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RESUMO

Neste trabalho apresenta-se o estudo de condutores magnéticos artificiais (AMC)
sem vias para aplicação em antenas. O método de elementos finitos foi utilizado, por
meio do software comercial COMSOL MULTIPHYSICS, para obter os resultados desta
tese. A realização deste trabalho foi dividida em duas etapas que avaliam no primeiro
momento como a geometria das inclusões metálicas modifica a frequência de ressonân-
cia do AMC, seguida de estudos sobre o acoplamento entre antena e o AMC devido às
diferentes formas geométricas das inclusões metálicas.

Na primeira etapa deste trabalho, diferentes formas geométricas foram anali-
sadas. Como contribuição, observou-se que a redução na frequência de ressonância do
AMC está associada ao aumento no comprimento efetivo das inclusões metálicas, desde
que esse aumento no comprimento efetivo ocorra na mesma direção de polarização da
onda incidente. Pautado nessa observação, a geometria meander line foi estudada e
comparada a um patch quadrado utilizado como referência. Nesse contexto, outra con-
tribuição refere-se à observação de uma redução na razão entre a primeira e a segunda
frequência de ressonância do AMC e o aparecimento de diferentes bandas de opera-
ção, dependendo do número de meandros utilizados. De modo semelhante, ao utilizar a
geometria meander line em elementos condutores de superfícies seletivas em frequên-
cia a miniaturização e o surgimento de diferentes bandas de operação também foram
observados.
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Na segunda parte deste trabalho é desenvolvido um estudo sobre a interação
entre antenas e AMC. Duas antenas são avaliadas, um dipolo e uma bowtie. Para os
planos terra AMC, quatro geometrias são analisadas, incluindo a quadrada, circular,
bowtie e a forma em U. As células unitárias são projetadas para a mesma frequência de
operação. Nesta etapa, como contribuição, observou-se que, devido à forma do remendo
metálico, a direção do ganho máximo no plano H pode ser rotacionada. Além disso, uma
melhoria na largura de feixe de meia potência (HPBW) da antena é reportada. Ainda, o
ganho, HPBW e a relação frente-costa dependem da posição da antena sobre o AMC e
do número de células unitárias presente na matriz AMC. Os resultados sugerem que uma
escolha cuidadosa da geometria do elemento condutor em um AMC, para aplicações de
antena, é de fundamental importância.

Palavras-chaves: Antenas, condutores magnéticos artificiais, metamateriais, me-
tassuperfícies, superfície seletivas em frequência.



ABSTRACT

This thesis addresses the study of artificial magnetic conductors (AMC) without
vias for antennas applications. The results are supported by the commercial program
COMSOL MULTIPHYSICS, a finite element software. This work is divided into two
steps: first, it is evaluated how the metal inclusions geometry modify the AMC resonant
frequency; and second, coupling effects between the antenna and AMC due to different
geometric shapes for AMC metallic inclusions are studied.

In the first stage, different geometric forms were analyzed. As a contribution, it
was observed that the reduction in the resonant frequency of the AMC is associated with
the increase in the effective length of the metallic inclusions, provided that this increase
in effective length occurs in the same direction of incidente wave polarization. Based
on this observation, the meander line geometry was studied and compared to a square
patch, used as a reference. In this context, another contribution refers to the observation
of a reduction in the ratio between the first and second AMC resonant frequency and the
appearance of different operating bands, depending on the number of meanders used.
Similarly, when using meander line geometry in a frequency selective surfaces metallic
patch, the miniaturization and the appearance of different operating bands were also
observed.

In the second part of this work, a study on the interaction between antennas and
AMC is developed. Two antennas are evaluated, a dipole and a bowtie. For the AMC
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ground plane, four geometries are analyzed, including the square, circular, bowtie and
the U-shape. The unit cells are designed for the same operating frequency. In this step,
as contribution, it was observed that, due to the shape of the metallic patch, the direction
of the maximum gain in the H plane can be rotated. In addition, an improvement in the
half-power beam (HPBW) of the antenna is reported. Further, the gain, HPBW and the
front-back ratio depend on the antenna position over the AMC and the number of unit
cells present in the AMC array. The results suggest that a careful choice of conductor
element geometry in an AMC for antenna applications is of paramount importance.

Keywords: Antennas, artificial magnetic conductors, metamaterials, metasurfa-
ces, surface selectives frequency.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

“What your efforts to challenge the impossibilities,

remember that the great things of man were

conquered what seemed impossible."

