AKS1); c) nível k = 2 (AKS2). 

	

Na Figura 5.17, estão apresentados os resultados simulados de |S11| (dB) para cada 
uma das estruturas correspondentes a A0, AKS1 e AKS2, referentes à Figura 5.16, nos 
quais as frequências de ressonâncias obtidas são 2,45 GHz, 2,21 GHz e 2,12 GHz, 
respectivamente.  

De acordo com a Figura 5.17, os fatores de compressão para as antenas AKT1 e 
AKT2 são 9,80% e 13,31%, respectivamente, quando comparados com a frequência de 
ressonância da antena A0.  A utilização da geometria fractal Ilha de Koch triangular 
gera como consequência um aumento do perímetro total das antenas AKS1 e AKS2, de 
modo que seja obtida uma redução das respectivas frequências de ressonâncias, na 
proporção inversa ao aumento daquele perímetro.  Um outro ponto a ser destacado é que 
a geometria fractal Ilha de Koch triangular foi a que apresentou os menores fatores de 
compressão, quando comparados com os fatores de compressão das geometrias fractais 
Curva de Koch retangular da Figura 5.5 e Curva de Koch triangular da Figura 5.11.      
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Figura 5.17 - Resultados simulados de |S11| (dB) em função da frequência, para as 
antenas A0, AKS1 e AKS2. 

	

Da mesma maneira dos dois tópicos anteriores, com o objetivo de alcançar uma 
maior redução da frequência de ressonância, e consequentemente um maior fator de 
compressão, combinado com a utilização da geometria fractal Ilha de Koch triangular, 
foi utilizada a técnica de shorting post, que consiste na utilização de vias metálicas 
conectando o patch radiante e o plano de terra.  Na Figura 5.18, estão apresentadas as 
antenas com geometria fractal da Ilha de Koch triangular níveis k = 1 e k = 2, com um e 
dois shorting posts. 

Assim, é possível obter uma maior redução da frequência de ressonância, e, 
consequentemente, das dimensões da antena.  Os parâmetros mais importantes do 
shorting post são o raio Rsp e sua posição, dada por Xsp e Ysp, tal qual mostrado na Figura 
5.18. 

 

a)                                   b)                                 c)                                   d) 
 

Figura 5.18 - Antena com geometria fractal Ilha de Koch triangular: a) nível k = 1 e um 
shorting post (AKS1SP); b) nível k = 1 e dois shorting posts (AKS1SP2); c) nível k = 2 

e um shorting post (AKS2SP); d) nível k = 2 e dois shorting posts (AKS2SP2). 

	

Na Figura 5.19, está mostrado o gráfico com os valores simulados de |S11| (dB), para 
as antenas AKS1, AKS1SP e AKS1SP2.  Estes valores foram obtidos utilizando-se um 
ou dois shorting posts, conforme o caso, com Rsp = 0,1 mm, o qual foi escolhido devido 
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à disponibilidade de fio de cobre com diâmetro igual a 0,2 mm.  Os parâmetros a serem 
otimizados são as posições do shorting post (Xsp, Ysp) e do inset Y0.  Assim, estes 
parâmetros foram obtidos com a utilização do algoritmo de otimização SSO, sendo que, 
para o caso de um shorting post, devido à simetria da estrutura, foi estabelecido Xsp = 
0,00 mm.  Na técnica do SSO, cada aranha é formada pelos valores das coordenadas 
(Xsp, Ysp) e a posição do inset Y0. Já a avaliação de cada aranha é dada pelo valor da 
frequência de ressonância obtida na simulação relativa a cada iteração [63]. 

Os parâmetros especificados para a antena AKS1SP são os seguintes: W = 37,24 
mm, L = 28,85 mm, WGP = 57,35 mm, LGP = 45,98 mm, WTL = 2,87 mm, X0 = 2,87 mm, 
Xsp = 0,00 mm e RSP = 0,1 mm.  O algoritmo SSO foi utilizado para a otimização dos 
parâmetros das posições do inset Y0 = 4,50 mm e do shorting post YSP = 4,00 mm.  

Já os parâmetros especificados para a antena AKS1SP2 são os seguintes: W = 37,24 
mm, L = 28,85 mm, WGP = 57,35 mm, LGP = 45,98 mm, WTL = 2,87 mm, X0 = 2,87 mm, 
e RSP = 0,1 mm.  O algoritmo SSO foi utilizado para a otimização dos parâmetros das 
posições do inset Y0 = 4,50 mm e do shorting post XSP = 9,00 mm e YSP = 4,00 mm.  

	

 
	

Figura 5.19 - Resultados simulados de |S11| (dB) em função da frequência, para as 
antenas AKS1, AKS1SP e AKS1SP2. 

	

De acordo com o gráfico apresentado na Figura 5.19, para a Ilha de Koch triangular 
nível k = 1, a utilização de um único shorting post tem como efeito a redução da 
frequência de ressonância para 695 MHz, enquanto a utilização de dois shorting posts 
gera como consequência uma uma redução nessa frequência para 968 MHz.  Portanto, 
com a utilização de um shorting post é alcançado um fator de compressão de 71,63% e 
de dois shorting posts um fator de compressão de 60,49%. Este resultado está de acordo 
com o subitem 4.3, no qual foi apresentado que a redução do número de shorting posts 
tem o efeito de diminuir a frequência de ressonância e o aumento do número de postes 
tem o efeito contrário, ou seja, o incremento da frequência de ressonância [39], [40].  

Da mesma maneira, na Figura 5.20, está mostrado o gráfico com os valores 
simulados de |S11| (dB), para as antenas AKS2, AKS2SP e AKS2SP2.  Estes valores 
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foram obtidos utilizando-se um ou dois shorting posts, conforme o caso, com Rsp = 0,1 
mm, o qual foi escolhido devido à disponibilidade de fio de cobre com diâmetro igual a 
0,2 mm.  Os parâmetros a serem otimizados são as posições do shorting post (Xsp, Ysp) e 
do inset Y0.  Assim, estes parâmetros foram obtidos com a utilização do algoritmo de 
otimização SSO, sendo que, para o caso de um shorting post, devido à simetria da 
estrutura, foi estabelecido Xsp = 0,00 mm.  Na técnica do SSO, cada aranha é formada 
pelos valores das coordenadas (Xsp, Ysp) e a posição do inset Y0. Já a avaliação de cada 
aranha é dada pelo valor da frequência de ressonância obtida na simulação relativa a 
cada iteração [63]. 

Os parâmetros especificados para a antena AKS2SP são os seguintes: W = 37,24 
mm, L = 28,85 mm, WGP = 57,35 mm, LGP = 45,98 mm, WTL = 2,87 mm, X0 = 2,87 mm, 
Xsp = 0,00 mm e RSP = 0,1 mm.  O algoritmo SSO foi utilizado para a otimização dos 
parâmetros das posições do inset Y0 = 9,50 mm e do shorting post YSP = 3,00 mm.  

Já os parâmetros especificados para a antena AKS2SP2 são os seguintes: W = 37,24 
mm, L = 28,85 mm, WGP = 57,35 mm, LGP = 45,98 mm, WTL = 2,87 mm, X0 = 2,87 mm, 
e RSP = 0,1 mm.  O algoritmo SSO foi utilizado para a otimização dos parâmetros das 
posições do inset Y0 = 9,50 mm e do shorting post XSP = 6,80 mm e YSP = 3,00 mm.  

 
	

Figura 5.20 - Resultados simulados de |S11| (dB) em função da frequência, para as 
antenas AKS2, AKS2SP e AKS2SP2. 

	

De acordo com o gráfico apresentado na Figura 5.20, para a Ilha de Koch triangular 
nível k = 2, a utilização de um único shorting post tem como efeito a redução da 
frequência de ressonância para 675 MHz, enquanto a utilização de dois shorting posts 
gera como consequência uma uma redução nessa frequência para 972 MHz.  Portanto, 
com a utilização de um shorting post é alcançado um fator de compressão de 72,45% e 
de dois shorting posts um fator de compressão de 60,33%. Este resultado também está 
de acordo com o subitem 4.3, no qual foi apresentado que a redução do número de 
shorting posts tem o efeito de diminuir a frequência de ressonância e o aumento do 
número de postes tem o efeito contrário, ou seja, o incremento da frequência de 
ressonância [39], [40].  
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Por fim, foram projetadas antenas patch microfita miniaturizadas, com geometria 
fractal Curva de Koch triangular níveis k = 1 (MKS1SP) e k = 2 (MKS2SP), com um 
shorting post, para operar na frequência de ressonância de 2,45 GHz.  Os parâmetros 
das antenas A0, MKS1SP e MKS2SP estão apresentados na Tabela 5.3. 

