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“Se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes.” 
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Resumo 
 

 

Atualmente, as antenas de microfita do tipo ressonante são utilizadas em comunicações 

sem fio e de rádio, inclusive em altas frequências, devido a sua pequena dimensão, facilidade 

de integração com outros elementos, entre outros fatores. Entretanto, apresentam pequena 

largura de banda e pequeno ganho e têm, por isso, as aplicações restringidas. A estas antenas 

são aplicados radomes que têm por objetivo melhorar estas limitações. Radomes são estruturas 

colocadas acima de antenas com objetivo de proteção, entretanto, diversas aplicações incluem 

a melhoria das características da antena, principalmente com uso de estruturas periódicas com 

características metamateriais. Assim, modificações nestas células metamateriais podem 

modificar as características constitutivas destes meios e assim fornecer valores de 

permissividade elétrica, permeabilidade magnética e índice de refração positivos ou negativos. 

Neste trabalho os elementos Split Ring Resonator (SRR) e Thin Wire (TW), de formato 

quadrado são utilizados como células metamateriais, sendo usados em radomes de antenas 

patch de microfita. São utilizadas várias camadas de radomes formados por estes elementos 

sobre antenas, sendo a distância entre as células e entre as camadas de radomes, dois pontos 

importantes no projeto da estrutura do radome. São comparados os resultados obtidos para 

radomes com permissividade e permeabilidade positivos, negativos e para somente a 

permeabilidade negativa. São mostrados os efeitos do radome com características de 

metamateriais no aumento de ganho e largura de banda de antenas de microfita, chegando a um 

ganho total de até 11,27 dBi e 1 GHz, sendo simulados através do software CST Microwave 

Studio. 

 

 

Palavras-chave: Antena de Microfita, Metamateriais, Radomes, Split Ring Resonator, Thin 

Wire. 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

Abstract 
 

 

Nowadays, resonant type Microstrip Antennas are used a lot in radio and wireless 

communications, even at high frequencies, due to their small size, ease of integration with 

another elements, among other factors. However, they have small bandwidth and small gain 

and therefore their application is restricted. To these antennas are applied radomes that aim to 

improve these limitations. Radomes are structures placed above antennas for protection 

purposes, however, several applications include the improvement of antenna characteristics, 

mainly with the use of periodic structures with metamaterial characteristics. Thus, 

modifications in the structures of metamaterials can modify the constitutive characteristics of 

these media and thus provide positive or negative electrical permittivity, magnetic permeability 

and refractive index values. In this work, square Split Ring Resonators (SRR) and Thin Wires 

(TW) are used to behave as metamaterial cells and are used on radomes of microstrip antennas. 

There are used several layers of radomes designed with these cells above the antenna. The 

distance between cells and between each layer are two principal points on the radome design. 

The obtained results for positive permittivity and permeability, both negative and only 

permeability negative are compared. The effects of radome with metamaterial characteristics 

on antenna gain and bandwidth are shown. The proposed structure reaches a gain of 11,27 dBi 

and 1 GHz of bandwidth and were simulated by means of CST Microwave Studio software. 

 

 

Palavras-chave: Microstrip Antennas, Metamaterials, Radome, Split Ring Resonator, Thin 

Wire. 
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Capítulo 1 

 

Introdução 
 

 

O crescente avanço tecnológico das antenas e meios de comunicações, cria uma 

demanda para desenvolvimento de tecnologias de alta performance. As antenas precisam ser 

cada vez mais compactas, além de ter elevado desempenho e boas características de radiação. 

Além disso, o aumento do número de dispositivos eletrônicos e na taxa de tráfego nas 

tecnologias de comunicação sem fio, torna necessário o uso de maiores frequências e 

dispositivos reduzidos que forneçam alto ganho e eficiência (BALANIS, 2016; POZAR, 2011; 

ANGUERA et al., 2013). As antenas de microfita podem atender a estas especificações e, 

portanto, serão utilizadas na forma de antenas do tipo patch neste trabalho em uma frequência 

de 18 GHz, maior do que as comumente utilizadas em aplicações como WiMax e WLAN. 

O objetivo da escolha da frequência de 18 GHz é aumentar a frequência de utilização 

destas antenas principalmente voltadas ao estudo de aplicações em tecnologias 5G. Os 

equipamentos disponíveis para medições tinham como limite máximo esta frequência, o que 

contribuiu para a escolha da mesma. Contudo, devido às pequenas dimensões dos elementos do 

radome este não pode ser fabricado, sendo comparados os resultados provenientes de 

simulações utilizando métodos de onda completa para análise, conforme será explicado 

posteriormente. A frequência utilizada se encontra entre as bandas 𝐾𝑢 e K que têm intervalos 

de operação de 12 GHz a 18 GHz e 18 GHz a 28 GHz, respectivamente, segundo a norma IEEE 

- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE 521-2002, 2002) e segundo a ITU - 

International Telecommunication Union (LYALL, 2016), na banda Super High Frequency 

(SHF), número 10, de frequências entre 3 GHz e 30 GHz. 

Antenas patch de microfita são feitas com tecnologias impressas e são montadas 

diretamente no circuito impresso. Essas antenas apresentam baixo peso, baixo custo, fácil 

fabricação e podem ser inseridas em diferentes superfícies. Entretanto, apresentam pequena 



31 

 

 

largura de banda e ganho (POZAR, 1992; BALANIS, 2016). Acima dessas antenas geralmente 

são utilizados radomes com objetivo de proteção. No entanto, algumas aplicações utilizam o 

radome para melhorar também as características da antena, principalmente através de estruturas 

periódicas com características de metamateriais inseridas nos mesmos (BALANIS, 2016). 

Desta forma, utilizar radomes com características de metamateriais em antenas patch de 

microfita para aumentar o ganho e largura de banda faz com que elas se tornem viáveis. Por 

isso, neste trabalho são usados como metamateriais os elementos formados por anéis repartidos 

ressonadores, os Split Ring Resonators (SRR), formando radomes que são posicionados acima 

da antena e melhoram essas características. 

Metamateriais são materiais fabricados artificialmente com dimensões muito menores 

do que o comprimento de onda a ser utilizado e que podem fornecer características normalmente 

não encontradas na natureza como o índice de refração negativo, conhecidos como Left Handed 

Metamaterials (LHM). Estas estruturas devem ser projetadas de forma geometricamente 

periódica, formando conjuntos que se comportam macroscopicamente como um único meio. 

Estas, interagem com o campo elétrico e magnético e dependendo da forma que são dispostas, 

podem fornecer valores positivos ou negativos de permissividade, permeabilidade ou ambos 

(VESELAGO, 1967; VESELAGO et al., 2006 ; SMITH et al., 2000). 

Este trabalho traz uma análise do comportamento de Antenas Patch de Microfita (MPA) 

retangulares com a inserção de metamateriais SRR e a combinação desses com elementos Thin 

Wire (TW) nos radomes através de modelagem computacional. Nas simulações são observados 

os efeitos destas estruturas no ganho, largura de banda e diagrama de radiação da antena. São 

analisadas situações com diferentes valores de permissividade elétrica e permeabilidade 

magnética efetivas nas células metamateriais bem como sua aplicação no radome posicionado 

paralelamente e perpendicularmente ao patch da antena para analisar os efeitos da propagação 

de ondas eletromagnéticas sobre esses meios. 

Essas estruturas são projetadas inicialmente em MATLAB® e posteriormente simuladas 

utilizando o software CST MWS - Computer Simulation Technology Microwave Studio® (CST, 

2019). Esse software é baseado na FIT – Finite Integration Technique, uma abordagem mais 

geral que descreve as equações de Maxwell em malhas e permite a representação de objetos 

complexos, inclusive com curvas e inclinações com precisão. Através do Time Domain Solver 

é possível simular estruturas grandes, arranjos ou centenas de elementos radiadores com alta 

resolução, além de calcular os campos em uma ampla faixa de frequências em uma única 

simulação (HIRTENFELDER, 2007, SUIT, 2006). 
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Os resultados obtidos são comparados com trabalhos similares que são detalhados na 

próxima Seção e também com uma alternativa muito utilizada para melhoria de características 

de antenas patch de microfita, a utilização de conjuntos ou arranjos de antenas. Os arranjos de 

Souza e Ramos (2018) são comparados com a estrutura proposta para se ter um parecer sobre 

a viabilidade da mesma em relação ao conjunto de duas antenas patch retangulares e em relação 

a dois conjuntos de duas antenas patch retangulares, ambas na frequência de 18 GHz. 

 

1.1 Estado da Arte 

 

O uso de estruturas periódicas de anéis ressonadores para formar radomes com 

características de metamateriais tem se mostrado uma forma promissora de melhorar o ganho e 

largura de banda em antenas patch de microfita (ATTIA et al., 2009, LATRACH et al., 2010). 

Por isso, neste trabalho são utilizadas estruturas SRR quadradas e TW-SRR, formando radomes 

de três camadas que são posicionados acima da antena e melhoram suas características. As 

estruturas com características de metamaterial também podem ser aplicadas em substratos como 

em Aquino (2008), Silva (2015) e Feliciano (2016), nos elementos radiadores em Lee e Lim 

(2011); no plano terra em Silva (2014) e Dias (2017), ou ainda em radomes ou superstratos em 

Attia (2009), sendo o último objetivo deste trabalho. 

Na próxima Subseção são introduzidas algumas referências que utilizam estruturas 

ressonadoras com características metamateriais para formar radomes para melhorar as 

características de ganho e/ou largura de banda de antenas patch de microfita, principalmente as 

variações do SRR. Estes são trabalhos relativamente recentes, principalmente a partir de 2009, 

pois as tecnologias para análise e fabricação precisa destas estruturas são recentes também, 

conforme será mencionado nos Capítulos 2 e 3. Eles são úteis para se ter um parâmetro como 

as formas de aplicação dos radomes, características buscadas e resultados que têm sido 

alcançados. Os resultados obtidos por essas referências são comparados com os obtidos por esta 

tese na Seção 4.6. 

 

1.1.1 Principais referências sobre o uso de radomes em antenas patch de microfita 

 

Aplicações de radomes ou superstratos com características de metamateriais em MPAs 

podem ser encontradas em Attia et al. (2009, 2010), Latrach et al. (2010), De Souza et al. 

(2012), Li et al. (2012), e Dogan et al. (2013), Arora et al. (2017) e Gangwar et al. (2017). Esses 
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trabalhos utilizam de certa configuração de estruturas periódicas ressonadoras como forma de 

obter um meio equivalente com valores específicos de permissividade elétrica efetiva e 

permeabilidade magnética efetiva para aumentar ganho da antena, largura de banda ou ambos. 

Nestes trabalhos são utilizadas nomenclaturas de acordo com os valores característicos dos 

parâmetros do meio equivalente/radome, entre elas pode-se citar Double Positive (DPS), Mu-

negative (MNG), Mu-near zero material (MNZ), Zero Index Material (ZIM) e Double Negative 

(DNG), estas entre outras classificações são detalhadas no Capítulo 3. As principais 

características de alguns desses trabalhos são apresentadas a seguir, sendo comparados com os 

resultados obtidos na Seção 4.6. 

Attia et al. (2009) utiliza meios com características DPS em 2,2 GHz, com um valor de 

permeabilidade magnética efetiva de aproximadamente 15 para melhorar o ganho de uma 

antena de microfita quadrada. Em 2010, Attia et al. (2010) também demonstrou a eficácia desta 

estrutura em um conjunto de quatro antenas de microfita em 2,18 GHz. Foi utilizada a estrutura 

modificada do SRR quadrado, conhecida como Broadside-Coupled Split Ring Resonator (BC-

SRR) que são basicamente anéis ressonadores com uma borda em comum. Attia et al. (2009), 

utiliza três camadas de radomes com conjuntos de metamateriais 10x10 e em 2010 utiliza 

conjuntos 44x24. Em ambos o material utilizado foi o RO4350 com 휀𝑟 = 3,48, h = 0,762 mm e 

tanδ = 0,004. 

Latrach et al. (2010) utiliza células quadradas SRR, formando três camadas de radome 

com 8x8 células com características MNG na frequência de 2,17 GHz, para melhoria das 

características de uma antena de microfita quadrada. A técnica de utilizada no projeto do meio 

inclui a minimização da parte imaginária da permeabilidade magnética efetiva e obtenção de 

um valor de aproximadamente -1 para a parte real. O material utilizado é o FR4, que apresenta 

휀𝑟 = 4,4, h = 1,6 mm e tanδ = 0,02.  

Uma aplicação similar ao trabalho de Latrach et al., (2010) é a de Arora et al. (2017), 

que também utilizou o material FR4 para fabricar células SRR quadradas. Neste caso, o objetivo 

era melhorar as características de um arranjo de duas antenas retangulares de microfita em 5,8 

GHz. No entanto, para alcançar este objetivo foi utilizada somente uma camada de radome com 

duas células de característica MNG na frequência desejada. 

Li et al. (2012), utilizou um elemento ressonador diferente dos já mencionados como 

forma de criar radomes para aumentar o ganho de uma antena de microfita retangular. Foi usado 

como elemento ressonador os acopladores de campo elétrico, do inglês “Electric-field-Coupled 
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resonator” (ELC). Esses são elementos similares a um SRR de um anel com abertura dos dois 

lados e separado ao meio por uma parede condutora. Estes foram colocados em conjuntos de 

30x30 elementos para formar radomes de três camadas de características MNZ em 10 GHz. 

Com isso, o índice de refração se aproxima de zero, sendo considerado também um meio ZIM. 

O material utilizado é o Rogers 4003 com 휀𝑟 = 3,55, h = 0,8 mm e tanδ = 0,0027. 

Gangwar et al. (2017) utilizou radomes com quatro camadas fabricados com o material 

FR4, formando conjuntos 7x7 de anéis ressonadores circulares para operação em 5,9 GHz para 

aumentar o ganho em uma antena de microfita circular. Apesar de utilizar o SRR que é 

tipicamente MNG, foi utilizada uma frequência em que este tem comportamento de um meio 

ZIM, com permeabilidade magnética e índice de refração efetivos próximos de zero. Gangwar 

et al. (2017) buscou otimizar as curvas de transmissão e reflexão, além das distâncias entre as 

camadas de radome para obter esta característica. 

De Souza et al. (2012) utiliza células com formato de “M” com característica DNG na 

frequência de 5,8 GHz para melhorar as características de um arranjo de duas antenas de 

microfita retangulares. Foi utilizado um radome de camada única constituído por dois grupos 

de 12x8 células, cada um alinhado acima de uma das antenas. O material utilizado é o Rogers 

4003. 

Dogan et al. (2013) utiliza células SRR-TW de formato quadrado com característica 

DNG na frequência de 5,6 GHz para melhorar as características de MPA retangular. Foram 

utilizados vários arranjos de 4 elementos, sendo que cada arranjo foi separado horizontalmente 

por uma camada de ar e o conjunto desses arranjos formou o radome de uma única camada. 

Foram propostas várias configurações, sendo a que apresentou melhor resultado utilizou 7 

arranjos de 4 elementos. O material utilizado nesta configuração foi o FR4. 

 

1.2 Organização do texto 

 

A dissertação está organizada em quatro capítulos. No capítulo 1 são apresentados 

conceitos introdutórios, estado da arte, objetivos e organização do texto. 

No capítulo 2 são apresentados os conceitos sobre as antenas planares de microfita, sua 

estrutura, características, formulações, métodos de alimentação e métodos de análise com foco 

nos utilizados nesta tese. O método de alimentação utilizado foi o via linha de microfita com 
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utilização do transformador de um quarto de onda e inset e os métodos de análise são o da Linha 

de Transmissão e a Técnica da Integração Finita. 

No capítulo 3, são apresentados os conceitos de metamateriais, suas principais 

classificações e propriedades. São apresentados os Split Ring Resonators como elementos que 

apresentam permeabilidade magnética negativa para certa faixa de frequências e o Thin Wire 

para permissividade elétrica, além de seus equacionamentos. São introduzidos os métodos para 

obtenção dos parâmetros efetivos dos meios formados por estes elementos. Contudo, é dado 

maior enfoque para estrutura SRR-TW devido a esta apresentar características não encontradas 

na natureza como o índice de refração negativo. 

No Capítulo 4 a metodologia para modelagem e simulação das estruturas utilizadas no 

trabalho é referenciada aos capítulos 2 e 3. São apresentadas as células que compõe cada radome 

proposto e as curvas dos parâmetros obtidos para os meios equivalentes. Os radomes são 

aplicados acima da antena e os resultados obtidos para ganho e coeficiente de reflexão são 

comparados com a antena inicialmente simulada para frequências entre 16 GHz e 20 GHz.  

Estas estruturas são comparadas entre si como forma de se observar as vantagens e 

desvantagens de cada uma. Por fim, os resultados obtidos são comparados com trabalhos 

similares que utilizam radomes para melhorar o desempenho de antenas de microfita e com 

arranjos de antenas patch. 

No Capítulo 5 são apresentadas as conclusões e as perspectivas para trabalhos futuros. 

Por fim são apresentadas as publicações decorrentes do desenvolvimento desta dissertação. 
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Capítulo 2 

 

Antenas Patch de Microfita 
 

 

 O conceito de antenas de microfita, inicialmente registrado como radiadores de 

microfita, foi proposto na década de 1950 por Deschamps e por Gutton e Baissinot 

(DESCHAMPS, 1953; GUTTON, BAISSINOT, 1955). Contudo, somente na década de 1970 

começaram a surgir melhores caracterizações teóricas com Byron e práticas com Howell e 

Munson (BYRON, 1972; HOWELL, 1972, 1975; MUNSON, 1974). Esta foi devida a 

disponibilidade de melhores substratos, com menores perdas e melhores características 

mecânicas e térmicas e do desenvolvimento das tecnologias de circuito impresso (LIU et al., 

2012; GARG et al., 2001). Desde então muitas pesquisas têm sido feitas voltadas para o 

desenvolvimento das antenas de microfita. 

 

2.1 Vantagens e Desvantagens 

 

 As antenas patch de microfita possuem as seguintes vantagens em relação a antenas 

convencionais para aplicações em micro-ondas (HOWELL, 1975; POZAR, 1992; GARG et al., 

2001; WATERHOUSE, 2003; BALANIS, 2016): 

• Podem ser fabricadas para aplicações em ampla gama de frequência. Exemplos destas 

aplicações podem ser encontrados em megahertz em Chen et al. (2010), gigahertz em Chu 

e Yang (2008) e terahertz em Jornet et al. (2010). 

• São antenas leves, finas e ocupam pouco volume. 

• Têm fabricação fácil e de baixo custo, acessíveis para produção em grandes quantidades. 

• Podem ser fabricadas para polarização linear e circular. 

• Além da dupla polarização podem ter dupla banda de frequência de operação. 
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• São facilmente integradas a circuitos de micro-ondas, inclusive podem ser fabricadas 

simultaneamente com linhas de alimentação através de circuitos impressos. 