– Charles Chaplin

UM condutor magnético artificial (Artificial Magnetic Conductor - AMC) é uma es-
trutura projetada para responder a um campo eletromagnético de maneira seme-

lhante àquela que um condutor magnético responderia, caso este existisse na natureza.
Em princípio, esse comportamento físico pode ser alcançado facilmente por meio do
projeto de estruturas chamadas na literatura de superfícies de alta impedância (High

Impedance Surface - HIS), que são classificadas como um tipo de metassuperfície.

De maneira geral, as metassuperfícies são interfaces planas, ressonantes, perió-
dicas ou quase periódicas, cujas substruturas possuem dimensões muito menores que
o comprimento de onda de operação. Tipicamente, uma metassuperfície é composta
por um conjunto de pequenos espalhadores – tais como dielétricos (1; 2), nano-antenas
plasmônicas (3; 4), trilhas metálicas impressas sobre uma placa dielétrica aterrada (5; 6),
aberturas em filmes metálicos (7; 8), e espelhos baseados em estruturas metal-isolante-
metal (9; 10) – capazes de manipular a onda incidente para obter um comportamento

1
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desejável.

Conceitualmente, as metassuperfícies são semelhantes às redes de difração. En-
tretanto, apesar das similaridades, a primeira é mais versátil, devido ao leque de pos-
sibilidades em seu projeto, pois diferentes formas, arranjos, tamanhos, materiais, e o
alinhamento mútuo (entre elementos) podem ser utilizados para produzir novas respos-
tas à onda eletromagnética (11; 12; 13). Desta maneira, as metassuperfícies podem ser
projetadas para uma grande variedade de aplicações tecnológicas, o que contribui para
o crescente interesse pela comunidade científica nesse tema. Entre as principais aplica-
ções podem ser citadas: geradores de vortex (11; 14), lentes planas (1; 15), placa de um
quarto de onda (16; 17), holografia (18), biossensores (19), absorvedores (12; 20; 21),
polarizadores (13), e antenas (22; 23; 24; 25).

Do ponto de vista da óptica, as metassuperfícies podem ser projetadas para con-
trolar diferentes propriedades eletromagnéticas, incluindo refração (3), reflexão (26),
fotoluminescência (27), fluorescência (28), polarização (29), e o espalhamento do feixe
(divisão de feixe) (30). Por estas razões, as metassuperfícies são promissoras para subs-
tituir muitos dos convencionais componentes ópticos.

Particularmente, quando a metassuperfície é projetada para apresentar compor-
tamento AMC, ela também é tratada na literatura como uma estrutura metamaterial
(31). Nesse caso, o termo metamaterial está relacionado ao fato da estrutura projetada
apresentar um comportamento físico artificial, não observado na natureza. Ainda, como
ocorre na estrutura metamaterial, observa-se que a resposta da metassuperfície depende
da relação entre o tamanho da célula unitária, a periodicidade da rede e o comprimento
de onda de operação (31), porém, uma interface plana e periódica só é classificada como
metassuperfície se o comprimento de onda de operação for muito maior que a periodi-
cidade da rede.

Por fim, como é discutido na seção 1.1, as superfícies de alta impedância têm
recebido muita atenção nos últimos anos devido ao seu potencial de aplicação nas áreas
de antena e de circuitos de microondas. Grande parte desse interesse está relacionado
ao comportamento AMC.
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1.1 Motivação

Atualmente, há uma grande demanda por antenas cada vez menores para di-
ferentes tipos de tecnologia, por exemplo, tamanho físico pequeno está associado às
aplicações que exigem portabilidade. Porém, as dimensões de uma antena, geralmente,
são proporcionais ao comprimento de onda de operação (32). Por esse motivo, para
muitas aplicações o tamanho físico da antena se tornaria um problema.

Por outro lado, o projeto de uma antena envolve a escolha de topologias adequa-
das para aplicações específicas e pode demandar uma rede de casamento para conectá-la
à fonte (33). Além disso, a redução no tamanho físico de uma antena afeta diretamente
sua eficiência de irradiação, de modo que ao diminuir o tamanho físico de uma antena,
reduz-se também sua capacidade de irradiação (34).

Assim, ao diminuir as dimensões de uma antena, faz-se necessário utilizar al-
guma técnica de projeto para melhorar seu desempenho. Nesse contexto, uma meto-
dologia amplamente utilizada, para melhorar a potência irradiada em uma determinada
direção, é a utilização de um plano terra metálico. Entretanto, o plano condutor influ-
encia na impedância, na largura de banda e no diagrama de irradiação das antenas (35).
Além disso, teoricamente, uma superfície condutora pode refletir uma onda eletromag-
nética com uma mudança de fase de 180◦ (36). Isto permite que efeitos de interferência,
causados por corrente imagem (32; 36; 37), possam piorar o desempenho da antena.
Como consequência, a eficiência de irradiação da antena está sujeita a distância entre
a antena e a superfície metálica, sendo, portanto, necessário ajustar uma distância ideal
entre a antena e o plano terra para minimizar esses efeitos. Comumente, utiliza-se uma
distância de λ /4 entre a antena e o plano terra (32). Note que uma distância mínima im-
plica em uma limitação no uso das antenas em algumas aplicações tecnológicas, como,
por exemplo, na identificação de materiais metálicos (38), uma vez que uma antena não
pode ser diretamente fixada sobre tais superfícies.