 
Tabela 5.3 - Parâmetros das antenas A0, MKS1SP e MKS2SP 

 
Parâmetro A0 MKS1SP MKS2SP 
W (mm) 37,24 15,03 14,50 
L (mm)  28,85 11,24 10,80 

WGP (mm) 57,35 23,14 22,30 
LGP (mm) 45,98 22,97 22,40 
WTL (mm) 2,87 2,87 2,87 
LTL (mm) 8,48 8,35 8,35 
X0 (mm) 2,87 2,87 2,87 
Y0 (mm) 6,99 2,90 2,80 
RSP (mm) 0,00 0,10 0,10 
XSP (mm) 0,00 0,00 0,00 
YSP (mm) 0,00 1,00 1,00 

 

Na Figura 5.21, está mostrado o gráfico com os valores simulados de |S11| (dB), para 
as antenas A0, MKS1SP e MKS2SP, projetadas para operar na frequência de 
ressonância de 2,45 GHz. 

 

 
	

Figura 5.21 - Resultados simulados de |S11| (dB) em função da frequência, para as 
antenas A0, MKS1SP e MKS2SP. 
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5.6 Conclusão  
De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que a utilização combinada 

das técnicas de miniaturização de antenas planares de microfita, do redesenho e 
reformatação do patch radiante, por meio da utilização de geometrias fractais, e de 
shorting post, geraram como resultado uma redução da frequência de ressonância maior 
do que a que se obtém quando estas mesmas técnicas são aplicadas de forma isolada. 

Assim, são obtidos resultados de redução do tamanho e dimensões das antenas 
planares de microfita superiores aos que se obtém quando as técnicas de miniaturização 
são utilizadas de forma isolada.  Este resultado está de acordo com o estabelecido como 
objetivo geral desta Tese de Doutorado, discriminado no Capítulo 1.  

Foram estudadas três geometrias fractais, que são a Curva de Koch retangular, a 
Curva de Koch triangular e a Ilha de Koch triangular. No que se refere à geometria 
fractal da Curva de Koch retangular, a antena AKR1 apresentou, em relação à antena 
original A0, uma redução de Fr de 26,94%, e a antena AKR1SP, uma redução de Fr de 
67,84%. A antena AKR2 apresentou, em relação à antena original A0, uma redução de 
Fr de 40,0%, e a antena AKR2SP, uma redução de Fr de 67,84%.  Assim, ocorreu 
comportamento semelhante da geometria fractal da Curva de Koch retangular, nos 
níveis fractais k = 1 e k = 2, conforme esperado.  Conforme foi observado, com a 
inserção do shorting post, os resultados dos níveis fractais k = 1 e k = 2 são 
equivalentes, sendo que a aplicação do nível fractal k = 1 já apresenta os resultados 
satisfatórios para o alcance do objetivo geral.  

Para a Curva de Koch triangular, a antena AKT1 apresentou, em relação à antena 
original A0, uma redução de Fr de 17,31%,e  a antena AKT1SP, uma redução de Fr de 
69,06%. A antena AKT2 apresentou, em relação à antena original A0, uma redução de 
Fr de 18,37%, e a antena AKT2SP, uma redução de Fr de 69,18%.  Dessa forma, 
também neste caso ocorreu comportamento semelhante da geometria fractal da Curva 
de Koch triangular, nos níveis fractais k = 1 e k = 2, conforme esperado. 

 Por fim, para a geometria fractal da Ilha de Koch triangular a antena AKS1 
apresentou, em relação à antena original A0, uma redução de Fr de 9,89%, e a antena 
AKS1SP, uma redução de Fr de 71,63%. A antena AKS2 apresentou, em relação à 
antena original A0, uma redução de Fr de 13,31%, e a antena AKS2SP, uma redução de 
Fr de 72,45%.  De forma semelhante às geometrias fractais da Curva de Koch retangular 
e Curva de Koch triangular, a inserção do shorting post gera como consequência 
resultados dos níveis fractais k = 1 e k = 2 equivalentes, sendo que a aplicação do nível 
fractal k = 1 já apresenta os resultados satisfatórios para o alcance do objetivo geral.  

Além disto, para as três geometrias fractais, pode ser verificado que o aumento do 
número de shorting posts teve como consequência uma mitigação ou redução do efeito 
da inserção destes na frequência de ressonância das estruturas.  Este resultado está de 
acordo com o que já havia sido apresentado no subitem 4.4 do Capítulo 4.  

Por fim, os projetos das antenas MKR1SP, MKR2SP, MKT1SP, MKT2SP, 
MKS1SP e MKS2SP foram elaborados como proposta de antenas com alto grau de 
miniaturização, de aproximadamente 70%, para a frequência de ressonância de 2,45 
GHz, em aplicações de sistemas de comunicações móveis sem fio em Wi-Fi. 
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Capítulo 6  
Nanossatélites 

 
 

	
	

Este Capítulo apresenta uma visão geral dos nanossatélites, com suas principais 
características e aplicações.  

	
	

6.1 Histórico 
Os satélites artificiais são artefatos construídos para operar na órbita ao redor da 

Terra ou de qualquer outro corpo celeste, tais como planetas, luas, asteroides, cometas 
ou estrelas.  Em 1957, foi lançado pela União Soviética o Sputnik 1, que foi o primeiro 
satélite artificial colocado em órbita elíptica ao redor da Terra. Este fato deu início a 
corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos. O Sputnik 1 tinha 58 cm 
de diâmetro e uma massa de 83,6 kg.  No mesmo ano, foi também lançado pela União 
Soviética, o Sputnik 2, que levou a cadela Laika, sendo o primeiro ser vivo a ser 
lançado ao espaço.  Em 1958, foi lançado o Explorer 1, pelos Estados Unidos, com 
massa de 13,97 kg. Desde então, milhares de satélites foram lançados ao espaço. 

Existem diversos tipos de satélites, cujas respectivas funções podem ser citadas: 

• Comunicações; 

• Navegação; 

• Meteorológico; 

• Militar; 

• Exploração do universo; 

• Observação da Terra. 
 

Os elementos que constituem um satélite são basicamente a carga-útil, a plataforma 
e a interface com lançador. A carga útil é composta pelos equipamentos que 
desempenham a função específica do satélite, enquanto que a plataforma carrega a 
carga-útil e fornece potência, suporte estrutural, controle de atitude e gerenciamento de 
bordo [65].   

 
Os satélites são classificados em conformidade com critérios tais como órbita e 

massa.  Destas características, a massa é uma das características mais utilizadas.  
 
Na Tabela 6.1, é apresentada a classificação de satélites de acordo com o critério de 

órbita: 
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Tabela 6.1 - Classificação de satélites de acordo com a Órbita 

 
Classe Altitude 

Órbita Baixa - LEO Até 1.000 km 
Órbita Média - MEO Entre 10.000 e 14.000 km 

Geoestacionário - GEO 36.000 km 
 

 
Na Tabela 6.2, está mostrada a classificação de satélites em função da massa [65]: 
 

Tabela 6.2 - Classificação de satélites de acordo com a Massa 
 

Classe Massa (kg) 
Grande porte > 1.000 
Médio porte 500 – 1.000 
Minissatélite 100 - 500 
Microssatélite 10 - 100 
Nanossatélite 1 - 10 
Picossatélite 0,1 - 1 

Femtossatélite <  0,1 
 

A partir de 1992, os satélites com massa inferior a 500 kg foram classificados como 
pequenos satélites, abrangendo os minissatélites, microssatélites, nanossatélites, 
picossatélites e femtossatélites.  Com os avanços da microeletrônica e a miniaturização 
de componentes eletrônicos e sensores, e os avanços na tecnologia de células 
fotovoltáicas e baterias, se tornou possível a construção de satélites cada vez menores e 
mais eficientes, especificamente os nanossatélites e picossatélites. 

Em 1999, foi desenvolvida a plataforma CubeSat na California Polytechnic 
University e Stanford University, com o objetivo de criar uma plataforma padronizada 
para reduzir custos e tempo de desenvolvimento, e possibilitar o acesso ao espaço mais 
fácil.  O padrão do CubeSat é baseado em módulos cúbicos de 10x10x11,35 cm, de 1,33 
kg de massa, que é o 1U, ou uma unidade.  O sistema é escalável ao longo de um dos 
eixos em incrementos de 1U.  Com isso, é possível a construção de CubeSats 2U, 3U, 
6U, 8U e 12U, entre outros.  O lançamento dos CubeSats é realizado por meio de uma 
interface padronizada denominada de Picosatellite Orbital Deployer (POD) [66]. 

Na Figura 6.1, estão mostrados o CubeSat 1U, 1,5U, 2U, 3U, 6U e 12U. 
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Figura 6.1 - Padrão CubeSat 1U, 1,5U, 2U, 6U e 12U. 
	

A tecnologia dos CubeSats apresenta um custo de produção bastante inferior ao 
custo de produção de satélites das classes microssatélites, minissatélites e satélites de 
médio e grande portes, curto período de desenvolvimento e baixos riscos envolvidos, 
além de custos reduzidos de lançamento, por utilizarem interfaces padronizadas.  