• O uso de tecnologias de circuito impresso permite a fabricação de arranjos com preços 

reduzidos e aumenta pouco a complexidade da fabricação da antena. 

• São aplicáveis a qualquer tipo de superfície como aviões, satélites, mísseis, navios, carros, 

smartphones, GPS, biomedicina, entre outros. 

• São versáteis em termos de impedância e frequência de ressonância. 

• São eficientes se comparadas com outros elementos ressonadores, apesar de dependerem 

do projeto e escolha de materiais adequados. 

• Útil em fins militares onde se deseje largura de banda estreita. 

Entre as desvantagens das antenas de microfita do tipo patch em relação a antenas 

convencionais para aplicações em micro-ondas podem-se citar (HOWELL, 1975; POZAR, 

1992; GARG et al., 2001; WATERHOUSE, 2003; BALANIS, 2016): 

• Pequena largura de banda, tipicamente 2 a 5% em relação a frequência de ressonância. 

• Baixo ganho, aproximadamente 6dBi. 

• Excitação de ondas de superfície, ou radiação espúria, devido ao substrato dielétrico o que 

reduz a eficiência e prejudica o acoplamento entre elementos. 

• Radiação end-fire insatisfatória. 

• O uso de substratos com constante dielétrica elevada reduz a eficiência e largura de banda, 

apesar de melhorar a integração com circuitos integrados. 

• Performance ruim em varreduras em frequência e radiação em metade do plano. 

• Dimensões inversamente proporcionais à frequência, o que torna a antena grande para 

algumas aplicações abaixo de 2 GHz, como VHF e UHF. 

• Não suporta grande quantidade de potência devido à sua estrutura. 

O aumento na largura de banda pode ser obtido através de antenas com estruturas 

patches circulares ou elípticas ou com multicamadas dielétricas (SOUZA, 2014), através de 

truncamento do plano terra (JUNG et al., 2005) e/ou utilização de outras estruturas no mesmo, 

que passam a ser conhecidos como plano terra defeituosos (PEI et al., 2011; SILVA, 2014) e 

com arranjos de antenas (SOUZA, RAMOS, 2018). Outras formas de aumentar a largura de 

banda podem ser encontradas em Kumar e Ray (2003) e Waterhouse (2003). Estruturas com 

características de metamateriais podem ser utilizadas em partes da antena patch de microfita 



38 

 

 

para melhoria das características de ganho e largura de banda conforme mencionado no 

Capítulo 1. 

 

2.2 Estrutura e Funcionamento 

 

As antenas patch de microfita também são conhecidas como antenas de microlinha, 

antenas impressas ou em inglês Microstrip Antennas (MSAs), entre outras classificações. Em 

sua configuração mais comum são formadas por três camadas, um plano terra de película 

metálica, seguido de uma camada de dielétrico conhecida como substrato e acima possuem um 

elemento radiador, ou patch, constituído de lâmina ou película metálica (FERNANDES, 2017). 

A estrutura básica de uma antena de microfita pode ser visualizada na Figura 1. 

 
Figura 1. Antena de microfita com patch retangular, vista em perspectiva (a) e vista lateral b) 

Adaptado de Balanis (2016). 

As dimensões da MPA retangular seguem geralmente uma proporção em relação ao 

comprimento de onda no vácuo, 𝜆0 (TÉLLEZ GARZÓN, 2013): 

• A espessura do substrato, ℎ: 0,003𝜆0 < ℎ < 0,05𝜆0. 

• O comprimento do patch, 𝐿: 𝜆0/3 < 𝐿 < 𝜆0/2. 

• A espessura do elemento radiador, 𝑡 ∶  𝑡 << 𝜆0, em que ℎ > 𝑡.  

• A largura do patch, W ≈ 1.5 L, mas deve ser ajustada para cada caso. 

A excitação das antenas de microfita de patches retangulares é feita em um ponto ao 

longo da dimensão ressonante, L para gerar um modo nessa direção. O comprimento do patch 

geralmente é utilizado no controle da frequência de ressonância patch. Já a largura W, afeta o 

nível de impedância em ressonância e largura de banda pois quanto mais largo menor a 

impedância de entrada da antena. Ao mover o local de alimentação do ponto de simetria em 
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relação a W, também podem ser geradas correntes nessa direção, o que cria a possibilidade de 

polarização dual na frequência de ressonância. De modo geral, as MSA retangulares têm maior 

largura de banda por serem maiores que as outras formas e podem ser usadas para gerar 

polarização dupla ou circular (WATERHOUSE, 2003). 

 A distribuição da corrente elétrica ao longo do patch é nula na extremidade (circuito 

aberto), máxima no centro e idealmente zero no ponto de entrada de alimentação. O baixo valor 

de corrente e a tensão máxima na alimentação pelas extremidades explicam, em parte, porque 

a impedância é alta. No centro do patch a tensão é mínima e corrente elevada devido a mínima 

impedância. Estas informações podem ser melhor observadas na Figura 2. 

 
Figura 2. Tensão, corrente e impedância em função do comprimento do patch.  

Fonte: Orban e Moernaut (2009). 

 O mecanismo da radiação pode ser explicado dentre outras formas, por um efeito 

chamado de franjamento. Neste efeito, o campo elétrico perpassa o plano do patch para fora da 

antena devido a esta ter dimensões finitas e faz com que a antena seja maior eletricamente do 

que fisicamente. O franjamento ocorre em todas as extremidades do patch e na trilha de 

alimentação, mas tem maior efeito ao longo do comprimento L. Os campos elétricos são 

radiados na mesma direção transversal ao patch e se adicionam em fase, produzindo a radiação 

da antena de microfita (GARG et al., 2001; BALANIS, 2016). 

O franjamento tem relação com as proporções do comprimento e largura do patch em 

relação à altura, a permissividade elétrica do substrato e frequência. Um valor elevado de 

constante dielétrica faz com que o efeito seja reduzido pois faz com que os campos fiquem 

fortemente acoplados, o que faz com que o comprimento elétrico 𝐿𝑒𝑙 seja menor. 

Analogamente, uma menor constante está ligada a um maior 𝐿𝑒𝑙 (GARG et al., 2001; 

BALANIS, 2016). O franjamento é ilustrado através da Figura 3. 
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Figura 3. (a) Efeito de Franjamento e diferença ∆𝐿 entre comprimento físico e elétrico (b) 

visão lateral do franjamento. Adaptado de Balanis (2016). 

 

2.2.1 O Substrato 

 

O substrato apresenta valores típicos de permissividade elétrica em relação a 

permissividade do vácuo na faixa de 2.2 ≤ 휀𝑟 ≤ 12. Substratos com pequenos valores de 휀𝑟 e 

maior espessura apresentam maior eficiência e largura de banda, mas também têm maiores 

dimensões e radiações indesejadas (GARG et al., 2001, BALANIS, 2016). 

Alguns materiais orgânicos apresentam naturalmente pequenos valores de perdas e 

permissividade e são úteis para aplicações em antenas de microfita. Contudo, esses materiais 

são macios e instáveis com a temperatura o que prejudica seu uso. Entre os materiais orgânicos 

mais comumente utilizados nos substratos pode-se citar o PTFE ou Teflon, polipropileno, 

poliestireno e polifenileno/poliolefina. Por isso, são adicionadas a estes elementos fibras de 

vidro, quartzo ou cerâmica, formando materiais combinados com melhores características 

(GARG et al., 2001; CARVER, MINK, 1981). A tangente de perdas traduz o efeito das perdas 

envolvidas na sua utilização dos substratos, por isso, é desejável que este valor seja o menor 

possível. 

São apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3 as características de materiais orgânicos, 

compostos e os mais comumente utilizados em substratos de antenas de microfita, 

respectivamente, sendo caracterizados pela tangente de perdas e constante dielétrica. Os dados 

das três tabelas são relativos à frequência de operação de 10 GHz. 
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Tabela 1. Materiais orgânicos comumente utilizados em substratos de MSAs. 

Material Permissividade relativa (𝜺𝒓) Tangente de perdas (δ) 

PTFE 2,10 0,0004 

Polipropileno 2,18 0,0003 

Poliestireno 2,54 0,0005 

Óxido de Polifenileno 2,55 0,0016 

Quartzo fundido 3,78 0,0001 

Poliolefina 7,50 0,0010 

Alumina 9,80 0,0004 

Silicone 11,90 0,0004 

Galium Arsenide 12,90 0,0006 

Ferrite 9,00 a 16,00 0,0010 

Fonte: Adaptado de Garg et al., (2001) e Carver e Mink (1981). 

Tabela 2. Materiais compostos utilizados em substratos de MSAs. 

Material Permissividade relativa (𝜺𝒓) Tangente de perdas (δ) 

PTFE - vidro 2,17 a 2,35 0,0009 a 0,0022 

PTFE reforçado com quartzo 2,47 0,0006 

Poliolefina - vidro 2,42 0,0010 

Poliestireno - quartzo 2,60 0,0005 

Poliestireno - vidro 2,62 0,0010 

Poliestireno reticulado preenchido em pó 3,00 a 15,00 0,0005 a 0,0015 

Poliolefina preenchida em pó 3,00 a 10,00 0,0010 

Fonte: Adaptado de Garg et al., (2001) e Carver e Mink (1981). 

Tabela 3. Materiais compostos mais utilizados em substratos de MSAs. 

Material Permissividade relativa (𝜺𝒓) Tangente de perdas (δ) 

Foam 1,08 0,0010 

RT/Duroid 5880, Arlon Diclad 880 2,20 0,0009 

Polyflon Polyguide 2,32 0,0005 

Duroid 5870, Arlon Diclad 870, Taconic TLY-3 2,33 0,0012 

Duroid 6202 2,94 0,0012 

RO 3003 3,00 0,0010 

Neltec NH 9320 3,20 0,0024 

RO 4350 3,48 0,0010 

Neltec NH9410 4,10 0,0030 

FR4 GE313 4,40 0,0100 

TMM-4 4,50 0,0017 

Taconic RF-60ª 6,15 0,0038 

Duroid 6006 6,45 0,0027 

RO 3010 10,20 0,0022 

Duroid 6010.2LM 10,70 0,0023 

Fonte: Balanis (2016); RO3003 Laminates; RT/duroid® Laminates; Modular Components 

National, Taconic International, A-TECH CIRCUITS, Elmechanics Ltd. 
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As propriedades de eficiência, largura de banda e diretividade de antenas de microfita 

têm relação de proporcionalidade com a constante dielétrica e espessura do meio e devem ser 

observadas na escolha do substrato. Na Tabela 4 são apresentadas as proporcionalidades destas 

propriedades, válidas para substratos finos com espessuras de até 0,05𝜆0 para largura de banda 

e diretividade e para espessuras de até 0,1𝜆0 para eficiência. Em Waterhouse (2003) é possível 

observar graficamente estas relações. 

Tabela 4. Propriedades de antenas de microfita em função da espessura do substrato e 

permissividade elétrica. 

Propriedade Espessura do substrato 
Constante dielétrica / 

permissividade elétrica 

Largura de Banda Diretamente proporcional Inversamente proporcional 

Diretividade Diretamente proporcional Inversamente proporcional 

Eficiência Inversamente proporcional Inversamente proporcional 

Fonte: Adaptado de Waterhouse (2003). 

 

2.2.2 O Elemento Radiador 

 

A radiação desta antena pode ser determinada pela distribuição dos campos entre o patch 

e o plano terra, ou ainda descrita em termos das correntes de superfície no patch (GARG et al., 

2001). Esse geralmente é constituído de material condutor como cobre ou ouro e pode 

apresentar a princípio qualquer formato. Sua forma influencia na distribuição de corrente e, 

portanto, modifica a frequência de ressonância, impedância e polarização da antena. As 

configurações de formatos circulares e retangulares apresentam maior facilidade de análise e 

fabricação por isso são as mais utilizadas (MORAIS, 2011; FERNANDES, 2017). Além desses, 

são mostrados na Figura 4 outros tipos mais comuns de elementos radiadores, mas existem 

também outros elementos que podem ser obtidos por combinação destes. Estes radiadores 

podem ser formados também por aberturas no patch ou slots com determinado formato, 

geralmente um recorte nos patches retangulares ou circulares. 

Outro tipo de formato de patch tem atraído atenção, apesar de apresentar análise e 

fabricação mais complexas, são os patches com formatos de letras. Estes radiadores podem ser 

formados pelas próprias letras ou por slots com formato de letras no patch. Algumas aplicações 

podem ser encontradas nos formatos H (ANGUERA et al., 2004), U (HUYNH, LEE, 1995), E 

(YANG et al., 2001), L (YANG et al., 2008), T (SHEN et al., 2000), M (PENG et al., 2010), 

formato de cruz (CHEN et al., 2011; ANDRADE, 2014), entre outros. 
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Figura 4. Formatos de patches mais comuns. Adaptado de Balanis (2016). 

 

2.3 Métodos de Alimentação 

 

 As antenas de microfita podem ser alimentadas por dois métodos a saber: com contato 

ou direto e sem contato ou indireto. No método direto, a alimentação é feita diretamente no 

elemento radiador, tais como a linha de microfita ou o cabo coaxial. A alimentação indireta é 

feita pelo acoplamento eletromagnético entre a linha de microfita e o elemento radiador, como 

o acoplamento por abertura e por proximidade. Os métodos indiretos têm a vantagem de não 

produzir polarização cruzada em relação aos métodos diretos (IBRAHIM, 2015; SINGH, 2018; 

BALANIS, 2016). Os quatro métodos citados são os mais populares e serão apresentados neste 

trabalho e são apresentados brevemente na Tabela 5. 

Tabela 5. Características de cada tipo de alimentação de antenas patch de microfita. 

Característica 
Linha de 

Microfita 

Alimentação 

Coaxial 

Acoplamento 

por Proximidade 

Acoplamento 

por Abertura 

Casamento de 

Impedância 
Fácil Fácil Fácil Fácil 

Confiabilidade Ótima Boa  Boa Boa 

Dificuldade 

encontrada 

Ajuste do inset 

e / ou do 

transformador 

Solda da 

alimentação e 

perfuração do 

substrato 

Alinhamento dos 

substratos 

Alinhar 

alimentação com 

a abertura e 

perfuração dessa. 

Espúrios de 

radiação 
Maior Maior Médio Menor 

Fabricação Fácil Fácil Difícil Difícil 

Largura de 

banda 
2-5% 2-5% Até 13% Até 21% 

Polarização 

cruzada 
Presente Presente Reduzida Muito reduzida 

Adaptado de Garg et al., (2001). 
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2.3.1 Alimentação por linha de microfita 

 

A linha de microfita é uma trilha de dimensão muito menor do que a largura da antena 

patch, geralmente do mesmo material condutor. É uma forma de alimentação fácil de modelar, 

fabricar e de efetuar o casamento de impedância, geralmente através do transformador de um 

quarto de onda (POZAR, 2011) e da alimentação inset (BALANIS, 2016). Entretanto, apresenta 

maior radiação espúria à medida que o substrato se torna mais espesso, o que limita a largura 

de banda. As assimetrias inerentes ao processo de fabricação geram modos de ordens maiores, 

produzindo radiação de polarização cruzada (GARG et al., 2001). Na Figura 5 são mostrados 

os dois tipos de alimentação. As Equações voltadas a este método de alimentação se encontram 

na Seção Métodos de Análise. 

 
Figura 5. Antena patch alimentada por linha de microfita, (a) por meio do inset e (b) por 

meio do transformador de um quarto de onda. Adaptado de Barros (2012). 

 

2.3.2 Alimentação via conector coaxial 

 

Neste método, o conector coaxial é conectado à antena de microfita por baixo, sendo a 

parte externa ligada diretamente no plano terra e a parte interna é conectada ao patch após 

atravessar o substrato. O ajuste da impedância de entrada é feito através do posicionamento do 

ponto de alimentação, o que facilita o projeto e reduz o nível de radiação espúria. Contudo, têm 

pequena largura de banda e precisa de junções de solda, o que dificulta a fabricação e piora o 

desempenho principalmente em arranjos. Substratos espessos tem análise mais complexa 

principalmente para ℎ ≥ 0,02𝜆0 e demandam maiores pontas de prova, o que eleva a radiação 

espúria e as ondas de superfície. Esta alimentação também apresenta assimetrias que geram 

modos de ordens maiores e radiação polarizada cruzada (BALANIS, 2016; SINGH, 2018; 

AQUINO, 2008, BARROS, 2012). Este tipo de alimentação pode ser visto na Figura 6. 
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Figura 6. Alimentação via conector coaxial. (a) vista superior, (b) vista lateral. Adaptado de 

Aquino (2008). 

 

2.3.3 Alimentação por proximidade 

 

 Este tipo de alimentação foi criado por Pozar e Kaufman (1987) e inspirada em Oltman 

(1978) e Oltman e Huebner (1981). A alimentação por proximidade também é conhecida como 

alimentação por acoplamento magnético. Nela são utilizadas duas camadas de substratos 

dielétricas com uma linha de alimentação entre elas para se estabelecer um acoplamento. O 

elemento radiador fica sobre o substrato superior e o plano terra abaixo do substrato inferior. O 

substrato inferior deve ser fino e de maior permissividade elétrica para reduzir os níveis de 

radiação espúria do conjunto e o superior deve ser ter maior espessura com menor 

permissividade elétrica como forma de aumentar a largura de banda (GARG et al., 2001; 

BALANIS, 2016; MORAES, 2012). 

Esta forma de alimentação apresenta maior largura de banda do que os métodos de 

alimentação direta, de até 13% e também menor radiação espúria. Apresenta acoplamento 

capacitivo, oposto aos métodos de alimentação direta que apresentam acoplamento indutivo. 

Por isso, têm uma maior liberdade em relação as espessuras dos substratos. Os substratos podem 

ser definidos separadamente como forma de melhorar o desempenho da antena, mas não são 

totalmente independentes. Pode-se alcançar o casamento de impedância através da variação das 

larguras da linha de alimentação e espessura dos substratos, mas as camadas de substratos 

devem estar muito bem alinhadas para se obter um bom acoplamento (POZAR, KAUFMAN, 

1987; GARG et al., 2001; WATERHOUSE, 2003; PANDEY, 2019). Na Figura 7 pode ser visto 

este tipo de alimentação. 
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Figura 7. Alimentação por proximidade. Adaptado de Andrade (2014). 

 

2.3.4 Alimentação por abertura 

 

 Proposta por Pozar (1985), consiste da utilização de dois substratos separados por um 

plano terra como forma de isolar os mecanismos de alimentação e de radiação da antena. Desta 

forma minimiza-se a interferência de radiação espúria e obtém-se uma maior pureza de 

polarização. A linha de microfita fica situada na parte inferior do primeiro substrato, seguido 

do plano terra com uma abertura como intermediário e o plano superior com o elemento 

radiador. A abertura no plano terra permite que a energia seja transferida ao elemento radiador 

(GARG et al., 2001; SINGH, 2018). 