Além dos problemas já citados, os metais suportam ondas de superfície (39;
40; 41; 42) que podem irradiar na presença de dobras, descontinuidades e defeitos, e
também devido à própria textura do metal (5). Essas ondas irradiadas podem causar
interferência destrutiva, piorando a resposta da antena. Por esse motivo, as ondas de su-
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perfícies devem ser levadas em conta, principalmente, no projeto de antenas impressas,
pois a antena pode induzir na superfície dos planos metálicos (ou na própria superfí-
cie no caso de antenas impressas) correntes que se propagam e irradiam ao encontrar
“defeitos”.

Uma alternativa atraente para suprimir esses tipos de problemas é a utilização das
HIS como plano terra. O comportamento AMC permite aproximar a antena do plano
terra (25; 43) reduzindo a limitação de distância imposta pelos planos terras metálicos,
sendo possivel colocar o dispostivo “antena mais HIS” diretamente sobre uma estrutura
metálica (38). Ademais, o AMC pode ser utilizado como uma superfície reativa de
impedância, de modo que a impedância da antena pode ser ajustada (22).

Outro comportamento interessante, que também pode ser alcançado por meio
do projeto das HIS, é o comportamento EBG (Electromagnetic Band Gap) que proíbe
a propagação de onda de superfície (5). Por exemplo, esta propriedade pode ajudar na
redução do acoplamento mútuo em sistemas que utilizam múltiplas antenas (44).

De modo geral, uma HIS pode ser projetada para apresentar um desses com-
portamentos, ou ambos, em uma determinada região de frequências. Atualmente, a
limitação para se obter simultaneamente ambos comportamentos está relacionada ao
modo como a HIS é projetada, tópico que é melhor discutido no Capítulo 2. No entanto,
apesar das dificuldades de projeto, as metassuperfícies são encaradas como promessa
de avanço no desenvolvimento de novos projetos de antenas, pois, sua utilização como
plano terra já tem se mostrado relevante para a redução nas dimensões da antena (45) e
para a obtenção de antenas com alto ganho ou alta diretividade (22; 46).

1.2 Levantamento Bibliográfico

1.2.1 O Projeto de metassuperfície de Alta Impedância

Na literatura há duas estratégias principais de projeto das superfícies de alta
impedância: em uma, a superfície metálica da HIS acima do substrato dielétrico é co-
nectada ao plano terra (5) por meio de uma via; na outra, o projeto é simplificado devido
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à ausência de vias (47), nesse caso as metassuperfícies também são chamadas de estru-
turas planares. O caso sem vias é essencialmente uma superfície seletiva de frequência
(FSS) impressa sobre um substrato dielétrico aterrado (47).

Assim sendo, a utilização de vias reduz o tamanho da metassuperfície, mas ao
mesmo tempo ela complica o processo de fabricação. Porém, as dimensões das HIS, em
qualquer um dos casos, ainda, são proporcionais ao comprimento de onda de operação,
de modo que há a necessidade de encontrar meios de reduzir as dimensões dessas estru-
turas (48; 49). Por esse motivo, a miniaturização da HIS é um dos temas mais abordado
na literatura de metassuperfícies de alta impedância.

A miniaturização tem sido estudada principalmente por meio da avaliação das
características de reflexão da HIS para diferentes formas geométricas da inclusão metá-
lica. Nesse contexto, formas geométricas simples como quadrado (6; 47; 50; 51), cír-
culo (45; 52) e octógono (45) já foram estudadas. Dentre estas, considerando a mesma
frequência de ressonância, foi observado que o quadrado é a estrutura mais compacta
(45). Ainda, diversas formas fractais já foram testadas (53; 54; 55), para exemplificar,
no caso das curvas Peano (56) e Hilbert (57) a frequência de ressonância está relacio-
nada a ordem númerica das curvas, enquanto que no trabalho da referência (55) uma
redução na espessura do substrato é alcançada. Outra geometria frequente na literatura
são aquelas com forma em espiral (58; 59), em particular, no caso da referência (59)
o autor observou uma redução de 49,45% na frequência de ressonância, quando com-
parada ao trabalho de benchmark de Sievenpiper (5) que usa geometrias com forma de
cogumelo. Há também trabalhos que introduzem fendas em geometrias simples, como
o quadrado (60), e analisam a dependência da frequência de ressonância com as dimen-
sões das fendas.