Inicialmente, o padrão CubeSat teve o objetivo de que estudantes pudessem realizar 
projetos nos quais fosse possível a emulação de satélites de maiores dimensões, pois 
havia em comum vários sistemas, tais como o computador de bordo, subsistemas de 
transmissão e recepção, subsistema de energia, subsistema de controle, entre outros.   

Com base nessas características, os CubeSats e os nanossatélites de uma forma geral 
passaram a ser bastante utilizados para realização de experimentos científicos no 
espaço, por universidades e instituições de pesquisa.  Atualmente, além da utilização de 
CubeSats para estudos e experimentos científicos, existem diversas aplicações 
industriais e comerciais.  

No Brasil, estão em andamento iniciativas de Projetos de CubeSats, com parcerias 
entre centros acadêmicos e institutos, entre os quais se podem ser citados: 

• Projeto AESP, parceria entre o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE); 

• Projeto NanosatC-BR, parceria entre o Centro Regional do Sul do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (CRS/INPE) e a Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM); 

• Projeto Constelação de Nanossatélites (CONASAT), parceria entre o Centro 
Regional do Nordeste do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CRN/INPE) 
e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 
O Itasat, lançado ao final de 2018, é um CubeSat 6U, possui como cargas úteis um 

Transponder de Coleta de Dados desenvolvido pelo CRN/INPE, um receptor GPS 
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desenvolvido pela UFRN em parceira com o IAE, uma câmera comercial com resolução 
de 80m por pixel no espectro visível e um experimento de comunicação com a 
comunidade de radioamadores, que permite o armazenamento e posterior envio de 
mensagens. 

 
O NanosatC-BR1, lançado em 2014, é um CubeSat 1U e tem o objetivo de medição 

de dados do campo magnético da Terra, com um magnetômetro, principalmente na 
região conhecida como Anomalia Magnética do Atlântico Sul.  O NanosatC-BR2, a 
lançado em 2019, será um CubeSat 2U e será usado para obtenção de dados da 
ionosfera. 

Em Natal/RN, no Centro Regional do Nordeste, do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (CRN/INPE), está em fase de desenvolvimento o Projeto Constelação de 
Nanossatélites (CONASAT), que será uma constelação de nanossatélites 8U, no padrão 
CubeSat, sendo um cubo de 20x20x20 cm, cada um.  Ele tem o objetivo de substituir os 
Satélites de Coleta de Dados, SCD-1 e SCD-2, lançados em 1993 e 1998, 
respectivamente, em órbita circular a uma altitude de 750 km, que hoje são utilizados no 
Sistema Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais (SBCDA).  Cada um destes satélites, 
SCD-1 e SCD-2, tem massa superior a 100 kg, enquanto que o CubeSat do CONASAT 
tem massa de 8,4 kg.  O CONASAT tem o objetivo de oferecer uma opção 
tecnologicamente atualizada com custos reduzidos para garantir a continuidade do 
SBCDA, por meio de uma constelação de nanossatélites, com maior capacidade, 
abrangência geográfica e tempos de revisita. 

O SBCDA foi concebido com o objetivo de prover o país com um sistema de coleta 
de dados por satélites para uma variedade de aplicações, tais como o monitoramento de 
bacias hidrológicas, previsão meteorológica e climática, estudo de correntes oceânicas e 
da química da atmosfera, controle da poluição, previsão para combate a catástrofes, 
avaliação do potencial de energias renováveis, como a eólica, a solar, além de fornecer 
dados ambientais para pesquisas científicas.  O SBCDA é composto das plataformas de 
coleta de dados (PCDs), distribuídas ao longo do território terrestre e também em 
plataformas marítimas, possuindo sensores de temperatura, umidade, velocidade do 
vento, vazão de corrente, entre outros. Os dados coletados nas PCDs são armazenados e 
transmitidos para a cada 200 segundos por um transmissor na frequência de 401,62 
MHz.  A cada passagem dos satélites, são recebidos os dados enviados pelas PCDs, que 
são transladados para a frequência de 2.267,52 MHz para posteriormente serem 
retransmitidos para a Terra [67]. 

O primeiro satélite do CONASAT é o CONASAT-0, com previsão de ser lançado 
entre o segundo semestre de 2019 e o primeiro de 2020.  O CONASAT-0 será um 
CubeSat 2U e terá como missão embarcar como carga útil, um transponder com massa 
inferior a 350 gramas, para validação de sua operação.  Na sequência, o CONASAT-1 
será um CubeSat 2U, em forma de cubo de 10 x 10 x 20 cm, com massa de 8,4 kg.  Os 
satélites do projeto CONASAT serão de órbita baixa (LEO), do tipo circular, inclinada 
em 30º em relação ao equador e uma altitude de 625 km.  A constelação do CONASAT 
utilizará 6 satélites distribuídos em um, dois, três ou seis planos orbitais. 

A versão seguinte será o CONASAT-2, na qual será introduzido o processamento a 
bordo dos sinais recebidos pela carga útil, visando otimizar a recuperação das 
mensagens transmitidas pelas estações de coleta de dados em solo.  O CONASAT-3, 
por sua vez, permitirá a utilização de antenas multifocal, aumentando a capacidade de 
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separação e a qualidade dos sinais recebidos simultaneamente das PCDs. Na versão 
CONASAT-4, serão introduzidos os enlaces intersatélites, com o objetivo de expandir a 
abrangência geográfica do sistema SBCDA, abrindo a possibilidade de acordos de 
cooperação com outros países. 

A Figura 6.2 apresenta a estrutura do CONASAT-2, com os painéis solares em cinco 
faces, antenas dipolo do tipo deployable no painel superior para os links de telemetria e 
telecomando, e antenas planares de microfita no painel inferior. 

	

 

Atualmente, o Documento de Requisitos Preliminares – Fase A, Constelação de 
Nanossatélites para Coleta de Dados Ambientais, do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais, Versão 1.0, agosto 2012 [67], está em processo de revisão e atualização. 

Nos satélites, o subsistema de comunicações é necessário para o atendimento das 
funções de telemetria e telecomando.   Assim, são necessários dois enlaces, cada um em 
um sentido (uplink e downlink), e que, operam em diferentes faixas de frequência, 
necessitando de duas antenas.  No projeto CONASAT, a carga útil é um equipamento de 
telecomunicações, o TCD, que também é provido de dois enlaces, necessitando de mais 
duas antenas. Dessa forma, serão necessárias quatro antenas para os enlaces de 
comunicação [67].  

A Tabela 6.3 apresenta as características das quatro antenas dos enlaces de 
comunicação do CONASAT, com suas faixas de frequências e respectivos tipos [67].  

 
Tabela 6.3 - Antenas do CONASAT [67] 

 
Enlace de Comunicação Frequência Tipo 
Uplink de Telecomando  430-440 MHz  Antena dipolo  
Downlink de Telemetria  145,865 MHz  Antena dipolo  

Uplink do Transponder TCD  401,620 MHz  Antena patch de microfita  
Downlink do Transponder TCD  2.267,520 MHz  Antena patch de microfita  

 

Portanto será necessário projetar duas antenas patch de microfita, sendo a primeira 
para o uplink do transponder TCD, na faixa de frequência de 401,62 MHz, e a segunda 

	

	

Figura 6.2 - CONASAT [67] 
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para downlink do transponder TCD, na faixa de frequência de 2.267,52 MHz.  
Considerando que estas antenas deverão ser instaladas na parte inferior do CONASAT, 
para o CONASAT-0, que é um nanossatélite 1U, no padrão CubeSat, esta face tem 
lados 10x10 cm.  Portanto, será necessário projetar uma antena miniaturizada patch de 
microfita, que possa operar na frequência de 401,62 MHz.   
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Capítulo 7  
Projetos e Resultados de Antenas 
Compactas e Miniaturizadas para o 
Nanossatélite CONASAT 

 
 

	
	

Este Capítulo apresenta um conjunto de projetos de antenas patch de microfita 
miniaturizadas, como propostas para aplicação no uplink do TCD, na faixa de 
frequência de 401,62 MHz, dos nanossatélites do padrão CubeSat CONASAT-0 e 
CONASAT-1 do Projeto CONASAT, uma parceria do Centro Regional do Nordeste do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte e Agência Espacial Brasileira.  As simulações relativas aos projetos foram 
realizadas utilizando o software Ansoft HFSSTM 13.0 e os resultados experimentais 
foram obtidos a partir de medidas realizadas com os protótipos fabricados, por meio de 
um Analisador de Rede Vetorial, modelo E5071C, da Agilent Technologies. 