O projeto desta alimentação inclui a escolha dos substratos e consequentemente de suas 

constantes dielétricas. O substrato inferior é composto de material de alta constante dielétrica e 

menor espessura e o superior de baixa constante dielétrica e maior espessura. É o método de 

fabricação mais difícil entre os quatro mencionados, entretanto, apresenta maior largura de 

banda. O casamento de impedância é feito pela largura da linha de microfita e posicionamento 

e dimensionamento da fenda no plano de terra. Este método admite uma variação com um 

terceiro substrato abaixo da linha de microfita com um plano terra por baixo para auxiliar no 

confinamento de energia do sistema (BARROS, 2012; SILVA, 2014; FELICIANO, 2016; 

BALANIS, 2016). A representação desta alimentação pode ser vista na Figura 8. 

 
Figura 8. Alimentação por abertura. Adaptado de Andrade (2014). 
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2.4 Métodos de Análise 

 

 Os métodos de análise da antena de microfita são muito importantes, pois permitem a 

compreensão de seus princípios operacionais e criam a possibilidade do surgimento de novas 

antenas e melhorias nas existentes. A análise inclui a obtenção de diagramas de radiação, ganho, 

impedância de entrada, largura de banda, eficiência, entre outros parâmetros. Esta envolve certa 

complexidade devido à presença de um elemento ressonante acima de um dielétrico não 

homogêneo, com condições de contorno não homogêneas. A grande variedade de patches, 

formas de alimentação e substratos, faz com que existam muitos métodos de análise que podem 

ser mais ou menos indicados para cada caso. Estes podem ser separados em dois grupos: os 

métodos aproximados e os de onda completa (GARG et al., 2001; WATERHOUSE, 2003). 

 Os principais métodos de análise aproximados são Linha de Transmissão (LT) e 

Cavidade e os de onda completa são Linha de Transmissão Equivalente (LTE) ou Imitância, 

Linha de Transmissão Transversa (LTT) e Potenciais Vetores de Hertz (CAETANO, 2014; 

DIAS, 2017). Entre os de onda completa mais utilizados por softwares comerciais pode-se citar 

o FDTD – Finite Difference Time Domain (Lumerical; Optiwave), FEM – Finite Element 

Method (ANSYS) e o FIT (CST). 

 

2.4.1 Métodos Aproximados 

 

Os Métodos Aproximados foram os primeiros a ser desenvolvidos para antenas de 

microfita. Entre eles, as abordagens da Linha de Transmissão e Cavidade são as mais populares 

e práticas, principalmente voltadas a patches retangulares e circulares. Nestes modelos os 

campos associados à antena são divididos em região interna e região externa. A interna é 

formada pelo patch, projeção abaixo do patch no plano terra e de suas extremidades e a externa 

o restante do plano terra, o dielétrico e a superfície acima do condutor (GARG et al., 2001). 

Os campos na região interna podem ser modelados pelos modelos da Linha de 

Transmissão ou da Cavidade e fundamentam-se na distribuição de corrente magnética 

equivalente ao redor da borda de campo. Estes são menos precisos para frequências elevadas, 

principalmente a partir da faixa de ondas milimétricas. Os campos externos compreendem ao 

campo radiante, ondas de superfície, dispersão e campos de franjamento. Esses campos não são 

considerados diretamente por estes métodos e geralmente são contabilizados através de 
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admitância, aumento da tangente de perdas do dielétrico ou das dimensões equivalentes da 

antena (GARG et al., 2001; MORAIS, 2011). 

Os Métodos Aproximados são úteis em fornecer uma performance geral das 

características da antena e são relativamente precisos desde que o substrato tenha espessura 

menor ou igual a 0,02𝜆0 e constante dielétrica relativamente pequena. Eles são rápidos, menos 

complexos e fornecem soluções simples auxiliando no projeto da antena, mas não são 

recomendadas para uma análise mais aprofundada, por utilizar expressões empíricas e 

simplificações em relação ao mecanismo de radiação da antena (WATERHOUSE, 2003; 

GARG et al., 2001; BARROS, 2012). 

As técnicas mais conhecidas de análise da antena de microfita se resumem ao modelo 

da Linha de Transmissão (MUNSON, 1974), Linha de Transmissão Generalizada 

(BHATTACHARYYA, GARG, 1985), modelo da Cavidade (LO, 1979) e Modelo dos 

Múltiplos Circuitos (BENALLA, GUPTA, 1989). A LT é a mais simples e fornece boa análise 

física, mas é menos precisa e apresenta dificuldades para modelar o acoplamento. Comparado 

ao LT, a Cavidade é mais precisa e mais complexa, mas apresenta maiores dificuldades ao 

analisar o acoplamento. Contudo, também tem sido usada com sucesso, por fornecer condições 

de se fazer uma boa análise física (BALANIS, 2016). 

Atualmente existem softwares e rotinas de programação abertos, além de sites de 

fabricantes que fornecem as dimensões da antena, geralmente de acordo com o método da LT 

e/ou da Cavidade, por se tratarem de modelos mais simples. Estes utilizam os parâmetros de 

entrada de frequência de ressonância, constante dielétrica e espessura do dielétrico para 

fornecer as dimensões da antena. Contudo, devem ser utilizados como projeto inicial antes de 

uma possível otimização ou como parâmetro de comparação. Entre eles pode-se citar em: talk, 

Pasternack, everything RF e All About Circuits. 

Na próxima Subseção será aprofundada a técnica da Linha de Transmissão que foi 

utilizada no trabalho e mencionados brevemente os principais resultados do Método da 

Cavidade devido à sua grande utilização. Não é necessária a utilização de suas versões mais 

complexas devido as simulações serem refeitas posteriormente com um software que utiliza um 

método de onda completa mais atual, a Técnica da Integração Finita (FIT) através do CST 

Microwave Studio®. Este método será melhor visualizado na Seção dos Métodos de Onda 

Completa. 

 



49 

 

 

2.4.1.1 Modelo da Linha de Transmissão 

 

O elemento radiador da MPA é visto como uma linha de transmissão ressonante com 

variações ao longo do comprimento do patch e radiação ocorrendo principalmente dos efeitos 

de franjamento nas aberturas nas terminações dos circuitos. Neste modelo, ele é representado 

por duas aberturas espaçadas pelo comprimento do ressonador. O método foi desenvolvido para 

patches retangulares, mas pode ser estendido para alguns formatos através de variações do 

método. Contudo, nem todos os tipos podem ser analisados através deste modelo, pois ele não 

leva em consideração a variação do campo na região ortogonal à direção de propagação 

(KUMAR, RAY, 2003). 

Conforme explicado na Seção 2.1, devido ao efeito de franjamento, uma constante 

dielétrica efetiva deve ser introduzida para contabilizar seus efeitos e a propagação de onda na 

linha. Esta constante é menor do que a constante dielétrica do substrato e alcança o mesmo 

valor para um grande aumento em frequência, pois resulta em uma maior concentração de 

campo elétrico dentro do substrato. A linha de microfita é modelada como meio homogêneo de 

um dielétrico através desta constante (BALANIS, 2016). Na próxima Subseção são 

apresentadas as equações relativas aos parâmetros das antenas de microfita obtida pelo método 

da LT, inicialmente propostas por Hammerstad (1975) e transcritas de maneira mais sucinta em 

Balanis (2016). 

O circuito equivalente deste método é representado pela Figura 9. Neste método as 

aberturas da alimentação e do lado oposto no patch são aproximadas por condutâncias e 

susceptâncias. As condutâncias e as susceptâncias são assumidas como iguais, ou seja, 𝐺1 = 𝐺2 

e 𝐵1 = 𝐵2. Ao transferir a susceptância para o circuito 1, através da transformação de 

admitância, estas ficam com sinais opostos e se cancelam. Desta forma restam as condutâncias 

𝐺1, 𝐺2 e a condutância mútua 𝐺12, que por vezes pode ser desprezada, não constando na Figura 

9 (BALANIS, 2016). 

 
Figura 9. Circuito equivalente do patch da antena de microfita pelo método da Linha 

de Transmissão. Adaptado de Balanis (2016). 



50 

 

 

2.4.1.1.1 Projeto da MPA 

 

O Projeto da antena patch de microfita é baseado na formulação de Hammerstad (1975), 

Balanis (2016) e Pozar (2011). 

1. Especifica-se a permissividade elétrica relativa 휀𝑟 e altura do substrato ℎ em metros e 

frequência de ressonância da antena 𝑓𝑟 em Hertz. 

2. Determina-se a largura do patch, em metros: 

𝑊 =
1

2𝑓𝑟√휀0µ0
√

2

휀𝑟 + 1
 (2.1) 

 

3. Determina-se a constante dielétrica efetiva da antena de microfita: 

{
 
 

 
 
휀𝑟𝑒𝑓 =

휀𝑟 + 1

2
+
휀𝑟 − 1

2
[(1 + 12

ℎ

𝑊
)
−
1
2
+ 0,04 (1 −

𝑊

ℎ
)
2

]         
𝑊

ℎ
≤ 1

휀𝑟𝑒𝑓 =
휀𝑟 + 1

2
+
휀𝑟 − 1

2
(1 + 12

ℎ

𝑊
)
−
1
2
                                              

𝑊

ℎ
> 1

 (2.2) 

 

4. Agora o comprimento elétrico além do patch devido ao franjamento pode ser encontrado 

como: 

∆𝐿

ℎ
= 0,412

(휀𝑟𝑒𝑓 + 0,3) (
𝑊
ℎ
+ 0,264)

(휀𝑟𝑒𝑓 − 0,258) (
𝑊
ℎ
+ 0,8)

 (2.3) 

 

5. Calcula-se o valor do comprimento elétrico do patch 𝐿𝑒𝑙, que representa metade do 

comprimento de onda do dielétrico: 

𝐿𝑒𝑙 =
1

2𝑓𝑟√휀𝑟𝑒𝑓√휀0µ0
=
𝜆𝑑
2

 (2.4) 

 

6. Através do 𝐿𝑒𝑙 e de ∆𝐿, pode-se encontrar o comprimento efetivo da antena 𝐿: 

𝐿 = 𝐿𝑒𝑙 − 2∆𝐿 (2.5) 

 

7. A partir destes valores pode-se calcular o valor da frequência de ressonância do modo 𝑇𝑀010 

considerando o efeito de franjamento como: 

𝑓𝑟𝑓 010 =
1

2𝐿𝑒𝑙√휀𝑟𝑒𝑓√휀0µ0
 (2.6) 
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8. Para calcular a largura da trilha é necessário o cálculo da 휀𝑟𝑒𝑓𝑡 através de (2.2) para levar em 

consideração o efeito do dielétrico, com 휀𝑟𝑒𝑓 = 휀𝑟𝑒𝑓𝑡 e 𝑊 = 𝑊0. A largura da trilha é 

calculada de acordo com a impedância 𝑍𝑐 desejada: 

𝑍𝑐 =

{
 
 

 
          

60

휀𝑟𝑒𝑓
𝑙𝑛 [

8ℎ

𝑊0
+
𝑊0

4ℎ
],                                                   

𝑊0

ℎ
≤ 1   

  
120𝜋

√휀𝑟𝑒𝑓
[
𝑊0

ℎ
+ 1,393 +

2

3
ln (

𝑊0

ℎ
+ 1,444)]              

𝑊0

ℎ
> 1

 (2.7) 

 

9. O valor da resistência de entrada da antena é calculado através das condutâncias de suas 

aberturas. 

𝐺1 =
1

120𝜋2
∫ [

sin (
𝑘0𝑊
2

cos ɵ)

cos ɵ
]

2

sin3 ɵ 𝑑ɵ
𝜋

0

 (2.8) 

 

𝐺12 =
1

120𝜋2
∫ [

sin (
𝑘0𝑊
2

cos ɵ)

cos ɵ
]

2

𝐽0(𝑘0𝐿 sin ɵ) sin
3 ɵ𝑑ɵ

𝜋

0

 (2.9) 

 

𝑅𝑖𝑛 =
1

2(𝐺1 ± 𝐺12)
 (2.10) 

 

Sendo 𝑘0 = 2𝜋/𝜆 o número de onda, o comprimento de onda 𝜆 = 1/√µ0휀0 e 𝐽0 a função de 

Bessel de primeiro tipo e ordem zero, o sinal (+) e utilizado para distribuição ímpar ou 

assimétrica de tensão abaixo do patch e (-) para distribuição par ou simétrica de tensão. Para o 

modo 𝑇𝑀010 utilizado neste trabalho a distribuição e ímpar. 

10. Para o casamento de impedância, têm-se via Método Inset Fed, em que 𝑦0 representa o 

ponto de alimentação de acordo com a impedância 𝑍𝑖𝑛𝑠 desejada para este ponto. 

𝑍𝑖𝑛𝑠 = 𝑅𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑠² (
𝜋

𝐿
𝑦0) (2.11) 

 

A partir de (2.10) e (2.11), dada o valor  𝑍𝑖𝑛𝑠 desejado: 

𝑦0 =
𝐿

𝜋
𝑎𝑐𝑜𝑠 (√

𝑍𝑖𝑛𝑠
𝑅𝑖𝑛

) (2.12) 
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Este método aproximado é utilizado tanto para conexão com conector coaxial como para 

conexão via linha de microfita. No caso da linha de microfita as aberturas laterais ao inset, 

conhecidas como gaps interferem no casamento de impedância. Por isso, o valor obtido por 

(2.12) deve ser otimizado posteriormente, juntamente com os valores dos gaps. 

11. Para o casamento de impedância, têm-se via transformador de um quarto de onda: 

𝑍𝑡 = √𝑍𝑎𝑙  𝑍𝑎 (2.13) 

 

𝐿𝑡 =
𝜆𝑔

4
 (2.14) 

 

Sendo 𝐿𝑡 o comprimento do transformador de um quarto de onda e as impedâncias 𝑍𝑎𝑙 de 

alimentação, 𝑍𝑡 do transformador de um quarto de onda e 𝑍𝑎 a impedância de entrada da antena. 

Uma vez calculadas as impedâncias, as larguras das trilhas equivalentes são calculadas 

conforme o Tópico 8 e Equação (2.7). 

 

2.4.1.2 Método da Cavidade 

 

É um método aproximado que pode ser utilizado para qualquer geometria de patch e 

permite obtenção de impedância reativa, admitância de entrada e frequências ressonantes. A 

região entre o patch e o plano terra é tratada como uma cavidade de cargas dielétricas e exibe 

ressonância de ordem superior. Os campos da antena são considerados como normalizados 

dentro do substrato e podem ser encontrados com mais precisão. Para isso patch é tratado como 

uma cavidade delimitada por paredes ressonantes condutoras elétricas e magnéticas ao longo 

de seu perímetro. As paredes inferior e superior são condutoras elétricas e as laterais são 

magnéticas, simulando um circuito aberto (BALANIS, 2016; MORAIS, 2011). 

O substrato utilizado é fino, o que faz com que os campos dentro da cavidade sejam 

aproximadamente uniformes ao longo da espessura. Os campos abaixo do patch para elementos 

são expressos como somatório de vários modos de ressonância do ressonador bidimensional. O 

campo distante e potência radiada são calculados na forma de correntes magnéticas equivalentes 

nas laterais (KUMAR, RAY, 2003). Os campos da antena podem ser encontrados em função 

da expansão dos modos da cavidade, cada modo com uma frequência de ressonância dada pela 

Equação (2.13) (BALANIS, 2016; AQUINO, 2008). 
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𝐹𝑟𝑚𝑛𝑝 =
1

2𝜋√µ휀
√(
𝑚𝜋

ℎ
)
2

+ (
𝑛𝜋

𝐿
)
2

+ (
𝑝𝜋

𝑊
)
2

 (2.15) 

 

Os modos de propagação são representados pelos índices m, n e p, respectivamente. 

 

2.4.2 Métodos de Onda Completa 

 

Os Métodos de Onda Completa são mais rigorosos que os Métodos Aproximados e 

fornecem resultados mais precisos através da aplicação das equações de Maxwell e de 

Sommerfeld ao problema e garantem que as condições de contorno associadas são satisfeitas. 

São métodos versáteis e podem tratar elementos simples, arranjos finitos e infinitos, elementos 

empilhados e de formatos arbitrários e acoplamentos. Entretanto, são modelos complexos e 

geralmente fornecem uma visão menos física. Além disso, a obtenção do comportamento 

eletromagnético em cada ponto da estrutura exige muito processamento e disponibilidade de 

tempo (WATERHOUSE, 2003; GARG et al., 2001; BALANIS, 2016). 

Estes métodos são divididos de acordo com a técnica utilizada na resolução das 

equações por diferenciação ou por integração. A técnica de Equação Integral tem sido aplicada 

desde a década de 1980 através das formulações no Domínio Espectral e Domínio Espacial. 

Estes procedimentos têm apresentado um nível próximo de precisão ao longo dos anos a 

depender da estrutura analisada. A Equação Integral obteve maior sucesso na obtenção dos 

parâmetros da MPA, entretanto assume que o plano terra e substrato dielétrico são estendidos 

ao infinito, ou devem ser da ordem de vários comprimentos de onda (WATERHOUSE, 2003). 

 A partir da década de 1990 os métodos diferenciais passaram a ser mais utilizados, como 

o método da Diferença Finita no Domínio do Tempo (SHEEN, 1990) e o Método dos Elementos 

Finitos (CARVER, COFFEY, 1979). Ambos sofrem de elevados tempos computacionais, mas 

permitem uma representação mais realística e precisa do entorno de antenas pequenas em 

relação ao comprimento de onda ao contrário da Equação Integral (WATERHOUSE, 2003). 

Os métodos diferenciais são mais dependentes das características de ressonância do 

patch devido a influência do tamanho finito da estrutura que contribuem com as ondas de 

superfície e difração na borda do substrato, por isso sofrem menos interferência no 

comportamento da impedância. Para contabilizar os efeitos de difração e das ondas de superfície 

a teoria da difração geralmente é utilizada em conjunto com este método (GARG et al., 2001). 
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 Os métodos de onda completa podem ainda sofrer outras classificações como de acordo 

com o domínio utilizado em tempo ou frequência. Entre os de domínio temporal pode-se citar 

o método das Diferenças Finitas no Domínio do Tempo (FDTD) e a Técnica da Integração 

Finita (FIT) e no domínio da frequência os Potenciais Vetores de Hertz, Linha de Transmissão 

Equivalente ou Imitância, o Método dos Elementos Finitos e a Linha de Transmissão 

Transversa. A seleção do método a ser utilizado envolve o tipo de estrutura, parâmetros de 

resposta desejados, precisão exigida, tempo e processamento computacional disponíveis, 

domínio de análise temporal ou em frequência e a faixa de frequências desejadas no domínio 

espectral (DIAS, 2017). 