Atualmente, com o avanço da tecnologia, o uso de materiais flexíveis como subs-
trato permite avaliar a resposta em frequência da HIS em função da curvatura do subs-
trato (61). Contudo, geralmente o que tem sido feito é testar as característica de reflexão
da HIS para diferentes geometrias.

Nesse contexto, geometrias complexas são, geralmente, obtidas por meio de al-
gum método de otimização, o mais comum é o método de algoritmos genéticos (GA*).

*GAs são uma família de modelos computacionais inspirados na evolução do sistema, que incorporam
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Por exemplo, no trabalho de Cos et al. (48) foi utilizado o GA para encontrar a geome-
tria da célula unitária capaz de miniaturizar o AMC com dimensão† de 12,70× 12,70
mm2 abaixo de 1 GHz, ver Figura 1.1 (a). Nesta figura são mostradas três geometrias
que operam em frequências de ressonância distintas, sendo a frequência e a geometria
final ajustada mudando a espessura dos chanfros, representado como C na Figura 1.1
(a). Segundo Elena (48), projetar AMCs pequenos e finos (quanto a espessura do subs-
trato) é um grande desafio, ainda maior para frequências abaixo de 1 GHz. Além disso,
um dos problemas da miniaturização é que a largura de banda também é reduzida.

Figura 1.1: Algumas geometrias de patch metálico (em preto) obtido por meio de algo-
rítmo genético. (a) três geometrias diferentes simuladas na referência que miniaturiza a
HIS (48), (b) geometria proposta na referência (49) para obter um HIS com frequência
independente da polarização da onda incidente.

A utilização dos métodos de otimização ocorre em grande parte devido à incom-
pleta compreensão dos mecanismos físicos responsáveis por uma determinada resposta
do AMC. Por exemplo, a redução na frequência de ressonância do AMC pode ser ex-
plicada por ressonância de cavidade, para o caso de variação na espessura do substrato
dielétrico (47). Porém, quando a forma geométrica da trilha metálica é levada em conta,
a discussão de seus efeitos na frequência de ressonância é deficiente na literatura, sendo,
portanto, este um dos pontos abordados nesta tese. Além disso, muitas das geometrias
obtidas são de difícil realização do ponto de vista de fabricação.

Além dos problemas citados anteriormente, há outros de interesse tanto para o
projeto de metassuperfície quanto para a aplicação em antenas, a saber, a frequência de

uma solução potencial para um problema específico, e por meio de métodos estocásticos buscam soluções
otimizadas (62).

†Essas dimensões são tipicas para metassuperfícies operando na região de 5 GHz
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ressonância da metassuperfície dependente: do ângulo de incidência e da polarização
da onda incidente; da espessura do substrato dielétrico, e dos valores de permissividade
elétrica. Ainda, a largura de banda também é dependente da espessura do substrato
dielétrico. Em geral, existe um conflito entre miniaturizar o AMC e aumentar a largura
de banda (49).

A busca por maiores larguras de banda, por estruturas cuja frequência de resso-
nância seja independente do ângulo de incidência e da polarização da onda incidente
também é realizada por meio da obtenção de geometrias adequadas para a trilha metá-
lica (49; 50), como no caso da miniaturização. Por exemplo, na Figura 1.1 (b) é mos-
trada uma geometria obtida por meio do GA em que se obteve ampla largura de banda
(433 MHz ou 7,3%), maior que 5%, e frequência independente da polarização da onda
incidente (49). No entanto, diferente do mostrado na Figura 1.1 (a), a frequência de res-
sonância obtida foi de 5.89 GHz para uma estrutura com dimensões de 11,52× 11,52
mm2.

A geometria da trilha metálica também é responsável pela operação do AMC em
diferentes bandas (60; 63; 64), o que pode ser uma característica interessante em algu-
mas aplicações. Por exemplo, na referência (63) uma geometria espiral é utilizada na
obtenção de um AMC com duas bandas de operação. Em (64) duas bandas são obtidas
utilizando uma geometria em zigzag. Já na referência (60) uma segunda banda surge
devido à redução na distância entre a primeira e a segunda frequência de ressonância do
patch quadrado, por meio da introdução de fendas na geometria da trilha metálica.