	
	

7.1 Antena patch de microfita quadrada com geometria 
fractal Curva de Koch retangular nível fractal k = 1 e um 
shorting post   

O primeiro projeto proposto é de uma antena patch de microfita quadrada com 
geometria fractal Curva de Koch retangular nível fractal k = 1 e um shorting post 
(A1KQ1SP).  Neste projeto, são combinadas as técnicas de miniaturização com 
utilização de geometria fractal e shorting post, citadas nos itens 4.2 e 4.4, 
respectivamente.  A figura iniciadora da Curva de Koch retangular é a antena patch de 
microfita retangular da Figura 5.1, que é o nível fractal k = 0 (A1KQ0).  Nesta antena da 
figura iniciadora, é utilizado como substrato a fibra de vidro (FR4), com permissividade 
relativa εr = 4,4, tangente de perdas tan δ = 0,02 e espessura h = 1,5 mm. A técnica de 
alimentação escolhida é a alimentação por meio de linha de microfita. Na configuração 
de alimentação escolhida, um cabo coaxial de 50 Ω é conectado por meio de um 
conector SMA à linha de microfita, para alimentação da antena patch de microfita. 

A antena da figura iniciadora (A1KQ0) tem largura W = 80,00 mm e comprimento L 
= 80,00 mm, com dimensões do plano de terra de largura WGP =  88,00 mm e 
comprimento LGP = 89,00 mm. Nesta configuração, a impedância de entrada da antena 
A1KQ0 antes do casamento de impedância por meio de inset é Zent = 394,64 Ω, para Fr 

= 871,15 MHz e BW = 18,94 MHz.  

No primeiro projeto proposto, o fator de iteração é dL = 1/3, relativo ao 
comprimento, e dW = 1/3, relativo à largura, que resulta em W1 = W/3 e L1 = L/3, 
respectivamente, ou seja, W1 = 26,67 mm e L1 = 26,67 mm.   
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A seguir, são apresentadas respectivamente nas Figura 7.1 e Figura 7.2, a antena 
referente ao primeiro projeto proposto e a foto do protótipo construído: 

	

 

Figura 7.1 - Projeto da antena patch de microfita quadrada miniaturizada com 
geometria fractal Curva de Koch retangular nível k = 1 e um shorting post (A1KQ1SP). 

	

 
	

Figura 7.2 - Protótipo da antena patch de microfita quadrada miniaturizada com 
geometria fractal Curva de Koch retangular nível k = 1 e um shorting post (A1KQ1SP). 

	

Os parâmetros especificados para a antena A1KQ1SP são os seguintes: W = 80,00 
mm, L = 80,00 mm, WGP = 89,00 mm, LGP = 89,00 mm, LTL = 5,00 mm, WTL = 2,87 mm, 
X0 = 2,87 mm e RSP = 0,7 mm.  O algoritmo SSO foi utilizado para a otimização dos 
parâmetros das posições do inset Y0 = 29,00 mm e do shorting post YSP = 6,00 mm.  

Os valores iniciais de W e L foram estabelecidos de modo que fosse possível 
construir uma antena quadrada que tivesse dimensões de largura e comprimento 
adequadas para a instalação na face do CubeSat, que é de 10 x 10 cm. 

Na Figura 7.3 está mostrado o gráfico com os valores simulados e medidos de |S11| 
(dB), para a antena miniaturizada A1KQ1SP.  Já nas Figura 7.4 e Figura 7.5, estão 
mostrados os diagramas de radiação simulados, em duas e três dimensões, 
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respectivamente.  No diagrama de radiação em duas dimensões, o plano E corresponde 
ao plano yz enquanto o plano H corresponde ao plano xz. 

 
	

Figura 7.3 - Resultados simulados e medidos de |S11| (dB) em função da frequência, 
para a antena miniaturizada A1KQ1SP. 

	

 
	

Figura 7.4 - Diagramas de radiação nos planos E e H, simulados, para a antena 
miniaturizada A1KQ1SP. 
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Figura 7.5 - Diagrama de radiação tridimensional simulado para a antena miniaturizada 
A1KQ1SP. 

	

A impedância de entrada da antena A1KQ1SP antes do casamento de impedância 
por meio de inset é Zent = 94,73 + j 12,71 (R = 94,73 Ω e L = 5,02 nH), para Fr = 402,86 
MHz.  Após o casamento de impedância, a impedância de entrada é Zent = 48,16 + j 5,5 
(R = 48,16 Ω e L = 2,17 nH).  Na Figura 7.6, está mostrada a Carta de Smith 
correspondente a antena A1KQ1SP. 

	

 
	

Figura 7.6 - Carta de Smith referente à antena miniaturizada A1KQ1SP. 

 

Na Tabela 7.1, estão apresentados os resultados simulados para A1KQ0 e 
A1KQ1SP.  Como se pode concluir, o projeto proposto reduziu Fr de 871,15 MHz para 
402,86 MHz, correspondendo a uma diminuição das dimensões da antena relativa a um 
fator de compressão de 53,76%.  No que se refere à BW, observou-se uma diminuição 
de 18,94 MHz para 6,20 MHz, correspondendo a uma redução de 67,26%.   Desta 
forma, a antena proposta A1KQ1SP tem dimensões que satisfazem o requisito de 
instalação na face inferior do CONASAT, que tem dimensões de 10 x 10 cm. 
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Tabela 7.1 - Resultados simulados para A1KQ0 e A1KQ1SP  

 
Parâmetro A1KQ0  

simulado 
A1KQ1SP 
simulado 

Fr (MHz)  871,15  402,86  
BW (MHz)  18,94  6,20  
|S11| (dB) -42,18  -24,77  
FC (%)  -  53,76  

 

Na Tabela 7.2, estão apresentados os resultados simulados e medidos para 
A1KQ1SP.  De acordo com os dados, foi verificada um boa concordância entre os 
resultados simulados e os valores medidos.  Foi constatada uma diferença de 3,6% entre 
os valores de Fr simulado e medido.  Esta divergência está relacionada à diferença no 
raio do shorting post, que teve um valor de projeto RSP = 0,7 mm, mas que na prática só 
foi possível a obtenção de um condutor de cobre para a construção do protótipo com 
diâmetro igual a 1,3 mm. Outro ponto de destaque é a estreita largura de banda obtida 
no processo de miniaturização, que está em inteira consonância com os requisitos e 
necessidades das aplicações espaciais. No que se refere à aplicação específica do 
CONASAT, a largura de banda BW = 6,20 MHz atende às especificações de projeto 
pois a largura de banda especificada é de 60 KHz. 

 

Tabela 7.2 - Resultados simulados e medidos para A1KQ1S1 
 

Parâmetro A1KQ1SP 
simulado 

A1KQ1SP 
medido 

Fr (MHz)  402,86  388,25  
BW (MHz)  6,20  8,25  
|S11| (dB) -24,77  -21,47  

	
	

7.2 Antena patch de microfita quadrada com geometria 
fractal Curva de Koch retangular nível fractal k = 2 e um 
shorting post   

O segundo projeto proposto é de uma antena patch de microfita quadrada com 
geometria fractal Curva de Koch retangular nível fractal k = 2 e um shorting post 
(A2KQ2SP).  Neste projeto, são combinadas as técnicas de miniaturização com 
utilização de geometria fractal e shorting post, citadas nos itens 4.2 e 4.4, 
respectivamente.  A figura iniciadora da Curva de Koch retangular é a antena patch de 
microfita retangular da Figura 5.1, que é o nível fractal k = 0 (A2KQ0).   Nesta antena 
da figura iniciadora, é utilizado como substrato a fibra de vidro (FR4), com 
permissividade relativa εr = 4,4, tangente de perdas tan δ = 0,02 e espessura h = 1,5 mm. 
A técnica de alimentação escolhida é a alimentação por meio de linha de microfita. Na 
configuração de alimentação escolhida, um cabo coaxial de 50 Ω é conectado por meio 
de um conector SMA à linha de microfita, para alimentação da antena patch de 
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microfita. 

A antena da figura iniciadora (A2KQ0) tem largura W = 82,00 mm, comprimento L 
= 82,00 mm, com dimensões do plano de terra de largura WGP =  90,20 mm e 
comprimento LGP = 91,10 mm. Nesta configuração, a impedância de entrada da antena 
A2KQ0 antes do casamento de impedância por meio de inset é Zent = 394,64 Ω, para Fr 

= 847,40 MHz e BW = 18,41 MHz.  

Neste segundo projeto proposto, o fator de iteração é dL = 1/3, relativo ao 
comprimento, e dW = 1/3, relativo à largura, que resultam em W1 = W/3 e L1 = L/3, 
respectivamente, ou seja, W1 = 27,33 mm e L1 = 27,33 mm.  Por fim, substitui-se cada 
um dos segmentos da figura geradora, que corresponde ao fractal nível k = 1, 
iterativamente, para obtenção do fractal de nível k = 2, no qual W2 = W1/3 e L2 = L1/3, 
ou seja W2 = 9,11 mm e L2 = 9,11 mm.   