Os métodos mais comumente utilizados no domínio temporal são o FIT e o FDTD. Estes 

possuem algoritmo básico similar, utilizam o domínio do tempo, mas usam as equações de 

Maxwell em formas diferentes. FIT utiliza a forma integral enquanto o FDTD usa a forma 

diferencial das equações. A maior vantagem do FIT sobre o FDTD é o fato de usar geometrias 

altamente flexíveis na modelagem e nas fronteiras (DEMMING-JANSSEN, KOCH, 2006). A 

próxima Subseção apresenta um breve histórico do FIT bem como uma introdução ao 

funcionamento do mesmo, visto que será utilizado nas simulações neste trabalho. 

 

2.4.2.1 Técnica da Integração Finita 

 

O método FIT foi desenvolvido por Weiland (1977) como uma reformulação das 

equações de Maxwell em sua forma integral para uma forma melhor adaptada ao uso em 

computadores, permitindo resolver problemas voltados a campos eletromagnéticos em 

geometrias complexas. É uma abordagem geral, que descreve as equações de Maxwell em um 

espaço malhado no domínio do tempo a diferentes tipos de malha ortogonais ou não ortogonais. 

Pode ser aplicado também a diferentes faixas de frequência espectral desde DC a THz 

(HIRTENFELDER, 2007; MUNTEANU, HIRTENFELDER, 2005; CLEMENS, WEILAND, 

2001). 

O FIT transforma as equações de Maxwell na forma integral a um sistema de equações 

lineares e trata a interface entre dois meios de forma precisa. É flexível na modelagem 

geométrica e suporta fronteiras curvas e formatos complexos com mais precisão. A descrição 

detalhada e formulação do método podem ser encontrados em Rahimi (2011), um maior 

aprofundamento sobre as propriedades da discretização em Clemens e Weiland (2001) e 
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variações do método e aplicações em acústica, elastodinâmica, e eletromagnetismo e ondas 

acopladas em Marklein (1999). 

A Técnica da Integração Finita apresenta vantagens como implementação e cálculo 

paralelo eficiente. A discretização volumétrica finita das equações de Maxwell satisfaz a Lei de 

Faraday em todo o domínio e em cada célula discretizada, além de permitir provar propriedades 

de conservação dos campos, inclusive em meios não homogêneos (RAHIMI, 2011). É possível 

também provar analiticamente e algebricamente as propriedades de conservação de carga e 

energia e de estabilidade da formulação numérica, estas podem ser encontradas de forma mais 

detalhada em Clemens e Weiland (2001). 

O domínio computacional deve ser decomposto em número finito de células simples de 

geometria tetraédrica ou hexaédrica que devem se encaixar umas nas outras, ou seja, as células 

vizinhas devem ter em comum um polígono bidimensional, uma borda ou mesmo um ponto. 

Cada célula e cada face do polígono incluem uma orientação inicial, ou seja, uma direção. Desta 

forma a união de todas essas bordas das células pode ser descrito como um gráfico direcionado 

(CLEMENS, WEILAND, 2001). A discretização utilizada por este método admite malha dual, 

e o procedimento de discretização e formação da malha pode ser visto em sua forma básica na 

Figura 10. 

 
Figura 10. Malha de discretização dual interlaçados por meio passo e componentes vetoriais 

resultantes, sendo 𝑒𝑖 a tensão elétrica, 𝑏𝑖 fluxo magnético, ℎ𝑖 tensão magnética e 𝑑𝑖 fluxo 

elétrico. Adaptado de Suit (2006) e Munteanu e Hirtenfelder (2005). 

A discretização utilizada no FIT para malhas cartesianas é similar ao FDTD para meios 

homogêneos que utilizam as malhas de Yee (1966). Entretanto, o uso dessas malhas no método 

tradicional traz certa inflexibilidade quando são discretizadas estruturas complexas e não 

ortogonais (RAHIMI, 2011). Nestas aplicações onde as bordas são curvas, as malhas das 

coordenadas devem coincidir com as bordas, em que essas são aproximadas por degraus de 

forma análoga ao FDTD (CLEMENS, WEILAND, 2001; MUNTEANU, HIRTENFELDER, 
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2005). Desta forma, a precisão fica dependente de um número maior de malhas a fim de 

acompanhar as bordas das estruturas. 

Contudo, a combinação do FIT com o método chamado Perfect Boundary 

Approximation (PBA), permite a representação de curvas e inclinações de forma precisa mesmo 

em uma discretização grosseira (HIRTENFELDER, 2007). Desta forma é possível manter todas 

as vantagens das estruturas cartesianas, enquanto obtém-se uma modelagem precisa das 

fronteiras curvas (MUNTEANU, HIRTENFELDER, 2005). 

No método PBA, as malhas ortogonais não são exatamente curvas como as fronteiras, 

mas consideram informações subcelulares e permitem uma maior precisão para fronteiras de 

formatos arbitrários. Apesar de tornar mais complicado o pré-processamento, o custo numérico 

ao longo da simulação numérica aumenta pouco pois estruturas não ortogonais não precisam 

mais de ser altamente malhadas para fornecer resultados precisos. É uma abordagem muito 

usada para geração de malhas adaptativas e fornece alta precisão para determinado número de 

malhas (KRIETENSTEIN et al., 1998). O procedimento de discretização utilizado pelo método 

de Yee e a combinação entre FIT e PBA podem ser vistos na Figura 11. A próxima Subseção 

apresenta informações sobre a utilização do FIT pelo software CST MWS. 

 
Figura 11. Discretização de objetos curvos (a) pelo método de Yee usado no FIT básico e  

(b) pelo Método FIT combinado ao PBA. Adaptado de Suit (2006) e Munteanu e Hirtenfelder 

(2005). 

 

2.4.2.2 Técnica da Integração Finita no CST MWS 

 

O CST MWS é um software sucessor do software solving Maxwell’s Equations using 

the Finite Integration Algorithm (MAFIA) que utiliza o método FIT no solver no domínio 

temporal e aplica os conceitos do PBA, através dos métodos Thin Sheet Technique™ (TST) e 

Multilevel Sub gridding Scheme™ (MSS) (SUIT, 2006). Ele tem se aprimorado ao longo dos 

anos principalmente com melhorias na formação de malhas e apresenta um crescente número 



57 

 

 

de aplicações. Além disso, permite a modelagem, simulação e visualização de problemas 

eletromagnéticos em três dimensões. Tanto o solver temporal quanto no domínio da frequência 

estão completamente disponíveis em uma interface comum ao usuário. Exemplos de aplicações 

deste software são análise de antenas UWB, RFID, arranjos de antenas e antenas baseadas em 

materiais left-handed (LHM) (HIRTENFELDER, 2007). Possui uma interface intuitiva e fácil 

de usar, além da possibilidade de simulação paramétrica automática e otimizações para alcançar 

e controlar parâmetros (BECKER, 2007). 

O esquema adaptativo de sub malhas desenvolvidas no CST MWS reduz o número de 

total de malhas necessárias, pois aplica as sub malhas somente onde estas são necessárias e as 

combina com as outras as malhas. A subdivisão da malha não é colocada em posição fixa no 

espaço de cálculo, o que permite uma maior flexibilidade, dado que esta se adapta 

automaticamente às especificações geométricas pré-definidas pelo usuário. Uma vez que um 

passo temporal local é utilizado em cada nível de subdivisão, o tempo computacional médio é 

reduzido (DEMMING-JANSSEN, KOCH, 2006). 

Os recursos necessários para simulação no CST MWS no domínio do tempo são 

aumentados linearmente em relação ao aumento do número de malhas e tamanho do problema, 

o que permite simular um grande número de elementos radiadores e arranjos sem aumentar 

muito o recurso necessário. Além disso, consegue extrair a solução exata de uma ampla faixa 

de frequências no domínio espectral através da análise temporal em uma única simulação, pois 

consegue definir e calcular um grande número de monitores de campo distante conjuntamente. 

Esta possibilidade representa uma vantagem sobre as abordagens no domínio da frequência que 

precisam de um grande número de simulações para extração dos dados de larga banda 

(HIRTENFELDER, 2007). 

 Para a formação das malhas retangulares no CST são necessários definir parâmetros em 

relação a malha global e local. Para a malha global, define-se o número de linhas por 

comprimento de onda em toda a estrutura e número de células máximas por borda. Para a malha 

local, define-se um parâmetro para o limite de refinamento nas partes das estruturas com 

geometrias mais complexas, que são melhores discretizadas com um maior número de malhas 

(DIAS, 2017). 
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Capítulo 3 

 

Metamateriais 
 

 

 Os metamateriais são uma classe de materiais que têm atraído muita atenção da 

comunidade científica devido às possibilidades de obtenção de propriedades que não são 

encontradas na natureza. Esse interesse surge principalmente a partir da década de 1990 com 

uma maior possibilidade de modelagem, otimização e fabricação desses materiais. A interação 

dos metamateriais com campos eletromagnéticos resultam em fenômenos intrigantes e 

características que podem ser usadas em antenas e outros dispositivos eletromagnéticos, 

despertando interesse de cientistas, indústria e governo, inclusive para fins militares 

(BALANIS, 2012, 2016). Uma dessas aplicações teve destaque inclusive na revista Science em 

2006 sobre a capa de invisibilidade (SCHURIG et al., 2006). 

Os metamateriais são materiais fabricados artificialmente que exibem propriedades 

normalmente não encontradas na natureza. São estruturas feitas com materiais condutores e 

dielétricos que apresentam dimensões e espaçamentos muito menores do que o comprimento 

de onda utilizado (SMITH et al., 2000, VESELAGO et al., 2006). Desta forma, com as células 

metamateriais projetadas em conjunto e de forma geometricamente periódica, 

macroscopicamente se comportarão como um meio equivalente uniforme ao longo da direção 

de propagação (SMITH et al., 2000). 

Para fazer esta consideração, o meio deve ser tratado como homogêneo em que o 

conjunto das células resulta em um meio efetivo. Caloz e Itoh (2005) sugerem que cada 

estrutura que forma o meio deve ter uma dimensão média p < λ/4 para que a refração domine 

os fenômenos de espalhamento e difração no meio metamaterial, sendo p a dimensão média da 

célula. Smith et al. (2005), entretanto, sugere que este valor deve estar na casa de um décimo 

do comprimento de onda no caso de metamateriais, sendo este critério adotado no presente 

trabalho. 
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3.1 Classificações 

 

O meio efetivo ou equivalente é caracterizado de acordo com suas propriedades 

constitutivas permissividade elétrica (ε) e permeabilidade magnética (µ) que dependem da 

natureza da célula unitária. Estes parâmetros variam de acordo com a distribuição e forma dos 

elementos em um arranjo e podem assumir valores positivos e/ou negativos (SILVA, 2015). 

São compostos geralmente por anéis de cobre que interagem com o campo magnético e trilhas 

estreitas que interagem com o campo elétrico (SMITH et al., 2000). Pode-se obter o índice de 

refração (n) a partir dessas propriedades conforme a Equação 3.1. 

𝑛 = ±√휀𝑟µ𝑟 (3.1) 

 

Sendo o índice r devido a relação destes parâmetros em função do espaço livre, ou seja, 휀0  =

휀/휀𝑟 = 8,854 . 10-12 [𝐹/𝑚] e µ0 = µ/µ𝑟 = 4π . 10-7 [𝐻/𝑚] 

Os materiais possuem várias classificações de acordo com o valor do índice de refração, 

permissividade e permeabilidade. Dentre as principais, pode-se citar (CAPOLINO, 2017; CUI 

et al., 2010; ENGHETA, ZIOLKOWSKI., 2006): 

• Double positive (DPS), Right Handed Material (RH) são materiais normalmente 

encontrados na natureza, com os dois parâmetros positivos, ou seja, ε > 0 e µ > 0. 

• Epsilon-negative (ENG) metamateriais que apresentam ε < 0 e µ > 0. Também podem 

ser chamados de Single Negative (SNG) por apresentar somente um parâmetro negativo. 

A estrutura mais conhecida com essa propriedade é o Thin-Wire (TW). 

• Mu-negative (MNG) metamateriais que apresentam ε > 0 e µ < 0. Também são materiais 

SNG. A estrutura mais conhecida com essa propriedade é o Split Ring Resonator (SRR). 

• Double Negative (DNG), Left-Handed Material (LH), Negative Refractive Index (NRI), 

Negative Index Material (NIM), Backward Media, meio de Veselago. Metamateriais 

que apresentam os dois parâmetros negativos, ε < 0 e µ < 0 e índice de refração também 

negativo. A estrutura mais conhecida com essa propriedade é formada pela combinação 

das anteriores, o SRR-TW. 

• Mu-near zero material (MNZ) são os materiais que apresentam µ ≅ 0. 

• Epsilon-near zero material (ENZ) são os materiais que apresentam ε ≅ 0. 

• Zero Index Material (ZIM) são os materiais que apresentam ε ≅ 0 e/ou µ ≅ 0 e, portanto, 

𝑛 ≅0. 
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Atualmente, as estruturas com índice de refração negativo têm tido maior destaque 

devido aos efeitos intrigantes e normalmente não encontrados na natureza que apresentam. Elas 

permitem uma melhora na performance de antenas, lentes, circuitos de micro-ondas, linhas de 

transmissões, entre outros (BALANIS, 2012, PENDRY, 2000). O efeito de índice de refração 

negativo, entretanto, ocorre somente em uma faixa estreita de frequências, não se 

caracterizando para toda a frequência. Na Figura 12, é mostrada a refração que ocorre entre 

materiais DPS-DPS e DPS-DNG em uma superfície plana. 

 
Figura 12. Refração através de uma superfície plana em meios DPS-DPS e DPS-DNG. 

Fonte: Balanis (2012). 

Além da pioneira SRR-TW, outras estruturas com essas características têm sido 

desenvolvidas. Entre elas podem-se citar as estruturas de formato F (RIZWAN, 2004), S 

dobrado (CHEN et al., 2005), H (ISLAM, FARUQUE, 2014), Ω (MOTA, 2014), pétalas (YOU 

et al., 2016), Z (HASAN et al., 2016) e anéis repartidos modificados (KARTHIKEYAN, 

ARULVANI, 2010). Além das classificações apresentadas, existem também metamateriais que 

apresentam ε < 0 e µ < 0, mas que não se coincidem em nenhuma frequência como os de 

SANGEETHA et al. (2016), em que geralmente foi buscado um metamaterial DNG e não se 

obteve êxito. São apresentados na Figura 13 as principais classificações dos materiais. 
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Figura 13. Classificação dos materiais de acordo com os valores de permissividade elétrica e 

permeabilidade magnética. Fonte: Caloz e Itoh (2005) e Engheta e Ziolkowski (2006). 

 

3.1.1 Obtenção dos parâmetros para caracterização do meio 

   

Conforme visto na Seção 3.1 um material pode ser caracterizado em termos dos seus 

parâmetros efetivos ε, µ e n. Para obtenção desses parâmetros é utilizada a homogeneização, 

que considera um meio efetivo desde que os elementos constituintes tenham tamanho médio 

muito menor do que o comprimento de onda, sendo estes conceitos aplicados nas próximas 

seções. A extração correta desses parâmetros em uma camada metamaterial formada por 

pequenas células através de dados experimentais ou simulações numéricas é muito importante 

para o projeto e otimização de metamateriais (CAPOLINO, 2017). 

Existem dois métodos principais para obtenção dos parâmetros constitutivos do meio 

efetivo metamaterial bem como suas variações, os métodos baseados no modelo de Drude e 

Lorentz e os baseados na recuperação de parâmetros, também conhecido por Retrieval Method 

ou método retroativo. Estes métodos utilizam os coeficientes de espalhamento de reflexão (S11, 

S22) e transmissão (S21, S12) como ferramentas para encontrar os parâmetros do meio 

metamaterial (FENG, 2006; MOTA, 2014). Por isso um procedimento para obtenção desses 

coeficientes em células de espessura finita é um procedimento muito importante no projeto de 

metamateriais. 
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A obtenção dos coeficientes de reflexão e transmissão para uma célula de geometria 

arbitrária são eficientemente resolvidos usando softwares comerciais como Ansoft HFSS ou 

CST Microwave Studio, conforme será mostrado no Capítulo 4. Se a camada metamaterial é 

construída, é mais fácil medir os coeficientes de transmissão e reflexão do que medir puramente 

a resposta elétrica desta camada e encontrar a permissividade de alta frequência, o que também 

ocorre para encontrar a permeabilidade de alta frequência (CAPOLINO, 2017). 

O modelo de Drude e Lorenz ajusta os parâmetros S às curvas conhecidas de 

permissividade e permeabilidade, respectivamente. Este modelo tem expressões que muitas 

vezes são imprecisas por considerar somente a resposta das partículas, não considerando o 

acoplamento entre células diferentes ou mesmo dispersão espacial, principalmente em 

frequências de micro-ondas ou superiores. Além disso, precisa de um espaçamento regular entre 

células metamateriais, caso contrário é necessário calcular os parâmetros utilizando suas 

definições, através de medições dos valores médios de campos e polarizações microscópicas 

(FENG, 2006; CUI et al., 2010, CAPOLINO, 2017). As equações deste método se encontram 

na Seção 3.2 como forma de se obter uma noção física sobre o fenômeno analisado. Neste 

trabalho elas são utilizadas como forma de obter um valor inicial das dimensões para a célula, 

principalmente através do circuito equivalente da Seção 3.2.2.2. 

Outro método comumente utilizado é conhecido por Retrieval Method, que obtém os 

parâmetros retroativamente através dos coeficientes de espalhamento obtidos seja por medição 

ou análise de onda completa, obtendo diretamente a permissividade e permeabilidade (FENG, 

2006). O método retroativo apresenta resultados precisos, mas a forma que é orientado 

numericamente ou experimentalmente dificulta sua utilização no projeto de metamateriais (CUI 

et al., 2010). Recuperar os parâmetros de uma simulação exata de onda completa é um 

procedimento mais preciso do que cálculos analíticos aproximados envolvendo polarizações de 

partículas individuais, ou regras misturadas, ou algoritmos aproximados (CAPOLINO, 2017). 

Este método é apresentado na Seção 3.3. A metodologia para obtenção dos coeficientes de 

espalhamento se encontra com a simulação da célula com condições de contorno periódicas na 

Seção 3.4. 

 

3.2 Histórico e Caracterização do Thin-Wire e Split Ring Resonator 

 

 A ideia de se usar materiais artificiais se data de 1898 por Jagadis Chunder Bose que 

fez experimentos em estruturas torcidas, atualmente conhecidas como quirais, na faixa de 
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micro-ondas (BOSE, 1898). Desde então vários trabalhos foram publicados neste sentido, com 

destaque ao trabalho de Victor Veselago (1967) que propôs a existência de materiais que 

apresentassem simultaneamente ε e µ efetivos negativos e consequentemente o índice de 

refração também negativo. Estes são muitas vezes conhecidos somente pelo nome de 

metamateriais. Entretanto, quando foram propostos ainda não existiam estruturas com estas 

características. 