Por fim, quando o assunto é o substrato de dielétrico, os seus efeitos na frequên-
cia de ressonância e na largura de banda também devem ser levado em conta no projeto,
porém, em termo de fabricação é interessante avaliar os valores comerciais disponí-
veis. De maneira geral, altos valores de permissividade elétrica são úteis para reduzir
a frequência de ressonância do AMC (49). Os valores de permissividade elétrica re-
lativa variam enormemente nos trabalhos da literatura, desde 1 a 100 (23), devido às
características desejadas da metassuperfície. Contudo, a concordância entre a estrutura
fabricada e aquela projetada pode ser função da tangente de perda do substrato dielé-
trico. Nesse contexto, diferentes substratos dielétricos têm sido utilizados no projeto das
HIS. Os mais comuns são: MCT-25 (49), com alta permissividade [25] e baixa tangente
de perda < 0.0015, utilizado na região abaixo de 1 GHz; duroide (60), material útil por
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possuir vários valores de permissividade e ainda ter baixa tangente de perda; Taconic
(64), com baixo valor de permissividade e tangente de perda < 0.0015, utilizado geral-
mente em trabalhos na região acima de 1 GHz; e o FR4 (65), que em geral apresenta
baixos valores de permissividade [4.4] e alta tangente de perda 0.02, ele é utilizado ge-
ralmente em trabalhos na região acima de 1 GHz e escolhido principalmente devido ao
baixo custo. Quanto à espessura do substrato dielétrico, observa-se na literatura valores
que vão desde 0.4 a 3 mm (23; 66), mas os valores específicos dependem da frequência
de ressonância pretendida.

1.2.2 As Aplicações das metassuperfícies de Alta Impedância em Antenas

Na literatura de antenas, as HISs vêm sendo exploradas principalmente como
plano terra para alcançar diferentes objetivos, tais como: redução das dimensões da an-
tena (22; 45; 67); obtenção de antenas com baixo perfil (23; 25; 43; 46); melhora na
eficiência (68; 69), largura de banda (70), casamento de impedância (22) e no ganho
(66; 71; 72); excitação de frequências de ressonância adicionais para operação em sis-
temas multibanda (73; 74); aumento na distância de leitura de antenas de RFID (Radio

Frequency IDentification) (38; 75; 76) colocadas sobre superfícies metálicas; supressão
de ondas de superfície (5; 77); redução de acoplamento mútuo entre antenas (78; 79);
aprimoramento na transmissão entre antenas (80; 81); obtenção de antenas reconfigu-
ráveis (24); e em SAR (Specific Absorption Rate) para aplicações médicas de MBAN
(Medical Body Area Network) (82; 83).

Contudo, geralmente as antenas e as metassuperfícies são projetadas separada-
mente, de modo que efeitos de acoplamento surgem quando estas interagem (45; 66).
Apesar dos efeitos de acoplamento serem observados, eles não são analisados na lite-
ratura, e, por esse motivo, nesta tese são abordados os efeitos de acoplamento entre
antena e AMC devido à geometria do remendo metálico do AMC, sendo uma contribui-
ção deste trabalho para a literatura.
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1.3 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho consiste em analisar a influência das caracterís-
ticas geométricas das inclusões metálicas na miniaturização de condutores magnéticos
artificiais aplicados às antenas.

Especificamente:

• Estudar o comportamento AMC para diferentes geometrias da inclusão metálica.

• Realizar o projeto numérico de um AMC miniaturizado, partindo de uma geome-
tria simples, com forma meander line.

• Avaliar os efeitos de miniaturização da geometria meander line em uma estrutura
FSS.

• Analisar os efeitos de acoplamento entre AMC e antena devido à geometria das
inclusões metálicas do AMC.

1.4 Contribuições

Diante do cenário exposto, nesta tese estudou-se a miniaturização de condutores
magnéticos artificiais sem vias para aplicação em antenas pequenas. Ao se analisar a
literatura corrente na área de metassuperfície, foram detectados pontos em que a meto-
dologia apresentada nesta tese produziu contribuições originais. As contribuições são
especificadas a seguir:

• A geometria meander line também foi proposta e analisada no contexto de mi-
niaturização do AMC. A análise da fase do coeficiente de reflexão meander line

revelou que essa geometria além de reduzir a frequência de ressonância, também,
possui um comportamento multibanda, com a distância entre a primeira e segunda
frequência de ressonância reduzida, sendo as frequências de operação na região
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das comunicações sem fio, como wi-fi, bluetooth, 5G entre outras. Esta contri-
buição foi descrita no artigo “Design of the artificial magnetic conductors with

meander line elements: reduction in the first and second resonant frequencies",
publicado na Materials Research Express, vol. 4, no. 7, 075801, 2017. DOI
10.1088/2053-1591/aa7a7e (84).