A seguir, são apresentadas respectivamente nas Figura 7.7 e Figura 7.8, a antena 
referente ao segundo projeto proposto e a foto do protótipo construído: 

	

 

Figura 7.7 - Projeto da antena patch de microfita quadrada miniaturizada com 
geometria fractal Curva de Koch retangular nível k = 2 e um shorting post (A2KQ2SP). 
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Figura 7.8 - Protótipo da antena patch de microfita quadrada miniaturizada com 
geometria fractal Curva de Koch retangular nível k = 2 e um shorting post (A2KQ2SP). 

	

Os parâmetros especificados para a antena A2KQ2SP são os seguintes: W = 82,00 
mm, L = 82,00 mm, WGP = 90,20 mm, LGP = 91,10 mm, LTL = 5,00 mm, WTL = 2,87 mm, 
X0 = 2,87 mm e RSP = 0,7 mm.  O algoritmo SSO foi utilizado para a otimização dos 
parâmetros das posições do inset Y0 = 34,50 mm e do shorting post YSP = 5,00 mm.  

Os valores iniciais de W e L foram estabelecidos de modo que fosse possível 
construir uma antena quadrada que tivesse dimensões de largura e comprimento 
adequadas para a instalação na face do CubeSat, que é de 10 x 10 cm. 

Na Figura 7.9, está mostrado o gráfico com os valores simulados e medidos de |S11| 
(dB), para a antena miniaturizada A2KQ2SP.  Já nas Figura 7.10 e Figura 7.11, estão 
mostrados os diagramas de radiação simulados, em duas e três dimensões, 
respectivamente.  No diagrama de radiação em duas dimensões, o plano E corresponde 
ao plano yz enquanto o plano H corresponde ao plano xz. 
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Figura 7.9 - Resultados simulados e medidos de |S11| (dB) em função da frequência, 
para a antena miniaturizada A2KQ2SP. 

	

 
	

Figura 7.10 - Diagramas de radiação nos planos E e H, simulados, para a antena 
miniaturizada A2KQ2SP. 
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Figura 7.11 - Diagrama de radiação tridimensional simulado para a antena miniaturizada 
A2KQ2SP. 

	

A impedância de entrada da antena A2KQ2SP antes do casamento de impedância 
por meio de inset é Zent = 87,47 + j 65,75 (R = 87,47 Ω e L = 26,1 nH), para Fr = 401,46 
MHz.  Após o casamento de impedância, a impedância de entrada é Zent = 49,5 + j 6,41 
(R = 49,5 Ω e L = 2,54 nH).  Na Figura 7.12, está mostrada a Carta de Smith 
correspondente a antena A2KQ2SP. 

	

 
	

Figura 7.12 - Carta de Smith referente à antena miniaturizada A2KQ2SP. 
	

Na Tabela 7.3, estão apresentados os resultados simulados para A1KQ0 e 
A2KQ2SP.  Como se pode concluir, o projeto proposto reduziu Fr de 847,40 MHz para 
401,46 MHz, correspondendo a uma diminuição das dimensões da antena relativa a um 
fator de compressão de 52,62%.  No que se refere à BW, observou-se uma diminuição 
de 18,41 MHz para 6,20 MHz, correspondendo a uma redução de 66,32%.   Desta 
forma, a antena proposta A2KQ2SP tem dimensões que satisfazem o requisito de 
instalação na face inferior do CONASAT, que tem dimensões de 10 x 10 cm. 
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Tabela 7.3 - Resultados simulados para A2KQ0 e A2KQ2SP 

 
Parâmetro A2KQ0  

simulado 
A2KQ2SP 
simulado 

Fr (MHz)  847,40  401,46  
BW (MHz)  18,41  6,20 
|S11| (dB) -41,46 -24,29 
FC (%)  -  52,62  

 

Na Tabela 7.4, estão apresentados os resultados simulados e medidos para 
A2KQ2SP.  De acordo com os dados, foi verificada um boa concordância entre os 
resultados simulados e os valores medidos.  Foi constatada uma diferença de 1,50% 
entre os valores de Fr simulado e medido.  Esta divergência está relacionada à diferença 
no raio do shorting post, que teve um valor de projeto RSP = 0,7 mm, mas que na prática 
só foi possível a obtenção de um condutor de cobre para a construção do protótipo com 
diâmetro igual a 1,3 mm. Outro ponto de destaque é a estreita largura de banda obtida 
no processo de miniaturização, que está em inteira consonância com os requisitos e 
necessidades das aplicações espaciais. No que se refere à aplicação específica do 
CONASAT, a largura de banda BW = 6,20 MHz atende às especificações de projeto 
pois a largura de banda especificada é de 60 KHz. 

 
Tabela 7.4 - Resultados simulados e medidos para A2KQ2SP 

 
Parâmetro A2KQ2SP 

simulado 
A2KQ2SP 

medido 
Fr (MHz)  401,46  407,50  
BW (MHz)  6,20 5,50 
|S11| (dB) -24,29 -24,84 

	
	

7.3 Antena patch de microfita quadrada com fendas 
laterais e um shorting post   

O terceiro projeto proposto é de uma antena patch de microfita quadrada com fendas 
laterais e um shorting post (A3QFSP).  Neste projeto, são combinadas as técnicas de 
miniaturização com a reformatação do patch radiante, com a inserção de fendas laterais 
e shorting post, citadas nos itens 4.2 e 4.4, respectivamente.  A figura iniciadora é a 
antena patch de microfita retangular da Figura 5.1 (A3Q0).   Nesta antena da figura 
iniciadora, é utilizado como substrato a fibra de vidro (FR4), com permissividade 
relativa εr = 4,4, tangente de perdas tan δ = 0,02 e espessura h = 1,5 mm. A técnica de 
alimentação escolhida é a alimentação por meio de linha de microfita. Na configuração 
de alimentação escolhida, um cabo coaxial de 50 Ω é conectado por meio de um 
conector SMA à linha de microfita, para alimentação da antena patch de microfita. 

A antena da figura iniciadora (A3Q0) tem largura W = 73,00 mm, comprimento L = 
73,00 mm, com dimensões do plano de terra de largura WGP =  80,30 mm e 
comprimento LGP = 77,65 mm. Nesta configuração, a impedância de entrada da antena 
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A3Q0 antes do casamento de impedância por meio de inset é Zent = 394,69 Ω, para Fr = 
954,70 MHz e BW = 25,14 MHz.  

A seguir, são apresentadas respectivamente nas Figura 7.13 e Figura 7.14, a antena 
referente ao terceiro projeto proposto e a foto do protótipo construído: 

	

 

Figura 7.13 - Projeto da antena patch de microfita quadrada miniaturizada com fendas 
laterais e um shorting post (A3QFSP). 

	

 
	

Figura 7.14 - Protótipo da antena patch de microfita quadrada miniaturizada com fendas 
laterais e um shorting post (A3QFSP). 

	

Os parâmetros especificados para a antena A3QFSP são os seguintes: W = 73,00 
mm, L = 73,00 mm, WGP = 80,30 mm, LGP = 77,65 mm, LTL = 5,00 mm, WTL = 2,87 mm, 
X0 = 2,87 mm e RSP = 0,7 mm.  O algoritmo SSO foi utilizado para a otimização dos 
parâmetros W1 = 30,00 mm, L1 = 7,20 mm e das posições do inset Y0 = 29,00 mm e do 
shorting post YSP = 5,00 mm.  

Os valores iniciais de W e L foram estabelecidos de modo que fosse possível 
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construir uma antena quadrada que tivesse dimensões de largura e comprimento 
adequadas para a instalação na face do CubeSat, que é de 10 x 10 cm. 

Na Figura 7.15, está mostrado o gráfico com os valores simulados e medidos de |S11| 
(dB), para a antena miniaturizada A3QFSP.  Já nas Figura 7.16 e Figura 7.17, estão 
mostrados os diagramas de radiação simulados, em duas e três dimensões, 
respectivamente.  No diagrama de radiação em duas dimensões, o plano E corresponde 
ao plano yz enquanto o plano H corresponde ao plano xz. 

 

Figura 7.15 - Resultados simulados e medidos de |S11| (dB) em função da frequência, 
para a antena miniaturizada A3QFSP. 

	

 
	

Figura 7.16 - Diagramas de radiação nos planos E e H, simulados, para a antena 
miniaturizada A3QFSP. 
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Figura 7.17 - Diagrama de radiação tridimensional simulado para a antena 
miniaturizada A3QFSP. 

	

A impedância de entrada da antena A3QFSP antes do casamento de impedância por 
meio de inset é Zent = 30,4 + j 51,15 (R = 30,4 Ω e L = 20,3 nH), para Fr = 401,66 MHz.  
Após o casamento de impedância, a impedância de entrada é Zent = 49,74 + j 6,25 (R = 
49,74 Ω e L = 27,7 nH).  Na Figura 7.18, está mostrada a Carta de Smith 
correspondente a antena A3QFSP. 

	

 
	

Figura 7.18 - Carta de Smith referente à antena miniaturizada A3QFSP. 
	