 

3.2.1 Thin Wire 

 

Nessa mesma década, Rotman já havia proposto um arranjo de fios condutores dispostos 

verticalmente que apresentam permissividade elétrica efetiva negativa abaixo da frequência de 

plasma, também conhecido como Thin Wire (ROTMAN, 1962). Essa estrutura é apresentada 

na Figura 14. 

 
Figura 14. (a) Estrutura Thin-Wire (TW). Fonte: Rotman (1962). 

 Esta estrutura apresenta valores negativos de permissividade elétrica quando o campo 

elétrico que a alimenta é paralelo ao eixo z (�⃗�  || z) de forma a induzir uma corrente ao longo do 

fio de metal e gerar momentos dipolos elétricos equivalentes (CALOZ e ITOH, 2005). Esta 

estrutura e equacionamento foram primeiramente obtidas por Rotman e em seguida reescrita de 

maneira mais clara por Pendry et al. (1996, 1998), de acordo com a Equação (3.2): 

휀𝑟(𝜔) = 1 −
𝜔𝑝𝑒
2

𝜔2 + 𝜉²
+ 𝑗

𝜉𝜔𝑝𝑒
2

𝜔(𝜔2 + 𝜉2)
 (3.2) 

 

As constantes frequência de plasma elétrica 𝜔𝑝𝑒 e o fator de amortecimento 𝜉 devido às 

perdas no metal são definidos elas Equações (3.3) e (3.4): 
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𝜔𝑝𝑒 = √
2𝜋𝑐²

𝑝²ln (𝑝/𝑟1)
 (3.3) 

 

𝜉 =
휀0(𝑝𝜔𝑝𝑒/𝑟1)²

𝜋𝜎
 (3.4) 

 

Sendo c a velocidade da luz no vácuo, 𝑟1 o raio dos fios, p a distância média entre os fios e 𝜎 a 

condutividade do metal. 

 

3.2.2 Split Ring Resonator 

 

 Em 1999, Pendry et al. propuseram uma estrutura capaz de apresentar permeabilidade 

magnética efetiva negativa para uma certa faixa de frequências, através de anéis metálicos 

interrompidos, conhecidos como Split Ring Resonators (PENDRY et al. 1999). Esses elementos 

podem ser vistos na Figura 15. 

 
Figura 15. Vista superficial do Split Ring Resonator que apresenta ε > 0 e µ < 0 para o campo 

magnético perpendicular ao eixo x (H⊥x). Principais dimensões para (a) uma única estrutura 

e (b) para um arranjo dessas estruturas. Fonte: Adaptado de Pendry et al. (1999). 

A permeabilidade magnética pode ser obtida através da Equação (3.5), desde que o 

campo magnético seja perpendicular ao plano dos anéis, de forma a induzir correntes 

ressonantes nos anéis e gerar momentos equivalentes de dipolo magnético. Esta equação foi 

primeiramente obtida por primeiramente obtida por Pendry et al. (1999) e pode ser reescrita 

como (CALOZ e ITOH, 2005): 

µ𝑟(𝜔) =
𝐹𝜔²(𝜔2 − 𝜔0𝑚

2 )

(𝜔2 −𝜔0𝑚
2 )2 + (𝜔𝜉)²

+ 𝑗
𝐹𝜔²𝜉

(𝜔2 − 𝜔0𝑚
2 )2 + (𝜔𝜉)²

 (3.5) 
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As constantes frequência magnética de ressonância, 𝜔0𝑚, o fator de amortecimento 𝜉 

devido às perdas no metal e F um fator de simplificação, estes são definidos elas Equações 

(3.5), (3.6) e (3.7). 

𝜔0𝑚 = √
3𝑝2

π ln (2𝑤𝑟³/𝑑)
 (3.6) 

 

𝜉 =
2𝑝2𝑅′

𝑟µ0
 (3.7) 

 

𝐹 = 𝜋 (
𝑟

𝑝2
) (3.8) 

 

Sendo 𝑅′ a resistência em valores por unidade de comprimento. 

 

3.2.2.1 Circuito Equivalente do SRR 

 

 O SRR pode ser modelado pelo circuito equivalente da Figura 16. São basicamente dois 

circuitos RLC cada um representando um dos anéis. O acoplamento indutivo é representado por 

um indutor n e o capacitivo por uma capacitância de acoplamento 𝐶𝑚 (CALOZ e ITOH, 2005). 

 
Figura 16. Circuito equivalente do Split Ring Resonator de dois anéis. Fonte: Caloz e Itoh 

(2005). 

As dimensões dos anéis são muito próximas, ou seja, se o acoplamento entre os anéis é 

fraco é possível aproximar 𝐿1 = 𝐿2 = 𝐿 e 𝐶1 = 𝐶2 = 𝐶. Dessa forma, o circuito equivalente do 

SRR de duas espiras passa a ser aproximado pelo de uma espira, representado na Figura 17. A 

frequência de ressonância resultante será aproximadamente a mesma obtida para um circuito 

RLC simples de uma espira. Contudo, o SRR com dois anéis tem maior momento magnético 

devido a maior densidade de corrente (CALOZ e ITOH, 2005). 
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Figura 17. Circuito equivalente do Split Ring Resonator de um anel que pode aproximar o 

circuito de dois anéis para valor pequeno acoplamento. Fonte: Caloz e Itoh (2005). 

A frequência de ressonância para o SRR de um anel e de dois anéis com acoplamento 

fraco pode ser definida pela Equação (3.9): 

𝜔0 =
1

√𝐿𝐶
 (3.9) 

 

3.2.2.2 Obtenção da frequência de ressonância para SRRs quadrados de N anéis 

 

 Neste trabalho será utilizada uma variação do SRR de forma quadrada. O circuito 

equivalente desta configuração para dois anéis pode ser aproximado pelo da Figura 16. Na 

Figura 18, segue o SRR quadrado e suas principais dimensões. Estas serão utilizadas na 

formulação que se segue para SRR quadrados formados por N anéis ressonadores. 

 
Figura 18. Principais dimensões do Split Ring Resonator de forma quadrada. 

 Conforme pode ser visto através de (3.9), a frequência de ressonância é dependente da 

capacitância e indutância do anel. Baena et al. (2004) traz uma formulação muito útil para 

obtenção desses parâmetros para SRR e para Complementary Split Ring Resonator (CSRR) para 

dois anéis circulares. Contudo, Bilotti et al. (2007a) propôs uma abordagem para obtenção da 

frequência de ressonância em estruturas formadas por N anéis quadrados. Esta abordagem é 

conhecida como Multiple Split Ring Resonators (MSRR) e fornece uma formulação geral para 

múltiplos anéis. Ela apresenta resultados próximos aos de Baena et al. (2004, 2005) para o caso 
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N = 2 e será apresentada por ser mais completa. O circuito equivalente para N = 4 anéis é 

apresentado na Figura 19. 

 
Figura 19. Exemplo de um Multiple Split Ring Resonator para 4 anéis (a) e respectivo 

circuito equivalente (b). Fonte: Adaptado de Bilotti et al. (2007a). 

 Novamente, o circuito equivalente pode ser aproximado para uma indutância 

equivalente 𝐿𝑀𝑆𝑅𝑅 e capacitância equivalente 𝐶𝑀𝑆𝑅𝑅 de forma a utilizar (3.9) para encontrar a 

frequência de ressonância da estrutura. O equacionamento apresentado acompanha o 

desenvolvimento de Bilotti et al. (2007a), mas calcula a capacitância por unidade de 

comprimento entre os anéis conforme Bilotti et al. (2007b), pois este contabiliza a influência 

do dielétrico. São apresentadas a seguir as principais equações para obtenção dos parâmetros. 

Um maior aprofundamento sobre o desenvolvimento do método pode ser encontrado em Bilotti 

et al. (2007a, 2007b). 

𝐿𝑀𝑆𝑅𝑅 =
µ0
2

𝑙𝑎𝑣𝑔

4
4,86 [ln (

0,98

𝜌
) + 1,84𝜌] (3.10) 

 

𝐶𝑀𝑆𝑅𝑅 =
𝑁 − 1

2
[2𝑙 − (2𝑁 − 1)(𝑤 + 𝑠)]𝐶𝑝𝑢𝑙 (3.11) 

 

𝜌 =
(𝑁 − 1)(𝑤 + 𝑠)

𝑙 − (𝑁 − 1)(𝑤 + 𝑠)
 (3.12) 

 

𝑙𝑎𝑣𝑔 = 4[𝑙 − (𝑁 − 1)(𝑠 + 𝑤)] (3.13) 

 

𝐶𝑝𝑢𝑙 = 휀0 [1 +
2

𝜋
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 [

ℎ

2𝜋(𝑤 + 𝑠)
] ( 휀𝑟 − 1)]

𝐾(√1 − 𝑘2)

𝐾(𝑘)
 (3.14) 
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𝐾(𝑘) = ∫
𝑑ɵ

√1 − 𝑘 𝑠𝑖𝑛²ɵ

𝜋/2

0

 (3.15) 

 

Sendo 𝐿𝑀𝑆𝑅𝑅 a indutância equivalente, 𝐶𝑀𝑆𝑅𝑅 a capacitância equivalente, 𝑙𝑎𝑣𝑔 é o comprimento 

médio da tira, h é a espessura do substrato, 𝐶𝑝𝑢𝑙 é a capacitância por unidade de comprimento, 

𝜌 é a taxa de preenchimento do metamaterial e K é a integral elíptica completa de primeiro tipo 

e argumento 𝑘 = 𝑠/(𝑠 + 2𝑤). 

 

3.2.3 Estrutura SRR-TW 

 

Smith et al. (2000) uniu as duas estruturas em busca da obtenção do primeiro material 

LH. A fabricação destas estruturas e recorrente publicação em 2001, se mostrou eficaz, 

inclusive com solicitação de patente no mesmo ano e registrada em 2004, sendo conhecida 

como SRR-TW (SMITH et al., 2001, 2004). A primeira estrutura SRR-TW registrada em patente 

pode ser visualizada na Figura 20. As estruturas SRR-TW fabricadas que comprovaram ser 

possível a obtenção do índice de refração negativo para operação na banda X podem ser 

visualizadas na Figura 21. A obtenção dos parâmetros pode ser feita conforme descrito na Seção 

anterior ou na forma da Seção 3.3. 

 
Figura 20. Estrutura resultante da combinação entre o Split Ring Resonator e Thin 

Wire patenteada em 2004. Fonte: Smith et al. (2004). 
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          (a)      (b) 

Figura 21. Estruturas SRR-TW unidimensional (a) e bidimensional (b) fabricadas que 

obtiveram índice de refração negativo na banda X. Fonte: Shelby et al. (2001) e Smith et al. 

(2001). 

 

3.3 Obtenção de Parâmetros via Métodos de Recuperação via coeficientes de 

espalhamento (S) 

 

A técnica de extração das propriedades eletromagnéticas através dos parâmetros de 

espalhamento pela utilização de métodos retroativos foi inicialmente proposta por Nicolson e 

Ross (1970) e pioneiramente aplicada a metamateriais por Smith et al. (2002). Smith aplicou às 

células condições de contorno de forma a se comportar como um meio formado por arranjos de 

células metamateriais utilizando matrizes de transferência. Porém o equacionamento de Smith 

et al. (2002) apresenta múltiplas soluções nas situações em que o metamaterial possui espessura 

muito grande, próximo a um comprimento de onda (MOTA, 2014). 

Por isso, Chen et al. (2004) propôs uma abordagem complementar à de Smith et al. 

(2002), de forma a evitar descontinuidades no índice de refração. Na abordagem proposta por 

Chen et al. (2004), quando a parte imaginária do índice de refração tende a zero, mas a 

imaginária da impedância não, conclui-se que a parte real deverá ser próxima de zero. Desta 

forma, os múltiplos valores da parte real deste índice são analisados iterativamente, sendo que 

somente uma terá este comportamento nas frequências próximas às analisadas. 

Smith et al. (2005) utiliza uma adaptação do método de Chen et al. (2004) para evitar 

múltiplas soluções ao método de Smith et al. (2002). Contudo, Feng (2006) simulou o mesmo 

exemplo utilizado em Smith et al. (2005), utilizando o método de Chen et al. (2004) como forma 

de comparar os métodos e os resultados obtidos se mostraram muito próximos. Neste trabalho 

é utilizada a formulação de Chen et al. (2004) intrinsecamente através do software CST 

Microwave Studio que utiliza a sua macro para extrair permissividade elétrica, permeabilidade 

magnética e índice de refração efetivos e impedância do meio. Esta técnica se mostra robusta 
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numericamente e será apresentada resumidamente neste trabalho através das equações (3.16) a 

(3.21), podendo ser encontrada em sua formulação completa em Chen et al. (2004). 

𝑆11 =
𝑅01(1 − 𝑒

𝑗2𝑛𝑘0𝑑)

1 − 𝑅01
2 𝑒𝑗2𝑛𝑘0𝑑

 (3.16) 

 

𝑆21 =
(1 − 𝑅01

2 )𝑒𝑗𝑛𝑘0𝑑

1 − 𝑅01
2 𝑒𝑗2𝑛𝑘0𝑑

 (3.17) 

 

𝑧 = ±√
(1 + 𝑆11)

2 − 𝑆21
2

(1 − 𝑆11)
2 − 𝑆21

2  (3.18) 

 

𝑒𝑖𝑛𝑘0𝑑 =
𝑆21

1 − 𝑆11
𝑧 − 1
𝑧 + 1

 (3.19) 

 

𝑛 =
1

𝑘0𝑑
{[𝐼𝑚[ln(𝑒𝑖𝑛𝑘0𝑑)] + 2𝑚𝜋] − 𝑗 [𝑅𝑒[ln(𝑒𝑖𝑛𝑘0𝑑)]]}  (3.20) 

 

µ = 𝑛𝑧 (3.21) 

 

휀 =
𝑛

𝑧
 (3.21) 

Sendo 𝑅01 = (𝑧 − 1)/(𝑧 + 1) e 𝑘0 o número de onda. Os sinais de 𝑧 e 𝑒𝑖𝑛𝑘0𝑑 devem ser tais 

que 𝑅𝑒(𝑧) ≥ 0 e 𝐼𝑚(𝑛) ≥ 0, em que Re representa a parte real e Im a imaginária. 

A forma da equação de 𝑒𝑖𝑛𝑘0𝑑 já assegura que a parte real da impedância seja positiva, 

restando assegurar que a imaginária do índice de refração seja positiva para evitar múltiplas 

soluções devido ao uso da função logarítmica. A ideia por traz deste método é utilizar as 

equações obtidas de forma a manter a continuidade da permissividade elétrica e permeabilidade 

magnética nas frequências analisadas. Este método utiliza a expansão de 𝑒𝑖𝑛𝑘0𝑑 em uma série 

de Taylor de segunda ordem que apresenta duas soluções e assume que a solução com parte 

imaginária mais próxima da solução inicial será a correta. O índice m na Equação (3.20), será 

o que aproxima mais estas soluções (CHEN et al., 2004; OLULE et al., 2015). O critério para 

obtenção das continuidades dos parâmetros pode ser resumido na análise da Equação (3.22). 

|𝑛′𝑧′′| ≤ 𝑛′′𝑧′ (3.22) 

 

Sendo que (.)′ representa a parte real e (.)′′ a parte imaginária das variáveis. 
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Quando o 𝑛′′𝑧′ se aproxima de zero, mas 𝑧′′ não, deve se assegurar que 𝑛′ ≅ 0. Se o 

sistema descrito acima apresentar solução única esta é a correta. Caso apresente várias, o valor 

de 𝑛′ deve ser calculado nas frequências subsequentes iterativamente conforme mencionado. 

Este método pode ser utilizado para checar a validade de 𝑛′ em todas as frequências estudadas. 

Mais detalhes sobre este procedimento podem ser encontrados em Chen et al. (2004) e Xudong 

Chen (2005). 

 

3.4 Obtenção dos coeficientes de espalhamento (S) 

 

A obtenção dos coeficientes de espalhamento de transmissão (S21) e reflexão (S11) 

permite a extração dos parâmetros efetivos das estruturas e consequentemente de seu 

comportamento eletromagnético através das suas curvas de transmissão e reflexão. Uma forma 

de se obter esses parâmetros é a utilização de paredes condutoras elétricas perfeitas (PEC) e 

condutoras magnéticas perfeitas (PMC) nas simulações de uma célula componente do meio. 

Desta forma, a partir da simulação da célula com as condições de contorno aplicadas, têm-se a 

caracterização de um meio homogêneo semi-infinito formado por arranjos periódicos desta. 

Assim, a partir dos valores de S21 e S11 pode-se obter a permissividade e permeabilidade 

efetivos de uma estrutura periódica tridimensional formada por pequenas células, pelos 

parâmetros de recuperação ou outras modelagens (LATRACH et al., 2010; FENG, 2006; 

SMITH et al., 2005). 

 Tomando como exemplo o caso do SRR-TW, os parâmetros são obtidos sob condições 

normais de incidência com o vetor de propagação paralelo ao plano dos anéis, de forma que o 

campo magnético seja perpendicular aos anéis e o elétrico paralelo aos gaps. Neste exemplo da 

Figura 22, adaptado de Feng (2006), a onda se propaga na direção negativa de z. As paredes 

PMC são colocadas na direção x e as paredes PEC na direção y. 

 
Figura 22. Condições de contorno periódicas para extração dos coeficientes de espalhamento. 

Adaptado de Feng (2006). 



72 

 

 

 

 

Capítulo 4 

 

Aplicação do radome com características 

de metamaterial à antena de microfita 
 

 

Neste capítulo são definidos os materiais e métodos utilizados no projeto e simulações 

da antena e da célula metamaterial com condições de contorno aplicadas como forma de obter 

as características do meio equivalente, que serão utilizados como radomes. A metodologia 

utilizada é referenciada de acordo com as equações já mencionadas nos outros capítulos e de 

acordo com as tabelas de dados fornecidas neste capítulo. Os resultados apresentados são 

baseados na análise da largura de banda, diretividade, ganho IEEE e ganho realizado obtidos, 

além da altura final de cada estrutura. As otimizações utilizadas neste capítulo são feitas através 

de estudos paramétricos e da macro Trust Region Framework do próprio CST MWS. 