• A geometria meander line também foi explorada no contexto de superfície se-
letiva de frequência, uma vez que o AMC sem vias deriva diretamente de uma
FSS. Comportamentos análogos aos ocorridos no caso do AMC foram obtidos.
Observou-se que na FSS, realizada por meio de inclusões metálicas com forma
meander line, a frequência de ressonância também é influenciada pela relação en-
tre o comprimento efetivo da estrutura e a polarização da onda incidente. Ainda,
várias bandas de operação e a redução na distância entre a primeira e segunda res-
sonância dependentes do número de meandros foi observado. Esta contribuição
foi descrita no artigo “Frequency selective surface using meander line inclusi-

ons", publicado no Journal of Electromagnetic Waves and Applications, vol. 32,
no. 11, p. 1440-1447, 2018. DOI 10.1080/09205071.2018.1442261 (85).

• Durante os estudos acerca do comportamento AMC uma análise das distribuições
de campo elétrico e de corrente foi realizada. Essa análise serviu de suporte para
investigar a influência das características geométricas das inclusões metálicas do
AMC na resposta da antena. Os resultados mostraram que os efeitos associados à
geometria do remendo metálico do AMC no desempenho da antena são variados,
como rotação no plano H do padrão de irradiação, aumento na largura de feixe de
meia potência (HPBW) e alterações na perda de retorno. Além disso, a geometria
impõe condições de simetria que faz com que o desempenho da antena também
dependa de sua posição sobre a matriz AMC. Esta contribuição foi submetida à
IET Science, Measurement & Technology, e está sob análise com o título “Effects

of the Unit Cell Patch Shape on the Antenna over Artificial Magnetic Conductor

Performance".
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1.5 Lista de Publicações

Durante o período de estudo do doutorado, seis trabalhos diretamente associados
à tese foram gerados. Destes, três foram submetidos a periódicos:

• Ramos, W. T. S.; Mesquita, R. C.; Silva, E. J., “Design of the artificial magnetic

conductors with meander line elements: reduction in the first and second resonant

frequencies", Materials Research Express, vol. 4, no. 7, 075801, 2017. DOI
https://doi.org/10.1088/2053-1591/aa7a7e

• Ramos, W. T. S.; Mesquita, R. C.; Silva, E. J., “Frequency selective surface using

meander line inclusions", Journal of Electromagnetic Waves and Applications,
vol. 32, no. 11 p. 1440-1447, 2018, DOI 10.1080/09205071.2018.1442261

• Ramos, W. T. S.; Mesquita, R. C.; Silva, E. J., “Effects of the Unit Cell Patch

Shape on the Antenna over Artificial Magnetic Conductor Performance", IET Sci-
ence, Measurement & Technology. (Submetido)

E três publicações em congresso:

• Ramos, W. T. S.; Mesquita, R. C.; Silva, E. J., “Influence of permittivity and subs-

trate thickness for miniaturization of artificial magnetic conductor,"2017, Pro-
gress In Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS), 17521111,p.
529–533, 2017. DOI 10.1109/PIERS.2017.8261797

• Ramos, W. T. S.; Mesquita, R. C.; Silva, E. J., “Analysis of electric field dis-

tribution on artificial magnetic conductor: Via bowtie shape,"2017, Progress In
Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS), 17520936,p. 534–539,
2017. DOI 10.1109/PIERS.2017.8261798

• Ramos, W. T. S.; Mesquita, R. C.; Silva, E. J., “Electric field distribution on

surface of the artificial magnetic conductor: miniaturization process,"Proc.SPIE,
v. 10343,p. 10343, 2017. DOI 10.1117/12.2270832
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Além dos trabalhos supracitados, houve uma publicação em congresso que não
está relacionada diretamente ao tema da tese:

• Sabioni, C. L.; Ramos, W. T. S.; Vasconcelos, J. A.; Silva, E. J.; Adriano R.;
Saldanha, R. R., “Multiobjective design optimization of non-uniform helical an-

tennas,"2015 SBMO/IEEE MTT-S International Microwave and Optoelectronics
Conference (IMOC), p. 1-6, 2015 DOI 10.1109/IMOC.2015.7369169

1.6 Estrutura do texto

No Capítulo 2 é apresentada uma revisão dos conceitos fundamentais e das no-
menclaturas das metassuperfícies de alta impedância que culminam na definição do
AMC. Ainda, é discutido como essas estruturas corroboram para a melhoria no de-
sempenho de antenas eletricamente pequenas. No Capítulo 3 é apresentado um estudo
acerca da miniaturização do AMC. No Capítulo 4 são apresentados os resultados re-
ferente ao estudo de acoplamento entre antena e AMC. Finalmente, as considerações
finais são apresentadas no Capítulo 5.