Na Tabela 7.5, estão apresentados os resultados simulados para A3Q0 e A3QFSP.  
Como se pode concluir, o projeto proposto reduziu Fr de 954,70 MHz para 401,66 
MHz, correspondendo a uma diminuição das dimensões da antena relativa a um fator de 
compressão de 57,92%.  No que se refere à BW, observou-se uma diminuição de 18,41 
MHz para 6,40 MHz, correspondendo a uma redução de 74,54%.   Desta forma, a 
antena proposta A3QFSP tem dimensões que satisfazem o requisito de instalação na 
face inferior do CONASAT, que tem dimensões de 10 x 10 cm. 
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Tabela 7.5 - Resultados simulados para A3Q0 e A3QFSP 
 

Parâmetro A3Q0  
simulado 

A3QFSP 
simulado 

Fr (MHz)  954,70 401,66 
BW (MHz)  25,14 6,40 
|S11| (dB) -42,84 -25,46 
FC (%)  -  57,92 

 

Na Tabela 7.6, estão apresentados os resultados simulados e medidos para A3QFSP.  
De acordo com os dados, foi verificada um boa concordância entre os resultados 
simulados e os valores medidos.  Foi constatada uma diferença de 1,50% entre os 
valores de Fr simulado e medido.  Esta divergência está relacionada à diferença no raio 
do shorting post, que teve um valor de projeto RSP = 0,7 mm, mas que na prática só foi 
possível a obtenção de um condutor de cobre para a construção do protótipo com 
diâmetro igual a 1,3 mm. Outro ponto de destaque é a estreita largura de banda obtida 
no processo de miniaturização, que está em inteira consonância com os requisitos e 
necessidades das aplicações espaciais. No que se refere à aplicação específica do 
CONASAT, a largura de banda BW = 6,40 MHz atende às especificações de projeto 
pois a largura de banda especificada é de 60 KHz. 

 
Tabela 7.6 - Resultados simulados e medidos para A3QFSP 

 
Parâmetro A3QFSP 

simulado 
A3QFSP 
medido 

Fr (MHz)  401,66 410,25  
BW (MHz)  6,40 5,50 
|S11| (dB) -25,46 -26,44 

	
	

7.4 Antena patch de microfita retangular com geometria 
fractal Curva de Koch retangular nível fractal k = 2 e um 
shorting post   

O quarto projeto proposto é de uma antena patch de microfita retangular com 
geometria fractal Curva de Koch retangular nível fractal k = 2 e um shorting post 
(A4KR2SP).  Neste projeto, são combinadas as técnicas de miniaturização com 
utilização de geometria fractal e shorting post, citadas nos itens 4.2 e 4.4, 
respectivamente.  A figura iniciadora da Curva de Koch retangular é a antena patch de 
microfita retangular da Figura 5.1, que é o nível fractal k = 0 (A4KR0).   Nesta antena 
da figura iniciadora, é utilizado como substrato a fibra de vidro (FR4), com 
permissividade relativa εr = 4,4, tangente de perdas tan δ = 0,02 e espessura h = 1,5 mm. 
A técnica de alimentação escolhida é a alimentação por meio de linha de microfita. Na 
configuração de alimentação escolhida, um cabo coaxial de 50 Ω é conectado por meio 
de um conector SMA à linha de microfita, para alimentação da antena patch de 
microfita. 
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A antena da figura iniciadora (A4KR0) tem largura W = 89,00 mm, comprimento L 
= 69,00 mm, com dimensões do plano de terra de largura WGP =  97,90 mm e 
comprimento LGP = 77,45 mm. Nesta configuração, a impedância de entrada da antena 
A1KR0 antes do casamento de impedância por meio de inset é Zent = 650,89 Ω, para Fr 

= 989,80 MHz e BW = 24,35 MHz.  

Neste quarto projeto proposto, o fator de iteração é dL = 1/3, relativo ao 
comprimento, e dW = 1/3, relativo à largura, que resultam em W1 = W/3 e L1 = L/3, 
respectivamente, ou seja, W1 = 29,67 mm e L1 = 23,00 mm.  Por fim, substitui-se cada 
um dos segmentos da figura geradora, que corresponde ao fractal nível k = 1, 
iterativamente, para obtenção do fractal de nível k = 2, no qual W2 = W1/3 e L2 = L1/3, 
ou seja W2 = 9,89 mm e L2 = 7,67 mm.   

A seguir, são apresentadas respectivamente nas Figura 7.19 e Figura 7.20, a antena 
referente ao quarto projeto proposto e a foto do protótipo construído: 

 

Figura 7.19 - Projeto da antena patch de microfita retangular miniaturizada com 
geometria fractal Curva de Koch retangular nível k = 2 e um shorting post (A4KR2SP). 

	

 

 

Figura 7.20 - Protótipo da antena patch de microfita retangular miniaturizada com 
geometria fractal Curva de Koch retangular nível k = 2 e um shorting post (A4KR2SP). 
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Os parâmetros de projeto especificados para a antena A4KR2SP são os seguintes: W 
= 89,00 mm, L = 69,00 mm, WGP = 97,90 mm, LGP = 77,45 mm, LTL = 5,00 mm, WTL = 
2,87 mm, X0 = 2,87 mm e RSP = 0,7 mm.  O algoritmo SSO foi utilizado para a 
otimização dos parâmetros das posições do inset Y0 = 29,00 mm e do shorting post YSP = 
5,00 mm.  

Os valores iniciais de W e L foram estabelecidos de modo que fosse possível 
construir uma antena quadrada que tivesse dimensões de largura e comprimento 
adequadas para a instalação na face do CubeSat, que é de 10 x 10 cm. 

Na Figura 7.21, está mostrado o gráfico com os valores simulados e medidos de |S11| 
(dB), para a antena miniaturizada A4KR2SP.  Já nas Figura 7.22 e Figura 7.23, estão 
mostrados os diagramas de radiação simulados, em duas e três dimensões, 
respectivamente.  No diagrama de radiação em duas dimensões, o plano E corresponde 
ao plano yz enquanto o plano H corresponde ao plano xz. 

 
	

Figura 7.21 - Resultados simulados e medidos de |S11| (dB) em função da frequência, 
para a antena miniaturizada A4KR2SP. 
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Figura 7.22 - Diagramas de radiação nos planos E e H, simulados, para a antena 
miniaturizada A4KR2SP. 

	

 
	

Figura 7.23 - Diagrama de radiação tridimensional simulado para a antena 
miniaturizada A4KR2SP. 

	

A impedância de entrada da antena A4KR2SP antes do casamento de impedância 
por meio de inset é Zent = 56,99 + j 83,95 (R = 56,99 Ω e L = 33,3 nH), para Fr = 401,66 
MHz.  Após o casamento de impedância, a impedância de entrada é Zent = 50,51 + j 0,34 
(R = 50,54 Ω e L = 1,16 nH).  Na Figura 7.24, está mostrada a Carta de Smith 
correspondente a antena A4KR2SP. 
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Figura 7.24 - Carta de Smith referente à antena miniaturizada A4KR2SP. 
	

Na Tabela 7.7, estão apresentados os resultados simulados para A4KR0 e 
A4KR2SP.  Como se pode concluir, o projeto proposto reduziu Fr de 989,90 MHz para 
401,66 MHz, correspondendo a uma diminuição das dimensões da antena relativa a um 
fator de compressão de 59,42%.  No que se refere à BW, observou-se uma diminuição 
de 24,35 MHz para 6,60 MHz, correspondendo a uma redução de 72,90%.   Desta 
forma, a antena proposta A4KR2SP tem dimensões que satisfazem o requisito de 
instalação na face inferior do CONASAT, que tem dimensões de 10 x 10 cm. 

 
Tabela 7.7 - Resultados simulados para A4KR0 e A4KR2SP  

 
Parâmetro A4KR0  

simulado 
A4KR2SP 
simulado 

Fr (MHz)  989,90 401,66 
BW (MHz)  24,35 6,60 
|S11| (dB) -46,56 -44,24 
FC (%)  - 59,42 

 

Na Tabela 7.8, estão apresentados os resultados simulados e medidos para 
A4KR2SP.  De acordo com os dados, foi verificada um boa concordância entre os 
resultados simulados e os valores medidos.  Foi constatada uma diferença de 2,82% 
entre os valores de Fr simulado e medido.  Esta divergência está relacionada à diferença 
no raio do shorting post, que teve um valor de projeto RSP = 0,7 mm, mas que na prática 
só foi possível a obtenção de um condutor de cobre para a construção do protótipo com 
diâmetro igual a 1,3 mm. Outro ponto de destaque é a estreita largura de banda obtida 
no processo de miniaturização, que está em inteira consonância com os requisitos e 
necessidades das aplicações espaciais. No que se refere à aplicação específica do 
CONASAT, a largura de banda BW = 6,20 MHz atende às especificações de projeto 
pois a largura de banda especificada é de 60 KHz. 
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Tabela 7.8 - Resultados simulados e medidos para A4KR2SP 
 

Parâmetro A4KR2SP  
simulado 

A4KR2SP  
medido 

Fr (MHz)  401,66 413,00  
BW (MHz)  6,60 5,50 
|S11| (dB) -44,24 -21,94 

	
	

7.5 Antena patch de microfita quadrada com fendas 
laterais  

O quinto e último projeto proposto é de uma antena patch de microfita quadrada 
com fendas laterais (A5QF).  Neste projeto, é utilizada exclusivamente a técnica de 
miniaturização com a reformatação do patch radiante, com a inserção de fendas laterais, 
citada no item 4.2. A figura iniciadora é a antena patch de microfita retangular da 
Figura 5.1 (A5Q0).   Nesta antena da figura iniciadora, é utilizado como substrato a 
fibra de vidro (FR4), com permissividade relativa εr = 4,4, tangente de perdas tan δ = 
0,02 e espessura h = 1,5 mm. A técnica de alimentação escolhida é a alimentação por 
meio de linha de microfita. Na configuração de alimentação escolhida, um cabo coaxial 
de 50 Ω é conectado por meio de um conector SMA à linha de microfita, para 
alimentação da antena patch de microfita. 