Para um melhor entendimento dos gráficos deste capítulo e valores de largura de banda, 

ganho IEEE e ganho realizado, é apresentada a seguir uma breve explicação desses conceitos 

que também pode ser encontrada em Balanis (2016), sendo seu equacionamento omitido por 

simplicidade. O ganho é definido como “a razão entre a intensidade de radiação da antena em 

determinada direção e a intensidade de radiação que seria obtida se a potência aceita pela antena 

fosse radiada isotropicamente”. O ganho de uma antena está relacionado tanto as propriedades 

direcionais consideradas na diretividade da antena como as perdas, consideradas pelo produto 

desta com os valores de eficiência. Os ganhos podem ser separados em duas categorias 

principais: 

- Ganho ou Ganho IEEE: leva em consideração as perdas nos dielétricos e condutores, mas não 

leva em consideração as perdas por descasamento de impedância entre a linha de transmissão 

e a antena (reflexão) e o descasamento de polarização. 
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- Ganho realizado ou absoluto: leva em consideração todas as perdas envolvidas, ou seja, perdas 

nos dielétricos e condutores, por descasamento de impedância e polarização. Para uma antena 

projetada para minimizar os descasamentos em determinada frequência, os valores de ganho 

realizado e ganho IEEE são aproximadamente iguais nesta frequência. 

 A largura de banda de uma antena é a faixa de frequências em que a antena atinge uma 

performance desejada em relação a determinada característica. Esta dissertação segue o 

conceito geralmente adotado por outras referências no estudo de antenas, de que o valor do 

coeficiente de reflexão deve ser menor ou igual a -10 dB, ou seja, S11 deve ser menor do que 

0.1, o que também significa dizer que pelo menos 90% da potência de entrada da antena é 

radiada. A largura de banda também pode ser calculada em valores percentuais em relação a 

frequência para a qual a antena é projetada. 

 Além destes conceitos, é importante definir também conceitos sobre a malha adaptativa 

utilizada neste trabalho por meio do CST MWS. Nesta abordagem uma grade tetraédrica inicial 

é ajustada à estrutura em estudo e se adapta a modificações na estrutura à medida que são 

realizadas análises e reprojetos. Para tal, os nós de uma malha tetraédrica recém-criada não são 

simplesmente colocados nas bordas das malhas já existentes, mas são projetados de volta ao 

modelo de entrada como parte de outra análise para feedback e refinamento. Os parâmetros de 

entrada são o número mínimo e máximo de passos, bem como a faixa de frequência para as 

verificações e o delta máximo entre as execuções, que é usado para um critério de parada. Sendo 

o número de verificações significa quantas execuções sucessivas para atender aos critérios de 

delta máximo desejado (SUIT, 2006; CST, 2019). 

 

4.1 Etapas do Projeto 

 

As etapas do projeto são definidas a seguir e são seguidas na elaboração deste capítulo. 

As simulações são feitas em MATLAB, sendo seguidas de simulações e otimizações no CST 

MWS. 

• Projeto da antena patch de microfita retangular para operação em 18 GHz e otimizações nas 

dimensões de forma a obter um ganho superior a 7 dBi e largura de banda de 800 MHz ou 

4,5% em relação a frequência central de 18 GHz. São simulados e comparados os resultados 

de três alimentações propostas: alimentação via inset, via transformador de um quarto de 

onda e pela combinação das duas formas de alimentação, sendo a antena de melhor 
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desempenho utilizada posteriormente na comparação com os resultados obtidos pela adição 

de radomes. 

• Projeto das células metamateriais no MATLAB por meio do método do circuito equivalente 

para obtenção das dimensões iniciais e simulação no CST MWS com condições de contorno 

periódicas de forma a obter os coeficientes de espalhamento de transmissão (S21) e de 

reflexão (S11). A partir de S21 e S11 e aplicando métodos de recuperação de parâmetros são 

obtidas as características efetivas do meio a ser utilizado como radome. As dimensões das 

células são otimizadas buscando a maximização de S21 e minimização de S11, como forma 

reduzir as perdas no radome e a obtenção de valores especificados de permissividade elétrica 

e permeabilidade magnética. São definidas três configurações de radomes equivalentes: 

formados por SRR com característica DPS, SRR com característica MNG e SRR-TW com 

característica DNG, respectivamente, em 18 GHz. 

• Projeto dos radomes para os três casos mencionados e posicionamento acima da antena de 

microfita, com realização de estudo sobre o número de camadas a serem utilizadas. As 

distâncias entre essas camadas são otimizadas buscando aumento de ganho e largura de 

banda da antena. Comparação dos resultados obtidos para cada caso com a antena 

inicialmente projetada, entre os resultados obtidos e com trabalhos de aplicações similares 

apresentados no Capítulo 1. 

 

4.2 Materiais utilizados 

 

Foram utilizados para as simulações os softwares MATLAB® e CST Microwave 

Studio® de versão 2018/2019. Como as simulações realizadas em MATLAB são menos 

complexas, foi utilizado o computador Positivo Sim + de Processador b950, 6 GB de memória 

RAM e Windows 7, com 64 bits. As simulações no software CST MWS se deram no 

computador DELL XPS de Processador Intel Core i7-3770, com 8 GB de memória RAM e 

Windows 10 com 64 bits devido à alta demanda de processamento. 

 

4.2.1 Substrato Utilizado 

 

O substrato é caracterizado pela sua permissividade elétrica, pela tangente de perdas e 

espessura conforme mencionado na Seção 2.2.1. Foi utilizado nas simulações o substrato 

RO3003 da Rogers Corporation (RO3003™ Laminates, 2019). Este é um substrato que atende 
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as especificações procuradas para micro-ondas, fornecendo pequena tangente de perdas e 

possibilitando a obtenção de um ganho superior a 7 dBi para a antena projetada. As principais 

características deste substrato se encontram na Tabela 6. 

Tabela 6. Propriedades do substrato RO3003 utilizado. 

Característica Valor 

Espessura do Substrato (ℎ) 0,76 mm 

Espessura do Cobre (metalização) (𝑡) 17,5 µm 

Permissividade Elétrica Relativa (휀𝑟) 3,00±0,04 

Tangente de Perdas (𝛿) 0,0010 

Fonte: RO3003™ Laminates (2019). 

 

4.3 Projeto da Antena de Microfita 

 

A antena é alimentada por meio da linha de microfita conforme a Seção 2.3.1 e têm 

elemento radiador retangular, conforme a Seção 2.2.2. O método de análise utilizado é o da 

Linha de Transmissão conforme a Seção 2.4.1.1, através dos procedimentos da Seção 2.4.1.1.1 

do Projeto da MPA. Estes equacionamentos são feitos no MATLAB® como parâmetros 

iniciais, pois estes são obtidos por um método aproximado. Em seguida, são feitas simulações 

utilizando métodos de onda completa, conforme mencionado na Seção 2.4.2, através CST 

MWS®, que utiliza a Técnica de Integração Finita das Seções 2.4.2.1 e 2.4.2.2. 

As simulações no CST passaram por uma busca adaptativa de malhas até que houvesse 

como critério de convergência uma diferença entre os parâmetros de espalhamento inferior a 

2% em toda a faixa de frequências estudada, de 16 a 20 GHz. Assim, são obtidos os parâmetros 

globais e locais das malhas que se adaptam a cada caso. A malha encontrada foi salva e aplicada 

na busca paramétrica das variáveis e otimizações sendo adotada uma tolerância de -60dB. São 

definidos parâmetros em relação a malha global de 25 células por comprimento de onda e até 

25 células por borda. A malha local permite a subdivisão de uma célula global em até 20 células 

quando necessário. 

 

4.3.1 Projeto da MPA no Matlab 

 

Os dados de entrada necessários para projeto da antena de microfita são a frequência de 

ressonância (𝑓𝑟) de 18 GHz, impedância de entrada 𝑍0 de 50 Ω e as características do substrato 
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que se encontram na Tabela 6. Utilizando as equações (2.1) a (2.6), para W/h > 1, obtém-se os 

parâmetros da antena de microfita, que podem ser observados na Tabela 7. 

Tabela 7. Parâmetros obtidos para antena patch retangular. 

Característica Valor 

Comprimento do patch (𝐿) 4,416 mm 

Largura do patch (𝑊) 5,892 mm 

Permissividade elétrica relativa efetiva do meio (휀𝑟𝑒𝑓𝑓) 2,626 

Comprimento elétrico do Patch (𝐿𝑒𝑙) 5,142 mm 

Variação do comprimento em cada lateral (∆𝐿) 0,036 mm 

Frequência de ressonância do modo 𝑇𝑀010, 𝑓𝑟010 18,001 GHz 

 Foram propostos três tipos de configurações para alimentar a antena via linha de 

microfita, buscando a que apresentasse o desempenho desejado e pudesse ser alimentada por 

um conector com núcleo de ar de 3,5 mm de 50 ohms de impedância. Cada uma delas foi 

projetada no MATLAB e simulada e otimizada no CST, sendo comparadas ao final da Seção. 

Estas configurações são basicamente: 

• Alimentação direta através da linha de microfita e uso do Inset Fed, conforme a Figura 5 (a). 

• Alimentação através de um transformador de um quarto de onda, conforme a Figura 5 (b). 

• Combinação das duas alternativas anteriores. 

 

4.3.2.1 Alimentação pela linha de microfita com Inset Fed no Matlab 

 

Para este caso, a alimentação de 50 Ω de impedância é conectada a uma linha de 

microfita também de 50 Ω que se liga diretamente ao patch da antena. Conforme a Seção 

2.4.1.1.1, a largura da trilha é calculada utilizando o passo 8 e equação (2.7), com 𝑊0/ℎ > 1, a 

resistência de entrada é calculada conforme o passo 9 e o ponto em que esta deve se ligar ao 

patch conforme o passo 10, seguindo as equações (2.8) a (2.12). Sendo 𝜆 =16,66 mm e  

𝑘 = 377 m-1. A Tabela 8 mostra os principais parâmetros para linha de alimentação via inset 

fed. 

Como pode ser visto na Tabela 8, a linha de microfita possui grande dimensão em 

relação à antena. A largura da linha equivale a aproximadamente 1/3 à largura da antena e seu 

ponto de alimentação ocorre em aproximadamente 1/3 do comprimento da antena. Além disso, 

a largura da trilha é equivalente a aproximadamente 2,5 vezes a altura do substrato. Esses 

fatores contribuem para que a antena seja menos simétrica, o que eleva a radiação espúria e as 

perdas, reduzindo o ganho realizado como pode ser visto na próxima Subseção. 
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Tabela 8. Parâmetros para linha de alimentação via inset fed. 

Característica Valor 

Permissividade elétrica relativa efetiva da trilha (휀𝑟𝑒𝑓𝑓𝑡) 2,626 

Largura da linha de alimentação (𝑊0) 1,93 mm 

Condutância própria da abertura (𝐺1) 1,282 . 10-3 S 

Condutância mútua da abertura (𝐺12) 6,572 . 10-4 S 

Resistência de entrada da antena (𝑅𝑖𝑛) 257,794 Ω 

Ponto de alimentação do patch (𝑦0) 1,567 mm 

 

4.3.2.2 Alimentação pela linha de microfita com Inset Fed no CST MWS 

 

A malha formada para esta antena no CST MWS, obteve como dimensão para a menor 

célula 0,05 mm e para a maior célula 0,5837 mm. A largura do patch, da linha de alimentação 

e o ponto de alimentação podem ser encontradas nas Tabelas 7 e 8, o comprimento da linha de 

alimentação utilizada equivale à metade do comprimento do patch. O substrato tem o dobro das 

dimensões do patch de forma que a antena fique centralizada e seja simétrica em relação as 

extremidades. As demais dimensões podem ser vistas na Tabela 6. As dimensões g, L, e 𝑦0, 

correspondem respectivamente aos valores de gap, que são as espessuras das aberturas laterais 

ao inset, ao comprimento do patch e ao ponto de inserção da alimentação no patch, conforme 

mencionado no Capítulo 2. 

Na figura 23 é apresentado um estudo paramétrico do coeficiente de reflexão em função 

do comprimento do patch e valor do gap. Este estudo possibilita encontrar o valor de L tal que 

a frequência de ressonância seja 18 GHz, sendo assumido um valor constante para 𝑦0 de  

1,56 mm. Os valores otimizados de comprimento e gap obtidos para esta antena são L = 4,56 

mm e g = 0,3 mm, como pode ser visto na Figura 23. 

  
Figura 23. Coeficiente de reflexão em função do comprimento do patch e dimensão do gap 

para alimentação via inset. 
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Nas Figuras 24 e 25 podem ser vistos as dimensões desta antena otimizada e suas 

características de ganho nas frequências entre 16 GHz e 20 GHz. 

  
Figura 24. Esquerda: MPA alimentada diretamente pela linha de 50 Ω com uso do inset, 

dimensões em milímetros. Direita: curva de ganho (---) e diretividade (----) versus frequências 

correspondentes. 

 
Figura 25. Curva de ganho realizado (---) e diretividade (----) versus frequência da MPA 

alimentada diretamente pela linha de 50 Ω com uso do inset. 

 

4.3.3.1 Alimentação pela linha de microfita com transformador de λ/4 no MATLAB 

 

Neste caso, a alimentação de 50 Ω é conectada a uma linha de microfita de 50 Ω (𝑍𝑎𝑙) 

de pequeno comprimento para facilitar a conexão. A linha de 50 Ω é conectada a um 

transformador de um quarto de onda que suaviza a ligação desta à antena. A impedância de 

entrada da antena é calculada conforme o passo 9 da Seção 2.4.1.1.1,  𝑅𝑖𝑛 = 257,79 Ω, como 

mostrado na Tabela 8. A largura da trilha de 50 Ω é calculada conforme o passo 8 e equação 

(2.7), para 𝑊0/ℎ > 1, valor que também consta na Tabela 8. A largura do transformador de um 

quarto de onda é calculado da mesma forma, com 𝑊0/ℎ < 1. 
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Tabela 9. Parâmetros para linha de alimentação via transformador de λ/4. 

Característica Valor 

Permissividade elétrica relativa efetiva da trilha de 𝑍𝑎𝑙 = 50 Ω (휀𝑟𝑒𝑓𝑓𝑡) 2,626 

Largura da linha conectada à alimentação (𝑊0) 1,93 mm 

Comprimento da linha conectada à alimentação 0,9 mm 

Impedância de entrada da antena (𝑍𝑎 = 𝑅𝑖𝑛) 257,794 Ω 

Comprimento do transformador de λ/4 (𝐿𝑡) 4,167 mm 

Impedância do transformador de um quarto de onda (𝑍𝑡 ) 113,532 Ω 

Permissividade elétrica relativa efetiva da trilha do transformador (휀𝑟𝑒𝑓𝑓𝑡2) 2,208 

Largura do transformador (𝑊02) 0,37 mm 

 

Como pode ser visto na Tabela 9, mesmo com a utilização do transformador de um 

quarto de onda, a transição entre as impedâncias não pôde ser muito suavizada. Isto pode ser 

visto através da relação 𝑊0/𝑊02, ou seja, com a transição de uma trilha para outra 

aproximadamente 5 vezes menor. Isto faz com que ocorram perdas e radiações indesejadas na 

transição destas trilhas, mesmo com a utilização do transformador de um quarto de onda, o que 

prejudica o desempenho da antena. 

 

4.3.3.2 Alimentação pela linha de microfita com transformador de λ/4 no CST MWS 

 

Na simulação realizada, a menor célula apresentou dimensão de 0,05 mm e maior célula 

0,5674 mm. As dimensões relativas ao transformador de um quarto de onda podem ser 

visualizadas na Tabela 9. Novamente o substrato tem o dobro da largura do patch, mas o 

comprimento tem a dimensão acrescida devido ao transformador de 𝜆/4 e a trilha extra na 

alimentação. As demais dimensões podem ser visualizadas nas Tabelas 6 e 7. 

Na figura 26 é apresentado um estudo paramétrico do coeficiente de reflexão em função 

do comprimento do patch, sendo 𝑊02 = 0,37 mm, juntamente com os valores otimizados de  

L = 3,96 mm e 𝑊02 = 0,2 mm para esta antena. Este estudo possibilita encontrar o valor de 

comprimento do patch para que a ressonância ocorra em 18 GHz. Nas Figuras 27 e 28 podem 

ser vistas a antena otimizada e ganhos obtidos nas frequências entre 16 GHz e 20 GHz. 
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Figura 26. Coeficiente de reflexão em função do comprimento do patch e dimensão do gap 

para alimentação por transformador de λ/4. 

 
Figura 27. Esquerda: MPA alimentada através de transformador de λ/4, dimensões em 

milímetros. Direita curva de ganho (---) e diretividade (----) versus frequência. 

 

 
Figura 28. Curva de ganho realizado (---) e diretividade (----) versus frequência da MPA 

alimentada através de transformador de λ/4. 
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4.3.4.1 Alimentação pela linha de microfita com combinação entre Inset Fed e 

transformador de um quarto de onda 

 

Para o terceiro caso analisado é feita a combinação entre os métodos anteriores. Desta 

forma, é possível conseguir uma transição mais suavizada entre as trilhas de alimentação, evita-

se linhas largas ou muito estreitas e também fazendo com que o gap do inset seja mais 

centralizado e a antena não seja muito recortada para sua inserção. 

Nesta configuração é utilizada uma pequena trilha para facilitar a conexão à 

alimentação, de maneira análoga a 4.2.3.2. A linha de 50 Ω é conectada ao transformador de 

um quarto de onda que é ligado a uma trilha de 100 Ω que se liga à antena. Novamente, 𝑅𝑖𝑛 = 

257,79 Ω, como mostrado na Tabela 8, sendo o valor das trilhas calculados conforme o passo 

8 e equação (2.7), com 𝑊0/ℎ > 1 para a trilha de 50 Ω e para a trilha do transformador e 

𝑊0/ℎ < 1 para a trilha de 100 Ω. Os resultados obtidos podem ser vistos na Tabela 10. 

Tabela 10. Parâmetros para terceira antena proposta. 

Característica Valor 

Permissividade elétrica relativa efetiva da trilha de 𝑍𝑎𝑙, de 50 Ω (휀𝑟𝑒𝑓𝑓𝑡) 2,626 

Largura da linha ligada à alimentação (𝑊0) 1,93 mm 

Comprimento da linha ligada à alimentação 0,9 mm 

Impedância de entrada da antena 257,794 Ω 

Comprimento do transformador de λ/4 (𝐿𝑡) 4,167 mm 

Impedância do transformador de um quarto de onda (𝑍𝑡) 70,711 Ω 

Permissividade elétrica relativa efetiva da trilha do transformador (휀𝑟𝑒𝑓𝑓𝑡2) 2,324 

Largura do transformador (𝑊02) 1,07 mm 

Impedância da saída do transformador a conectar à antena (𝑍𝑎) 100 Ω 

Permissividade elétrica relativa efetiva da trilha de 𝑍𝑎 (휀𝑟𝑒𝑓𝑓𝑡3) 2,231 

Largura da linha conectada à antena de impedância 𝑍𝑎 (𝑊03) 0,49 mm 

Comprimento da linha de 100 Ω conectada à antena 0,9 mm 

Ponto de alimentação do patch (𝑦0) 1,263 mm 

 

4.3.4.2 Alimentação pela linha de microfita com combinação entre Inset Fed e 

transformador de um quarto de onda no CST MWS 

 

Na simulação realizada no CST a menor célula apresentou dimensão de 0,03 mm e a 

maior célula 0,5997. As principais dimensões da antena são mostradas na Tabela 10. O valor 

do gap e do ponto de inserção são otimizados em conjunto para obtenção de um maior ganho e 

largura de banda, sendo obtidos 𝑦0 = 0,8 mm e 𝑔 = 0,69 mm. Nas Figuras 29 e 30 são 
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mostradas as curvas de ganho e diretividade para frequências entre 16 GHz e 20 GHz e as 

dimensões da antena obtida. Na Figura 31 é mostrada uma comparação entre os coeficientes de 

reflexão das três antenas propostas, nesta mesma faixa de frequências. A Tabela 11 mostra o 

comparativo entre as três antenas mostradas. 