CAPÍTULO 2

FUNDAMENTOS

“No great discovery was ever made without a bold guess."

– Isaac newton

TEORICAMENTE, um condutor elétrico perfeito (PEC) reflete uma onda eletromag-
nética com um coeficiente de reflexão Γ =−1 (32). Por outro lado, um condutor

magnético perfeito (PMC) exibe um coeficiente de reflexão Γ =+1, isto significa que a
fase da onda refletida é 0◦ quando comparada a fase da onda incidente (32). Nesse con-
texto, uma estrutura física real capaz de apresentar as características de reflexão de um
PMC é chamado na literatura de condutor magnético artificial (6). Este comportamento
físico é obtido, geralmente, por meio do projeto de superfícies de alta impedância.

Em linhas gerais, a HIS é um tipo de estrutura periódica ou quase periódica clas-
sificada na literatura como metassuperfície. Além do comportamento AMC, o projeto
da HIS também possibilita obter uma estrutura capaz de suprimir ondas de superfícies
(5). Quando projetada para esta finalidade, a HIS é chamada na literatura de estrutura
EBG*.

*Sigla do inglês: Eletromagnetic Band Gap. Consiste em uma alta impedância, na direção horizontal,
que cria uma banda, ou faixa, com energias (frequências) proibidas, em que a propagação da onda na
superfície do dispositivo não é permitida.

13
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Neste capítulo é apresentada uma visão geral sobre as superfícies de alta impe-
dância, devido ao fato de tanto o comportamento AMC quanto o comportamento EBG
serem de grande interesse na área de antenas (22; 46; 47). Contudo, por ser o foco desta
tese, é enfatizado o comportamento AMC. Em seguida, é discutida a utilidade do AMC
para a melhoria de desempenho de uma antena.

2.1 Origem dos termos HIS e AMC

O estudo das superfícies de alta impedância teve um crescimento estrondoso
após o trabalho de Sievenpiper (5), intitulado “High-impedance electromagnetic sur-

faces with a forbidden frequency band,” em 1999. Em seu trabalho, ele projetou uma
superfície ressonante, plana, capaz de apresentar simultaneamente os comportamentos
AMC e EBG. Basicamente, a estrutura fabricada era composta por células unitárias
metalizadas, com formato de cogumelo, em um arranjo geométrico periódico, sobre um
substrato dielétrico, ligadas a um plano terra por meio de vias metálicas, como mostrado
na Figura 2.1 (a)-(b).

Quando a periodicidade (D) da rede é muito menor que o comprimento de onda
(λ ) de operação da estrutura, cerca de λ/10, Sievenpiper (5) mostrou que a metassuper-
fície pode ser modelada como um circuito LC equivalente†, como mostrado na Figura
2.1 (c), com frequência ω0 = 1/

√
LC. E as características de reflexão da HIS podem ser

obtidas por meio de uma impedância equivalente, como a mostrada na Equação 2.1 (5)

Zsuper f icie =
jLω

1−ω2LC
. (2.1)

Nesta representação, conforme mostrado na Figura 2.1 (d), a capacitância (C) vem do
campo elétrico entre as placas metálicas, que surge devido ao acumulo de carga nas
bordas. Como as cargas oscilam devido ao um campo incidente, elas fluem ao longo de
um caminho que é constituído pela inclusão metálica, a via, e o plano condutor. Asso-
ciada a esta corrente há um campo magnético, e, portanto, uma indutância (L). Assim,
o comportamento da estrutura pode ser reduzido a um circuito ressonante paralelo com

†Esse tipo de aproximação, também, é chamada de modelo de meio efetivo
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(a) Vista superior

(b) Vista lateral

(c) Circuito equivalente

(d) Capacitância e indutância no circuito

Figura 2.1: Ilustração da estrutura proposta por Sievenpiper. Ela consiste de um con-
junto periódico de placas metálicas, com formato de cogumelo, ligado ao plano terra
por vias condutoras verticais. Fonte: adaptada da referência (5).

frequência de ressonância ω0 = 1/
√

LC e impedância dada pela equação 2.1 (5)