A antena da figura iniciadora (A5Q0) tem largura W = 90,00 mm, comprimento L = 
90,00 mm, com dimensões do plano de terra de largura WGP =  99,00 mm e 
comprimento LGP = 95,50 mm. Nesta configuração, a impedância de entrada da antena 
A5Q0 antes do casamento de impedância por meio de inset é Zent = 394,63 Ω, para Fr = 
774,40 MHz e BW = 19,12 MHz.  

A seguir, são apresentadas respectivamente nas Figura 7.25 e Figura 7.26, a antena 
referente ao quinto projeto proposto e a foto do protótipo construído: 

 

Figura 7.25 - Projeto da antena patch de microfita quadrada miniaturizada com fendas 
laterais (A5QF). 
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Figura 7.26 - Protótipo da da antena patch de microfita quadrada miniaturizada com 
fendas laterais (A5QF). 

	

Os parâmetros de projeto especificados para a antena A5QF são os seguintes: W = 
90,00 mm, L = 90,00 mm, WGP = 99,00 mm, LGP = 95,50 mm, LTL = 1,00 mm, WTL = 
2,87 mm e X0 = 2,87 mm.  O algoritmo SSO foi utilizado para a otimização dos 
parâmetros W1 = 46,00 mm, L1 = 6,40 mm e da posição do inset Y0 = 28,00 mm.  

Os valores iniciais de W e L foram estabelecidos de modo que fosse possível 
construir uma antena quadrada que tivesse dimensões de largura e comprimento 
adequadas para a instalação na face do CubeSat, que é de 10 x 10 cm. 

Na Figura 7.27, está mostrado o gráfico com os valores simulados e medidos de |S11| 
(dB), para a antena miniaturizada A5QF.  Já nas Figura 7.28 e Figura 7.29, estão 
mostrados os diagramas de radiação simulados, em duas e três dimensões, 
respectivamente.  No diagrama de radiação em duas dimensões, o plano E corresponde 
ao plano yz enquanto o plano H corresponde ao plano xz. 
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Figura 7.27 - Resultados simulados e medidos de |S11| (dB) em função da frequência, 
para a antena miniaturizada A5QF. 

	

 
	

Figura 7.28 - Diagramas de radiação nos planos E e H, simulados, para a antena 
miniaturizada A5QF.  
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Figura 7.29 - Diagrama de radiação tridimensional simulado para a antena 
miniaturizada A5QF. 

	

A impedância de entrada da antena A5QF antes do casamento de impedância por 
meio de inset é Zent = 76,32 - j 0,78 (R = 76,32 Ω e C = 0,51 nF), para Fr = 402,46 MHz.  
Após o casamento de impedância, a impedância de entrada é Zent = 53,80 - j 0,66 (R = 
53,80 Ω e C = 1,66 nF).  Na Figura 7.30, está mostrada a Carta de Smith correspondente 
a antena A5QF. 

	

 
	

Figura 7.30 - Carta de Smith referente à antena miniaturizada A5QF. 
	

Na Tabela 7.9, estão apresentados os resultados simulados para A5Q0 e A5QF.  
Como se pode concluir, o projeto proposto reduziu Fr de 774,36 MHz para 402,46 
MHz, correspondendo a uma diminuição das dimensões da antena relativa a um fator de 
compressão de 48,02%.  No que se refere à BW, observou-se uma diminuição de 24,35 
MHz para 6,60 MHz, correspondendo a uma redução de 63,38%.   Desta forma, a 
antena proposta A3QFSP tem dimensões que satisfazem o requisito de instalação na 
face inferior do CONASAT, que tem dimensões de 10 x 10 cm. 
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Tabela 7.9 - Resultados simulados para A5Q0 e A5QF 

 
Parâmetro A5Q0  

simulado 
A5QF 

simulado 
Fr (MHz)  774,36 402,46 
BW (MHz)  19,12 7,00 
|S11| (dB) -25,56 -30,13 
FC (%)  - 48,02 

 

Na Tabela 7.10, estão apresentados os resultados simulados e medidos para A5QF.  
De acordo com os dados, foi verificada um boa concordância entre os resultados 
simulados e os valores medidos.  Foi constatada uma diferença de 1,93% entre os 
valores de Fr simulado e medido.  Esta divergência está relacionada as diferenças nas 
dimensões obtidas no processo de fabricação do protótipo em relação as dimensões do 
projeto. Outro ponto de destaque é a estreita largura de banda obtida no processo de 
miniaturização, que está em inteira consonância com os requisitos e necessidades das 
aplicações espaciais. No que se refere à aplicação específica do CONASAT, a largura 
de banda BW = 7,00 MHz atende às especificações de projeto pois a largura de banda 
especificada é de 60 KHz. 

 
Tabela 7.10 - Resultados simulados e medidos para A5QF 

 
Parâmetro A5QF  

simulado 
A5QF  
medido 

Fr (MHz)  402,46 410,25  
BW (MHz)  7,00 5,50 
|S11| (dB) -30,13 -13,60 

	
	

7.6  Conclusão  
Neste Capítulo 7, foram e elaborados e desenvolvidos os projetos e fabricados os 

respectivos protótipos de cinco antenas como propostas para serem embarcadas nos 
nanossatélites do padrão CubeSat do Projeto CONASAT, em desenvolvimento no 
CRN/INPE. 

Cada um dos projetos tem características específicas de modo a que seja possível a 
comparação entre eles relativa aos requisitos desejados.  

A antena em que se obteve o maior fator de compressão e miniaturização em relação 
às dimensões da antena original foi a antena A4KR2SP. Já a antena que apresentou o 
menor fator de compressão em relação às dimensões da antena original foi a A5QF.  A 
primeira é uma antena patch de microfita retangular com geometria fractal Curva de 
Koch retangular nível k = 2 e um shorting post, e a segunda uma antena patch de 
microfita quadrada com fendas laterais.  

A antena em que se obteve as menores dimensões foi a antena A3QFSP. Já a que se 
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obteve as maiores dimensões foi A5QF.  A primeira é uma antena patch de microfita 
quadrada com fendas laterais e um shorting post e a segunda uma antena patch de 
microfita quadrada com fendas laterais. Portanto, conclui-se que a inserção do shorting 
post tem um efeito bastante significativo na diminuição da frequência de ressonância e 
consequentemente da redução das dimensões da estrutura.  

A antena em que se obteve o melhor coeficiente de reflexão |S11| (dB) foi a antena 
A4KR2SP. Já a que se obteve o pior coeficiente de reflexão |S11| (dB)  foi a A2KQ2SP.  
A primeira é uma antena patch de microfita retangular com geometria fractal Curva de 
Koch retangular nível k = 2 e um shorting post, e a segunda uma antena patch de 
microfita quadrada com geometria fractal Curva de Koch retangular nível k = 2 e um 
shorting post. 

A antena em que se obteve a menor largura de banda foi a antena A1KQ1SP. Já a 
que se obteve a maior largura de banda foi a A5QF.  A primeira é uma antena patch de 
microfita quadrada com geometria fractal Curva de Koch retangular nível k = 1 e um 
shorting post, e a segunda uma antena patch de microfita quadrada com fendas laterais. 

Por fim, a antena que apresentou um diagrama de radiação de comportamento mais 
próximo do omnidirecional foi a A2KQ2SP.  Já a que apresentou um diagrama de 
radiação de comportamento mais diretivo foi a A5QF. A primeira é uma antena patch 
de microfita quadrada com geometria fractal Curva de Koch retangular nível k = 2 e um 
shorting post, e a segunda uma antena patch de microfita quadrada com fendas laterais. 

Portanto, conclui-se que cada uma das cinco antenas projetadas e apresentadas no 
Capítulo 7 desta Tese de Doutorado atende aos requisitos estabelecidos de dimensão 
para instalação na face de 10 x 10 cm de um CubeSat, de largura de banda do sinal do 
uplink do TCD, de características de radiação mostradas nos diagramas de radiação e de 
coeficiente de reflexão |S11| (dB). 