 
Figura 29. Esquerda: Dimensões da antena otimizada em milímetros. Direita: curva de ganho 

(---) e diretividade (----) versus frequência. 

 
Figura 30. Curva de ganho realizado (---) e diretividade (----) versus frequência da antena 

otimizada. 

Tabela 11. Comparativo entre as antenas simuladas. 

Característica Inset Transformador Combinada 

Diretividade em 18 GHz 7,229 dBi 7,687 dBi 7,726 dBi 

Ganho realizado em 18 GHz 6,308 dBi 6,871 dBi 7,355 dBi 

Coeficiente de reflexão em 18 GHz -53,823 dB -17,312 dB -49,859 dB 

Largura de banda da antena 727 MHz 800 MHz  815 MHz 
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Figura 31. Comparativo do coeficiente de reflexão das antenas propostas. 

Pode ser observado que essa última antena apresentou maior simetria na curva de ganho 

em relação à frequência de 18 GHz, além de um melhor casamento de impedância. Ela possui 

também maior ganho, diretividade e largura de banda em relação as outras antenas. Por isso, 

esta será a antena utilizada como antena padrão nas próximas seções. As curvas características 

desta antena serão utilizadas como parâmetro de comparação para averiguar o efeito da adição 

de camadas de radome acima da antena de microfita. Nas Figuras 32 e 33 são apresentados 

respectivamente os diagramas de radiação tridimensionais e recortes bidimensionais do ganho 

realizado desta antena em 18GHz. 

 
Figura 32. Diagrama de radiação da antena patch operando em 18 GHz. 
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Figura 33. Diagramas de radiação bidimensionais da antena otimizada. Esquerda: plano 

vertical (yz), φ = 90º e φ = 270º. Direita: plano horizontal (xz), ɵ = 90º. 

4.4 Simulação da célula metamaterial e meio equivalente 

 

 Nesta Seção são apresentados os principais resultados obtidos para o meio equivalente 

que é simulado através da célula metamaterial formada por anéis ressonadores SRR quadrados 

e também pelo SRR-TW. O objetivo destas estruturas é melhorar as características de ganho e 

largura de banda da antena da Seção 4.3.4.2. Para isso, buscou-se através da otimização das 

dimensões das células a maximização das curvas dos coeficientes de transmissão (S21) e 

minimização da reflexão (S11) na frequência de 18 GHz, analogamente ao funcionamento de 

uma superfície seletora de frequências, também conhecido por Frequency Selective Surface 

(FSS). Outra forma de otimização que pode ser utilizada é a minimização das partes complexas 

da permeabilidade magnética, permissividade elétrica e índice de refração como forma de 

reduzir a tangente de perdas do material, similar ao que foi feito por Latrach et al. (2010). 

Contudo, a abordagem usada neste trabalho é de mais fácil entendimento e visualização e 

apresenta resultados similares. 

As dimensões da célula e espaçamento entre as mesmas são menores do que λ/10, o que 

permite a obtenção das características do meio equivalente a partir do equacionamento da Seção 
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3. Para obtenção da estrutura SRR inicial são utilizadas as equações da Seção 3.2 via MATLAB.  

Em seguida estas são simuladas conforme a Seção 3.3 e 3.4 no CST Microwave Studio®. São 

obtidos os coeficientes de reflexão e transmissão do meio equivalente a partir de simulações da 

célula aplicadas as condições de contorno e por fim são extraídos os parâmetros efetivos do 

meio. 

Neste trabalho são propostos três tipos de radomes que são projetados de acordo com as 

características desejadas em 18 GHz. É importante enfatizar, no entanto, que estas propriedades 

não são válidas para toda a gama de frequências simuladas, por isso os meios serão chamados 

de meio 1, 2 e 3 para evitar confundir as características do meio em 18 GHz com as outras 

frequências. As células estudadas devem apresentar o seguinte comportamento em 18 GHz: 

- SRR com permissividade elétrica e permeabilidade magnética positivos, meio 1. 

- SRR com permeabilidade magnética negativa, meio 2. 

- SRR-TW com permeabilidade magnética e permissividade elétrica negativos, meio 3. 

Novamente aplica-se o conceito de malha adaptativa no CST MWS, de maneira análoga 

a Seção 4.3. A malha encontrada foi salva e aplicada nas otimizações das variáveis para uma 

precisão de -60 dB. A malha global utiliza 20 células por comprimento de onda e até 20 células 

por borda e a malha local permite a subdivisão de uma célula global em até 20 células. Nas duas 

primeiras células SRRs a menor malha de análise tem dimensão de 17,5 µm e a maior malha 

0,1178 mm e para o caso SRR-TW foi encontrado 17,5 µm e 0,1101 mm, respectivamente. 

As otimizações utilizadas neste capítulo são feitas através da macro Trust Region 

Framework do próprio CST MWS. As células também utilizam o RO3003, com características 

resumidas na Tabela 6. As simulações dos meios equivalentes são feitas para frequências entre 

10 GHz a 20 GHz, para permitir uma melhor visualização do comportamento dessas estruturas. 

 

4.4.1 SRR com comportamento DPS em 18 GHz (meio 1) 

 

 Neste caso a célula SRR é utilizada apenas como elemento ressonador e a otimização 

não envolve restrições quanto a negatividade da permissividade elétrica e permeabilidade 

magnética efetivas. A função objetivo utilizada é a obtenção de um valor de S11 de -38 dB e 

S21 de -0,5 dB em 18 GHz. Na Figura 34 pode ser visto a célula SRR com característica DPS 

obtida, os anéis estão separados por 0,09 mm. Nas Figuras 35 e 36 podem ser vistos os 

coeficientes S21 e S11 e a permissividade elétrica, permeabilidade magnética e índice de 
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refração efetivos do meio equivalente. Na Tabela 12 são mostrados os parâmetros obtidos para 

o meio DPS em 18 GHz. 

 
Figura 34. Célula SRR unitária com característica DPS em 18 GHz, em milímetros. 

 
Figura 35. Esquerda: coeficientes S21(----) e S11(---) do meio 1. Direita: parte real (----) e 

imaginária (---) efetivas da permissividade elétrica do meio 1.

Figura 36. Esquerda: parte real (----) e imaginária (---) efetivas da permeabilidade magnética 

do meio 1. Direita: parte real (----) e imaginária (---) efetivas do índice de refração do meio 1. 

Tabela 12. Parâmetros do meio DPS equivalente em 18 GHz. 

Característica Valor 

Parâmetros de espalhamento [dB] S11 = -38,269 e S21 = -0,289 

Permissividade Elétrica Efetiva 3,045 + j0,067 

Permeabilidade Magnética Efetiva 3,066 + j0,165 

Índice de Refração Efetivo 3,056 + j0,116 
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4.4.2 SRR com comportamento MNG em 18 GHz (meio 2) 

 

Para que a SRR tenha comportamento MNG na frequência de 18 GHz é necessário que 

a permeabilidade magnética efetiva seja negativa nesta frequência. Neste caso, a maximização 

de S21 e minimização de S11 em 18 GHz devem considerar tal fato como restrição. Além disso, 

é utilizado como objetivo adicional a obtenção do índice de refração efetivo próximo ao do ar, 

aproximadamente uma unidade, para que a estrutura apresente menos reflexões. Na Figura 37 

pode ser visto a célula SRR com característica MNG obtida, os anéis estão separados por 0,08 

mm. Na Figura 38 podem ser vistos os coeficientes S21 e S11 e a permissividade elétrica efetiva 

do meio equivalente. Na Figura 39 são mostrados o comportamento da permeabilidade 

magnética e índice de refração efetivos do meio equivalente. Na Tabela 13 são mostrados os 

parâmetros obtidos o meio MNG em 18 GHz. 

 
Figura 37. Célula SRR unitária com característica MNG em 18 GHz em milímetros. 

 
Figura 38. Esquerda: coeficientes S21(----) e S11(---) do meio 2. Direita: parte real (----) e 

imaginária (---) efetivas da permissividade elétrica do meio 2. 
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Figura 39. Esquerda: parte real (----) e imaginária (---) efetivas da permeabilidade magnética 

do meio 2. Direita: parte real (----) e imaginária (---) efetivas do índice de refração do meio 2. 

Tabela 13. Parâmetros do meio MNG equivalente em 18 GHz. 

Característica Valor 

Parâmetros de espalhamento [dB] S11 = -8,404 e S21 = -2,173 

Permissividade Elétrica Efetiva 2,646 - j0,024 

Permeabilidade Magnética Efetiva -0,481 + j1,167 

Índice de Refração Efetivo 1,024 + j1,514 

 

 

4.4.3 SRR-TW com comportamento DNG em 18 GHz (meio 3) 

 

O comportamento DNG do meio equivalente de células SRR-TW em 18 GHz exige que 

permissividade elétrica e permeabilidade magnética efetivos sejam negativos e como 

consequência também o índice de refração. Por isso, a maximização S21 e minimização de S11 

nesta frequência deve utilizar como restrição o fato desses parâmetros serem negativos. É 

utilizado como função objetivo um S21 de -2dB e S11 de -25dB. A célula SRR-TW com 

característica DNG em 18 GHz obtida e suas dimensões podem ser visualizadas na Figura 40, 

com os anéis separados por 0,09 mm. 

 
Figura 40. Célula SRR-TW unitária com característica DNG em 18 GHz em milímetros. 
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Nas Figuras 41 e 42 podem ser vistos os coeficientes S21 e S11 e a permissividade 

elétrica, permeabilidade magnética e índice de refração efetivos do meio equivalente. Na Tabela 

14 são mostrados os parâmetros obtidos o meio DNG em 18 GHz. 

 
Figura 41. Esquerda: coeficientes S21(----) e S11 do meio 3. Direita: parte real (----) e 

imaginária (---) efetivas da permissividade elétrica do meio 3. 

 
Figura 42. Esquerda: parte real (----) e imaginária (---) efetivas da permeabilidade magnética. 

Direita: parte real (----) e imaginária (---) efetivas do índice de refração do meio 3. 

 

Tabela 14. Parâmetros do meio DNG equivalente em 18 GHz. 

Característica Valor 

Parâmetros de espalhamento [dB] S11 = -24,114 e S21 = -1,934 

Permissividade Elétrica Efetiva -0,269 + j0,516 

Permeabilidade Magnética Efetiva -0,266 + j1,055 

Índice de Refração Efetivo -0,283 + j0,744 

 

4.5 Radomes utilizados e resultados obtidos 

 

Os radomes utilizados neste trabalho são projetados utilizando as células metamateriais 

da Seção 4.4, com pequeno espaçamento entre si e alinhadas de maneira geometricamente 
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periódica de forma que possam ter suas características representadas pelos meios efetivos desta 

mesma Seção. São formados radomes de uma a três camadas, sendo de formato bidimensional 

para as células SRR e tridimensional para as células SRR-TW, como será demonstrado nas 

próximas Seções. 

A variação da distância entre as camadas do radome implica em diferentes curvas de 

ganho versus frequência e em um deslocamento e atenuação na curva do coeficiente de reflexão. 

Por isso, é necessária a otimização dessas distâncias. Nessa otimização buscou-se aumentar o 

ganho e largura de banda da antena, sendo que os valores de distância que cumprem esse 

objetivo são diferentes para cada caso. A busca da malha adaptativa com diferença inferior a 

2% nos parâmetros de espalhamento, forneceu como malha global nos três casos estudados 50 

células por comprimento de onda, até 50 células por borda além da malha local permite a 

subdivisão da célula global em até 20. 

Como o casamento de impedância em cada caso é feito somente pelo ajuste das 

distâncias entre os meios, não é necessária nenhuma modificação nas dimensões da antena. Isto 

permite que as características da antena projetada inicialmente sejam conservadas caso seja 

necessária a retirada do radome para troca ou manutenção. As próximas Seções mostram os 

radomes utilizados neste trabalho bem como seu efeito no ganho, diretividade e largura de 

banda da antena da Seção 4.3.4.2. 

 

4.5.1 Radome utilizando SRR com comportamento DPS em 18 GHz 

 

As camadas de radome têm formato bidimensional para as células SRR, estes são 

distribuídos de maneira uniforme com o máximo de células por camada, respeitando as 

dimensões apresentadas em 4.4.1. Cada camada utiliza conjuntos 7x7 de células SRR, 

totalizando 49 células por camada. O CST MWS utilizou como maior malha 0,2959 mm e como 

menor 17,5 µm para precisão de -60dB. Os radomes são formados de uma, duas ou três 

camadas. A largura e comprimento total de cada radome são iguais aos da antena, a altura difere 

pela retirada da metalização da parte inferior. O conjunto formado pela antena e o radome de 

três camadas é mostrado na Figura 43 e seu diagrama de radiação para ganho realizado é 

mostrado na Figura 44. 

Conforme mencionado na Seção 4.4.1, o meio deve ter comportamento DPS na 

frequência de 18 GHz, além de permitir que a energia seja transmitida com mínima reflexão, 

através da otimização de seus coeficientes. As distâncias entre as estruturas foram otimizadas 
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buscando melhorias nas características da antena, sendo os valores obtidos de largura de banda, 

diretividade e ganho realizado em 18 GHz mostrados na Tabela 15. 

O conjunto formado pela antena e o radome de três camadas com característica DPS em 

18 GHz é mostrado na Figura 43 e os respectivos diagramas de radiação tridimensionais e 

recortes bidimensionais do ganho realizado nas Figuras 44 e 45. Adicionalmente, são 

apresentados nas Figuras 46 e 47 e 48 os gráficos do coeficiente de reflexão, diretividade e 

ganho realizado da antena e dos conjuntos formados por uma antena com radomes de uma, duas 

e três camadas para frequências entre 16 GHz e 20 GHz. Nestas figuras as distâncias entre as 

camadas seguem os valores mostrados na Tabela 15. 

 
Figura 43. Estrutura completa composta por antena com três camadas de radome de 

característica DPS em 18 GHz. 

 

Figura 44. Diagrama de radiação da antena de microfita com três camadas de radome de 

característica DPS operando em 18 GHz. 
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Figura 45. Diagrama de radiação bidimensional da antena de microfita com três camadas de 

radome de característica DPS operando em 18 GHz. Esquerda: plano vertical (yz), φ = 90º e  

φ = 270º. Direita: plano horizontal (xz), ɵ = 90º. 

 

Tabela 15. Resumo dos resultados obtidos para antena com radome DPS em 18 GHz. 

Conjuntos 
Largura de 

Banda 
Diretividade 

Ganho 

realizado  
𝒅𝒂𝒓𝟏 𝒅𝒓𝟏𝟐 𝒅𝒓𝟐𝟑 

Antena 815 MHz 7,72 dBi 7,35 dBi - - - 

+1 camada 798 MHz 9,60 dBi 9,18 dBi 9,1 mm - - 

+2 camadas 814 MHz 10,97 dBi 10,58 dBi 8,9 mm 2 mm - 

+3 camadas 1008 MHz 11,64 dBi 11,27 dBi 8,9 mm 3 mm 3 mm 

Sendo 𝑑𝑎𝑟1 a distância entre a antena e a primeira camada de radome, 𝑑𝑟12 entre a primeira e a 

segunda e 𝑑𝑟23 entre a segunda e a terceira, respectivamente. 

 
Figura 46. Coeficiente de reflexão da antena (----) e dos conjuntos com radomes DPS (---). A 

cor verde representa a antena, azul o conjunto com radome de uma camada, rosa de duas e 

preto de três. 
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Figura 47. Esquerda: diretividade da antena (----) e dos conjuntos com radomes DPS (---). 

Direita: ganho da antena (----) e dos conjuntos com radomes DPS (---). A cor verde representa 

a antena, azul o conjunto com radome de uma camada, rosa de duas e preto de três. 

 
Figura 48. Curvas de ganho realizado da antena (----) e dos conjuntos com radomes DPS  

(---). A cor verde representa a antena, azul o conjunto com radome de uma camada, rosa de 

duas e preto de três. 

A estrutura proposta apresentou um aumento de ganho e diretividade nos três casos em 

relação à estrutura inicial, chegando a um aumento de 3,9 dBi em ganho realizado e de 23,7% 

de largura de banda no terceiro caso. 

 

4.5.2 Radome utilizando SRR com comportamento MNG em 18 GHz 

 

De maneira análoga ao que foi feito na Seção anterior, as células são distribuídas de 

uniformemente em camadas bidimensionais de radome, respeitando as dimensões de 4.4.2. 

Cada camada de radome utiliza conjuntos 7x7 de células SRR, totalizando 49 células por 

camada em estruturas com até três camadas. Estas possuem as mesmas dimensões da antena, 

com exceção da remoção da camada de metalização inferior. Contudo, devido ao elevado tempo 
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gasto para cada otimização e observado em estudos preliminares que o radome de três camadas 

apresenta melhor desempenho, analogamente ao caso da seção anterior, optou-se por otimizar 

diretamente esta estrutura. O CST MWS utilizou como maior malha 0,2989 mm e como menor 

17,5 µm para precisão de -60dB. 

O meio utilizado tem comportamento MNG na frequência de 18 GHz e foi otimizado 

para permitir transmitir energia com mínima reflexão e permeabilidade magnética efetiva 

negativa através da otimização das dimensões da célula na Seção 4.4.2. As distâncias entre as 

estruturas foram otimizadas buscando melhorias nas características da antena, obtendo-se  

8,33 mm entre a antena e o radome e 0,5 mm entre as camadas de radome. O conjunto formado 

pela antena e o radome de três camadas é mostrado na Figura 49. O conjunto formado pela 

antena e o radome de três camadas com característica MNG em 18 GHz é mostrado na Figura 

49 e os respectivos diagramas de radiação tridimensionais e recortes bidimensionais do ganho 

realizado nas Figura 50 e 51. 