Além disto, os protótipos construídos apresentaram uma boa concordância entre os 
valores simulados e medidos para Fr.   

Por fim, deve ser ressaltado que o processo de fabricação das antenas é simples e de 
fácil execução conforme apresentado no Apêndice a esta Tese de Doutorado. 
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Capítulo 8  
Conclusões  

 
 

 
 

Neste trabalho realizado, foram investigados os efeitos da utilização combinada das 
técnicas de miniaturização de antenas planares de microfita de redesenho e 
reformatação do patch radiante, por meio de geometria fractal, e de shorting post, para o 
alcance de uma maior redução no tamanho e dimensões das antenas, quando comparada 
com a utilização das técnicas de forma isolada.  

De acordo com os resultados obtidos, as frequências de ressonância das estruturas 
projetadas com geometrias fractais nos níveis k = 1 e k = 2, apresentam uma 
significativa diminuição quando é inserido nestas estruturas o shorting post, conectando 
o patch radiante e o plano de terra. Como consequência disto, é obtida uma maior 
redução no tamanho e dimensões da estrutura.  

Neste trabalho, foi utilizado o algoritmo SSO para a otimização de alguns 
parâmetros específicos relacionados aos projetos desenvolvidos.  O SSO, um algoritmo 
bioinspirado, do tipo inteligência de enxame, que tem como base o mapeamento do 
comportamento social de alguns tipos específicos de aranhas que convivem em 
sociedade, apresentou resultados bastante satisfatórios, relacionados ao número de 
iterações para a convergência para uma solução desejada. 

Com base nos resultados obtidos, foram desenvolvidos projetos de antenas planares 
de microfita miniaturizadas para sistemas de comunicações sem fio, em aplicações de 
Wi-Fi, na frequência de ressonância de 2,45 GHz, utilizando as geometrias fractais 
Curva de Koch retangular, Curva de Koch triangular e Ilha de Koch triangular, 
conjuntamente com a utilização de shorting post.  Entre os projetos desenvolvidos, foi 
alcançado um resultado máximo de redução no tamanho e dimensões das antenas de 
aproximadamente 70%, sendo bastante superior à redução máxima de 40% obtida 
utilizando isoladamente as geometrias fractais.  

Foram também desenvolvidos projetos de antenas miniaturizadas para aplicações 
espaciais, mais especificamente, para serem embarcadas em nanossatélites do padrão 
CubeSat.  As antenas foram projetadas para o atendimento dos requisitos estabelecidos 
para os nanossatélites do Projeto CONASAT, que está em fase de desenvolvimento no 
CRN/INPE.  Estas antenas miniaturizadas foram projetadas para a frequência de 
ressonância de 401,62 MHz, que é a frequência de operação do uplink do TCD.  As 
dimensões das antenas miniaturizadas foram compatíveis para a instalação em uma das 
faces do nanossatélite do padrão CubeSat, que tem lados de 10 x 10 cm.  No que se 
refere à largura de banda, em todos os projetos foram obtidas reduções muito elevadas 
na largura de banda das antenas miniaturizadas, tornando-as bastante faixa-estreita. Este 
efeito é, inclusive, bastante desejável nas aplicações espaciais. A aplicação do TCD do 
CONASAT tem como requisito uma largura de banda de 60 KHz e a largura de banda 
das antenas miniaturizadas projetadas foi de aproximadamente 6 MHz.  Portanto, todos 
os projetos de antenas miniaturizadas propostos para aplicação no nanossatélite do 
padrão CubeSat, do Projeto CONASAT, atendem ao requisito estabelecido.  Por fim, foi 
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também observado que em quatro antenas projetadas, o diagrama de radiação 
apresentou um comportamento próximo de uma antena omnidirecional enquanto que em 
uma das antenas projetadas o comportamento foi próximo de uma antena direcional.  

 O software Ansoft HFSSTM 13.0 foi utilizado em todas as simulações realizadas 
para a obtenção dos resultados numéricos. Todas as medidas para obtenção dos 
resultados experimentais foram realizadas por meio de um Analisador de Rede Vetorial, 
modelo E5071C, da Agilent Technologies. 

Portanto, o objetivo geral do trabalho desenvolvido foi alcançado pois foi 
comprovado que a utilização das técnicas de miniaturização combinadas produz uma 
miniaturização superior e, consequentemente uma maior redução do tamanho e 
dimensões, do que a que se obtém por meio do uso de técnicas isoladas. 

De forma semelhante, com referência ao objetivo específico, relacionado ao 
desenvolvimento de projetos de antenas planares de microfita miniaturizadas, para 
operar na frequência de 401,62 MHz, com dimensões adequadas para instalação em 
uma das faces de um nanossatélite do padrão CubeSat, do Projeto CONASAT, em 
desenvolvimento no CRN/INPE, de acordo com os resultados obtidos, foi plenamente 
alcançado, e as antenas projetadas podem ser propostas para serem embarcadas nos 
CubeSats CONASAT-0 e CONASAT-1. 

Como sugestão de trabalhos a serem realizados no futuro como continuidade à 
pesquisa realizada, sugere-se a utilização de metamateriais combinado com as técnicas 
de miniaturização utilizadas neste trabalho, para a melhoria da eficiência e das 
características de radiação das antenas miniaturizadas para as aplicações espaciais. 
Sugere-se também a utilização de substratos de maior espessura combinado com as 
técnicas de miniaturização utilizadas neste trabalho, para um aumento da largura de 
banda das antenas miniaturizadas, para aplicações em sistemas de comunicações sem 
fio.   
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APÊNDICE 
 

 

 
 

PROCESSO DE FABRICAÇÃO DAS ANTENAS PLANARES DE MICROFITA 
 
 

Materiais: 

1) Placa de material dielétrico FR4 (fibra de vidro), com permissividade relativa εr = 
4,4, tangente de perdas tan δ = 0,02 e espessura h = 1,5 mm, revestida de duas 
camadas finas de cobre. 

2) Percloreto de Ferro ou Cloreto Férrico. 

3) Luva de proteção. 

4) Microfuradeira com brocas de 0,1mm e 1,6 mm. 

5) Óculos de proteção. 

6) Condutor de cobre com diâmetro adequado ao valor do projeto. 

7) Conector SMA. 

 

Processo de fabricação das antenas planares de microfita da Tese de Doutorado: 

Etapa 1: Elaboração do projeto da antena planar de microfita com as simulações 
realizadas utilizando o software Ansoft HFSSTM 13.0, que utiliza o método dos 
elementos finitos. 

Etapa 2: Utilização do software Ansoft HFSSTM 13.0 para exportar o arquivo com o 
design da antena planar de microfita no formato .dxf, contendo o layout e as dimensões 
exatas da antena planar de microfita projetada.   

Etapa 3:  Utilização do software CorelDrawTM para abrir o arquivo no formato .dxf, 
contendo o layout da antena planar de microfita a ser construída, nas dimensões exatas, 
para realização de ajustes e geração do arquivo no formato .cdr, a ser encaminhado para 
a gráfica. 

Etapa 4: Encaminhamento para a gráfica do arquivo no formato .cdr contendo o layout 
da antena planar de microfita, para confecção da máscara adesiva com o respectivo 
layout de impressão. 

Etapa 5: Preparação da placa de FR4 (fibra de vidro), com o corte em dimensões 2 
(dois) centímetros além da largura do plano de terra WGP e 2 (dois) centímetros além do 
comprimento do plano de terra LGP. 

Etapa 6: Colocação da máscara adesiva sobre uma das faces de cobre que reveste o 
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dielétrico da placa FR4. 

Etapa 7: Preparação da solução com água e Percloreto de Ferro, misturando lentamente 
o Percloreto de Ferro com água fria, em uma proporção de 1:2,5, ou seja, por exemplo, 
400 g de Percloreto de Ferro para 1 litro de água, utilizando devidamente as luvas de 
proteção.  

Etapa 8: Imersão da placa FR4 na solução de Percloreto de Ferro, para a corrosão da 
face de cobre descoberta pela máscara adesiva, por aproximadamente 40 (quarenta) 
minutos. 

Etapa 9: Retirada da placa FR4 da solução de Percloreto de Ferro. 

Etapa 10: Limpeza da placa FR4. 

Etapa 11: Retirada da máscara adesiva da placa FR4. 

Etapa 12: Perfuração da placa FR4 com a broca compatível com a dimensão do 
diâmetro do shorting post referente ao projeto. 

Etapa 13: Inserção do condutor de cobre do shorting post no orifício perfurado na placa 
FR4. 

Etapa 14: Instalação e soldagem do conector SMA à linha de alimentação de microfita 
e ao plano de terra. 

Etapa 15: Instalação e soldagem do shorting post ao patch radiante e ao plano de terra.   
	 
 