São apresentados nas Figuras 52, 53 e 54 os gráficos do coeficiente de reflexão, 

diretividade e ganho realizado da antena e dos conjuntos formados por uma antena com radomes 

MNG (em 18 GHz) de três camadas para frequências entre 16 GHz e 20 GHz. A estrutura 

proposta apresentou um aumento de ganho e diretividade em relação à estrutura inicial, 

chegando a um aumento de 3,3 dBi em ganho realizado e de aproximadamente 50 MHz de 

largura de banda. 

 
Figura 49. Estrutura completa composta por antena e radome de três camadas de 

característica MNG em 18 GHz. 
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Figura 50. Diagrama de radiação da antena patch com radome de três camadas de 

característica MNG operando em 18 GHz. 

 
Figura 51. Diagrama bidimensional da antena de microfita com três camadas de radome de 

característica MNG operando em 18 GHz. Esquerda: plano vertical (yz), φ = 90º e φ = 270º. 

Direita: plano horizontal (xz), ɵ = 90º. 
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Figura 52. Coeficiente de reflexão da antena (----) e do conjunto com radome de 3 camadas 

com característica MNG em 18 GHz (---). 

 
Figura 53. Esquerda: diretividade da antena (----) e do conjunto com radomes de 3 camadas 

com característica MNG em 18 GHz (---). Direita: ganho da antena (----) e do conjunto com 

radomes de 3 camadas com característica MNG em 18 GHz (---). 

 
Figura 54. Ganho realizado da antena (----) e do conjunto com radomes de 3 camadas com 

característica MNG em 18 GHz (---). 
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4.5.3 Radome utilizando SRR-TW com comportamento DNG em 18 GHz 

 

 O radome com características DNG têm formato tridimensional e é formado por células 

SRR-TW. Nesta aplicação, as células apresentam distribuição mais complexa na formação do 

radome pois estes são formados por pequenas camadas com 9 células enfileiradas espaçadas 

por ar, totalizando 13 pequenas camadas em cada macro camada de radome. Ou seja, cada 

camada de radome possui 13x7 células, totalizando 117 células. A estrutura geral da camada de 

radome é similar à de Dogan et al. (2013), diferenciando pelo número de camadas de radome e 

pelas diferenças no próprio projeto. 

Através de análises preliminares, observou-se que esta configuração também apresenta 

melhor desempenho para 3 camadas de radome. Por isso, devido ao elevado tempo 

computacional necessário nas simulações e otimizações pelo número de descontinuidades que 

o modelo deve contabilizar, optou-se por otimizar a configuração de três radomes. O CST MWS 

utilizou como maior malha 0,2974 mm e como menor 15,5 µm para precisão de -60dB. 

Como mencionado na Seção 4.4.3, o meio foi projetado para ter comportamento DNG 

na frequência de 18 GHz e permitir também transmitir energia com mínima reflexão. Neste 

caso, o maior espaçamento entre as células fez com que o radome assumisse dimensões um 

pouco maiores do que a antena, como sendo 12,15 mm por 13,14 mm e com altura de 1,46 mm 

devido a posição verticalizada das células. 

A otimização da estrutura para obtenção de maior ganho para a antena sem prejudicar a 

largura de banda envolve a distância entre as lacunas de 9 células, entre as camadas de radome 

e entre a antena e o radome. As dimensões obtidas são 0,2 mm entre as fileiras de células,  

8,33 mm da antena ao radome e 4,4 mm entre as camadas de radome. O conjunto formado pela 

antena e o radome de três camadas é mostrado na Figura 55, sendo apresentado nas Figuras 56 

e 57 para esta mesma configuração o diagrama de radiação tridimensional e recortes 

bidimensionais do ganho realizado. 



98 

 

 

 
Figura 55. Estrutura completa composta por antena e radome de três camadas de 

característica DNG em 18 GHz. 

 
Figura 56. Diagrama de radiação da antena patch com radome DNG de três camadas 

operando em 18 GHz. 
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Figura 57. Diagrama bidimensional da antena de microfita com três camadas de radome de 

característica DNG operando em 18 GHz. Esquerda: plano vertical (yz), φ = 90º e φ = 270º. 

Direita: plano horizontal (xz), ɵ = 90º. 

 

São apresentados nas Figuras 58, 59 e 60 os gráficos do coeficiente de reflexão, 

diretividade e ganho realizado da antena e dos conjuntos formados pela antena com radomes 

DNG (em 18 GHz) de três camadas para frequências entre 16 GHz e 20 GHz. A estrutura 

proposta apresentou um aumento de ganho e diretividade em relação à MPA inicial, chegando 

a um aumento de 2,5 dBi em ganho realizado, mantendo a largura de banda. 

 
Figura 58. Coeficiente de reflexão da antena (----) e do conjunto com radome de 3 camadas 

com característica DNG em 18 GHz (---). 
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Figura 59. Esquerda: diretividade da antena (----) e do conjunto com radome de 3 camadas 

com característica DNG em 18 GHz (---). Direita: ganho da antena (----) e do conjunto com 

radome de 3 camadas com característica DNG em 18 GHz (---). 

 
Figura 60. Ganho realizado da antena (----) e do conjunto com radome de 3 camadas com 

característica DNG em 18 GHz (---). 

 

4.5.4 Síntese dos resultados obtidos 

 

A adição do radome acima da antena de microfita fez com que houvesse um aumento 

de ganho realizado e diretividade nos 3 casos, entre as frequências de 16 GHz e 20 GHz, não 

se limitando à frequência de 18 GHz para a qual foram projetados. Os meios DPS e MNG 

apresentaram aumento de largura de banda, sendo que o meio DNG pôde manter a largura de 

banda da antena original. Na Tabela 16 são mostrados a largura de banda, diretividade e ganho 

realizado e altura total ocupada em relação ao comprimento de onda, para as configurações da 

Seções 4.5.1, 4.5.2 e 4.5.3 para radomes de três camadas. 
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Tabela 16. Comparação dos resultados obtidos para os três casos em 18 GHz. 

Conjuntos 
Largura 

de Banda 
Diretividade 

Ganho 

realizado  
Altura total 

Antena 815 MHz 7,72 dBi 7,35 dBi 0,048𝜆0 

Meio DPS 1008 MHz 11,64 dBi 11,27 dBi 1,081𝜆0 

Meio MNG 863 MHz 11,08 dBi 10,66 dBi 0,747𝜆0 

Meio DNG 812 MHz 10,25 dBi 9,83 dBi 1,338𝜆0 

 

O ganho realizado apresentou aumento em relação à antena proposta inicialmente na 

medida em que foram adicionadas camadas de radome, sendo maior proporcionalmente com a 

adição da primeira camada em relação à adição da segunda e terceira camadas, possivelmente 

pela modificação na dinâmica do sistema, conforme pode ser observado pela Tabela 15 para 

radomes com características DPS. A largura de banda teve pouca variação para uma e duas 

camadas de radomes e apresentou aumento de 270 MHz no terceiro caso, ou seja, 23,7% de 

aumento em relação à configuração inicial. 

A estrutura com radome DPS apresentou maior largura de banda, ganho e diretividade, 

seguido pelo meio MNG e por fim o DNG, isto pode ser justificado por esta estrutura ter obtido 

maiores valores de S21 e menores de S11 por não haver restrições em sua otimização. Contudo, 

o meio MNG apresenta menor dimensão do que as outras opções e apresenta também bons 

valores de ganho e largura de banda, sendo 44% menor do que a estrutura DPS. A estrutura 

DNG apresentou aumento de ganho e diretividade de 2,5 dBi, mantendo a largura de banda, 

entretanto essas melhorias foram inferiores às obtidas pelos outros meios. Na próxima Seção 

estes resultados são comparados os principais resultados de trabalhos similares. 

 

4.6. Comparação com os resultados obtidos por outros trabalhos 

 

 Nesta Seção são comparados os resultados obtidos por este trabalho com outras 

referências apresentadas na Seção 4.1. Na Tabela 17 são apresentados a comparação com os 

resultados de Attia et al. (2009, 2010), Latrach et al. (2010), De Souza et al. (2012), Li et al. 

(2012), e Dogan et al. (2013), Arora et al. (2017), Gangwar et al. (2017) para uma melhor 

visualização os parâmetros de comparação serão somente o aumento do ganho realizado e da 

largura de banda. Além desses trabalhos são comparados com arranjos de antena de Souza e 

Ramos (2018), a fim de verificar se a estrutura proposta é vantajosa em relação a estes arranjos 

de antenas que utilizam quantidade de material aproximadamente igual. 



102 

 

 

Pode-se observar através da Tabela 16 analisando isoladamente os casos DPS, MNG e 

DNG, que estes apresentaram individualmente valores de ganho similares aos trabalhos 

referenciados e diferentes valores de largura de banda obtida. Isso pode se justificar devido à 

dimensão da antena e células metamateriais ser proporcional ao comprimento de onda, o que 

dificulta o projeto e análise dessas estruturas para frequências maiores. Além disso, cada 

referência utiliza um formato e proporções específicas para cada célula, o que modifica as 

características dos parâmetros efetivos de cada meio. Os resultados das referências comparadas 

são os resultados medidos, que apresentaram de modo geral um resultado melhor do que os 

simulados, sendo que estes são comparados aos simulados desta dissertação. 

Tabela 17. Comparação dos resultados com os obtidos por outros trabalhos. 

Abordagem 

Característica 

do meio, 

material 

Frequência 

Tipo de 

antena de 

microfita 

Aumento 

de ganho 

Variação 

da largura 

de banda 

Ref. 

BC-SRR 

quadrado 

3 camadas  

DPS, RO4350 
2,20 GHz 

MPA 

quadrada 
3,4 dBi Constante 

Attia et al. 

(2009) 

BC-SRR 

quadrado 

3 camadas  

DPS, RO4350 
2,18 GHz 

Arranjo 4x1 

retangular 
3,5 dBi Constante 

Attia et al. 

(2010) 

SRR 

quadrado 

3 camadas  

DPS, RO3003 
18 GHz 

MPA 

retangular 
3,9 dBi + 23,7 % 

Presente 

Trabalho 

SRR 

quadrado 

3 camadas MNG, 

FR4 
2,17 GHz 

MPA 

quadrada 
3,4 dBi + 150 % 

Latrach et 

al. (2010) 

SRR 

quadrado 

1 camada  

MNG, FR4 
5,8 GHz 

Arranjo 2x1 

retangular 
3,7 dBi + 60 % 

Arora et al. 

(2017) 

SRR 

quadrado 

3 camadas MNG, 

RO3003 
18 GHz 

MPA 

retangular 
3,3 dBi + 5,9 % 

Presente 

Trabalho 

Ressonador 

ELC 

3 camadas 

MNZ/ZIM, 

RO4003 

10 GHz 
MPA 

retangular 
7,8 dBi Constante 

Li et al. 

(2012) 

SRR 

circular 

4 camadas 

MNZ/ZIM, FR4 
5,9 GHz 

MPA 

circular 
7,6 dBi Constante 

Gangwar et 

al. (2017) 

Formato 

“M” 

1 camada  

DNG, RO4003 
5,8 GHz 

Arranjo 2x1 

retangular 
3,0 dBi Constante 

De Souza et 

al. (2012) 

SRR-TW 

quadrada 

1 camada DNG, 

FR4 
5,6 GHz 

MPA 

retangular 
2,3 dBi + 228 % 

Dogan et al. 

(2013) 

SRR-TW 

quadrada 

3 camadas DNG, 

RO3003 
18 GHz 

MPA 

retangular 
2,5 dBi Constante 

Presente 

Trabalho 

Arranjo 

de antenas 

patch 

Conjunto 1x2 de 

antenas patch 
18 GHz 

MPA 

retangular 
2,3 dBi - 13,4 % 

Souza e 

Ramos 

(2018) 

Arranjo 

de antenas 

patch 

Conjunto 2x2 de 

antenas patch 
18 GHz 

MPA 

retangular 
4,9 dBi + 7,2 % 

Souza e 

Ramos 

(2018) 
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Ao se observar separadamente o ganho de cada estrutura, observa-se que o meio ZIM 

apresenta maior aumento de ganho que os outros meios, mas não obteve aumento na largura de 

banda. Contudo, os meios DNG, MNG e em menor escala o DPS apresentam um maior aumento 

na largura de banda, mas têm um menor aumento de ganho. Por isso, pode-se observar que 

existe uma relação de equilíbrio entre o aumento da largura de banda e do ganho realizado no 

uso de radomes para melhora das características de antenas de microfita. As estruturas com 

características de metamateriais forneceram uma melhora no desempenho das antenas tanto no 

caso de antenas simples quanto de arranjos, o que mostra que existe uma gama de aplicações 

possíveis para essas estruturas em antenas de microfita. 

As três estruturas propostas que utilizam radomes DPS, MNG e DNG apresentaram 

aumento de ganho realizado e largura de banda superiores à utilização de conjuntos de duas 

antenas patch de microfita (1x2) de Souza e Ramos (2018), que apresentou pequena redução 

da largura de banda. Contudo, se comparados com o conjunto de quatro antenas patch (2x2) de 

Souza e Ramos (2018), estes apresentam uma melhora de performance inferior para o ganho 

realizado. Para a largura de banda, somente a utilização de radome DPS apresenta um melhor 

desempenho do que esta estrutura. A utilização de radomes de uma e duas camadas apresenta 

um desempenho intermediário entre os dois tipos de conjuntos de Souza e Ramos (2018), se 

tornando também uma alternativa viável de acordo com as exigências de funcionamento da 

antena. 
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Capítulo 5 

 

Conclusões 
 

 

 Nesta dissertação foram apresentadas antenas de microfita com patch retangular e 

radomes com características de metamateriais projetados para melhorar o ganho e largura de 

banda destas antenas. Foram abordadas as principais características das MSA, estrutura, 

funcionamento, métodos de alimentação e de análise. O método da linha de transmissão foi 

totalmente descrito para aplicações de alimentação via inset e via transformador de λ/4. O 

projeto da antena foi desenvolvido via método da Linha de Transmissão e analisado e otimizado 

via Técnica da Integração Finita através do CST MWS. O método FIT, pôde ser introduzido 

em seus principais conceitos sobre a formação da malha, sendo indicadas fontes para 

aprofundamentos. São mencionadas as malhas utilizadas e a precisão de cada simulação. 

 Foram introduzidos os principais conceitos e classificações de metamateriais, com 

características normalmente não encontradas na natureza, como meios com permissividade 

elétrica e permeabilidade magnética efetivas negativas, próximos de zero ou outra característica 

desejada. Como meio de permissividade elétrica negativa abaixo da frequência de plasma foi 

conceituado o elemento Thin-Wire e como meio que fornece permeabilidade magnética 

negativa o Split Ring Resonator. Foi mostrada também a combinação destes meios como 

formadores do primeiro meio com índice de refração negativo fabricado, o SRR-TW. Foram 

apresentados circuitos equivalentes do SRR para um número qualquer de anéis para o projeto 

inicial do mesmo e posterior aplicação aos radomes, sendo utilizados SRR de dois anéis. Além 

disso foram explicados os principais conceitos por trás dos métodos de obtenção dos 

coeficientes de espalhamento e obtenção dos parâmetros via Método de Recuperação e modelos 

aproximados.  

Foram feitas três diferentes propostas de radomes como forma de melhorar as 

características de ganho e largura de banda de antenas de microfita. Essas propostas têm em 
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comum a maximização de S21 e minimização de S11, mas cada radome utilizado têm uma 

característica específica com relação a permissividade elétrica e permeabilidade magnética. 

Foram utilizados radomes com característica DPS, MNG e DNG em 18 GHz, respectivamente. 

A utilização de três camadas nestes radomes apresentou um aumento maior de ganho realizado 

e largura de banda. Foram apresentados os diagramas bidimensionais de ganho realizado para 

frequências entre 16 e 20 GHz, das perdas de retorno e diagramas de radiação tridimensionais 

para 18 GHz. Os resultados são comparados com a antena inicialmente projetada, entre os 

próprios conjuntos com radomes e com as referências consultadas de trabalhos similares ao 

proposto. Estes apresentaram melhorias de ganho realizado em relação a antena inicialmente 

proposta e similares às referências consultadas. Por fim são apresentados os artigos publicados 

e as propostas de novos trabalhos. 

Em relação aos conjuntos de antenas patch de microfita, a performance dos radomes de 

três camadas se mostrou superior em relação ao arranjo de duas antenas e para o caso de quatro 

antenas se mostrou melhor em alguns aspectos e pior em outros. Por isso, as estruturas propostas 

poderão ser mais ou menos indicadas dependendo das necessidades do projeto, podendo-se 

utilizar estruturas de uma a três camadas de radome. 

 

PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS 

 

 Como foi demonstrado neste trabalho, radomes com otimização dos coeficientes S21 e 

S11, aumentam os valores de ganho realizado e largura de banda de antenas de microfita nos 

três meios propostos DPS, MNG e DNG. Ao comparar estes trabalhos com as referências 

consultadas pode ser observado uma relação de equilíbrio entre largura de banda e ganho 

obtidos ao adicionar radomes com camadas de mesma característica a antenas de microfita, ou 

seja, o uso de algumas dessas estruturas aumenta mais o ganho e menos a largura de banda e 

vice-versa. Contudo, até o momento não foi reportado o uso combinado de radomes alternados, 

cada um com uma característica de parâmetro efetivo como forma de melhorar as características 

de antenas de microfita. Por exemplo, poderia ser utilizado uma camada de radome DNG para 

aumentar a largura de banda com uma ZIM para aumentar o ganho, entre outras combinações 

possíveis com meios MNG, DPS e ENG, ou mesmo dos três meios de forma a ter uma melhora 

na performance geral da antena. 
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PUBLICAÇÕES DECORRENTES DESTA DISSERTAÇÃO 

 

Foram publicados três artigos decorrentes deste trabalho, um para cada radome proposto 

no capítulo 4, com características DPS, MNG e DNG, respectivamente. A antena utilizada 

como meio de comparação também foi proposta no capítulo 4. 

 

CANAVEZ, Marcelo et al. Metamaterial Based Radome Applied to a Microstrip Antenna. In: 

2019 SBMO/IEEE MTT-S International Microwave and Optoelectronics Conference 

(IMOC 2019), Aveiro, Portugal. 

CANAVEZ, Marcelo. A. et al. Radome com Anéis Ressonadores Metamateriais em Antenas 

de Microfita operando em 18 GHz. In: IX Conferência Nacional em Comunicações, Redes e 

Segurança da Informação – ENCOM 2019, Outubro, Petrolina, PE. p. 55, 56. Disponível em: 

<https://iecom.org.br/encom2019/others/anais_encom2019.pdf> 

CANAVEZ, Marcelo. A. et al. Radomes Compostos por Anéis Ressonadores em Antenas de 

Microfita em 18 GHz. In: IX Congresso de Engenharias da UFSJ (COEN). 2019, São João 

del Rei, MG.  
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