A impedância típica desse tipo de metassuperfície é semelhante aquela mostrada
na Figura 2.2. Nessa figura, dois casos são mostrados, em (a) os materiais utilizados são
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considerados sem perdas, enquanto em (b) as perdas são levadas em conta. De modo
geral, note que nas proximidades da frequência de ressonância da HIS os valores de
Zsuper f icie tornam-se muito grandes, por este motivo a HIS é chamada de superfície de
alta impedância. Além disso, a HIS apresenta um comportamento reativo interessante,
ela é indutiva abaixo da frequência de ressonância e capacitiva acima. Como é apre-
sentado na seção 2.6.2, este comportamento facilita o casamento de impedância entre
a antena e a HIS, possibilitando, por exemplo, a miniaturização da antena. Veja ainda
que a impedância em ambos os casos (com e sem perdas) é praticamente reativa, salvo
próxima a frequência de ressonância no caso em que as perdas do material são leva-
das em conta. Isso significa que essa estrutura apresenta baixa absorção de energia, de
modo que praticamente toda a potência incidente na HIS é refletida (86). Este resultado
indica que a HIS tem um grande potencial para ser utilizada como plano terra de an-
tenas. Além disso, o fato de a parte resistiva ser praticamente nula para a maioria das
frequências permite simplificar os estudos dessas estruturas. No contexto de simulação,
esse resultado equivale a dizer que na maioria dos casos se pode considerar os dielétri-
cos sem perdas e as partes metálicas como condutor elétrico perfeito, o que simplifica
enormemente as simulações.

Por outro lado, a Equação 2.1 pode ser vista como uma razão entre as compo-
nentes tangenciais elétrica Et e magnética Ht (35),

ZSuper f icie =
Et

Ht
. (2.2)

Nesse ponto de vista, considerando ainda a Figura 2.2, quando a impedância é baixa a
componente tangencial do campo elétrico na Equação 2.2 é pequena, comparada à com-
ponente tangencial magnética, portanto, a HIS comporta-se como um condutor elétrico
convencional. Próximo à frequência de ressonância, a impedância é alta, e, consecu-
tivamente, a componente tangencial magnética é pequena, mesmo com a componente
tangencial elétrica grande, de modo que a HIS tem um comportamento semelhante a um
condutor magnético. Sendo assim, na região de frequência que a metassuperfície possui
alta impedância, a HIS também é chamada de condutor magnético artificial (AMC) na
literatura. Essa nomeclatura surgiu no trabalho de Yang (87), ao estudar guias de ondas
utilizando estruturas PBG.
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(a) Sem perdas

(b) com perdas

Figura 2.2: Impedância de uma HIS com patch quadrado. Valores típicos dos parâme-
tros utilizados são L = 2 nH2 e C = 0.05pF2. Fonte: baseado na referência (86).
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A visualização do comportamento AMC é facilitada por meio do gráfico da fase
Θ do coeficiente de reflexão Γ dado por (35)

Γ =
ZSuper f icie−η0

ZSuper f icie +η0
, (2.3)

sendo, η0 a impedância caracteristica do espaço livre, cerca de 377 Ω. Basicamente, o
comportamento PMC ocorre quando Θ é igual a 0◦, e, como mostrado na Figura 2.3,
isso acontece na frequência de ressonância. Além disso, note que a fase varia conti-
nuamente entre 180◦ a −180◦. Na literatura, o comportamento AMC é caracterizado
por uma largura de banda (BW) formada pelas frequências situadas entre −90◦ e +90◦

em torno da frequência de ressonância (6; 48; 87), pois, nesta região de frequência a
interferência destrutiva entre onda incidente e a refletida pode ser "desprezada". Fora de
BW a metassuperfície comporta-se aproximadamente como um condutor elétrico con-
vencional, PEC quando Θ é igual ±180◦. É importante ressaltar que esses dispositivos
apresentam geralmente uma estreita largura de banda, e aumentar BW é um dos desafios
atuais encontrado na literatura (48).

Figura 2.3: Fase do coeficiente de reflexão de uma HIS com patch quadrado. Valores
típicos dos parâmetros utilizados são L = 2 nH2 e C = 0.05pF2. Fonte: Baseado na
referência (86).
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2.2 O comportamento EBG

O termo EBG está associado ao surgimento de regiões no espectro de frequên-
cias em que é proibida a propagação de ondas eletromagnéticas na superfície da estru-
tura HIS (5; 78). Vale destacar que o modelo de impedância de superfície baseado na
teoria do meio efetivo, proposto por Sievenipiper, não é capaz de prever o surgimento
dessas bandas, mas elas existem e podem ser observadas/previstas através de experi-
mentos ou da modelagem numérica, como o método de elementos finitos (FEM).

A Figura 2.4 mostra as estruturas de bandas das HIS de patch quadrado discu-
tidas na referência (86). Em (a) é apresentado o caso com vias, enquanto que em (b)
a mesma estrutura foi realizada sem vias. No caso (a), basicamente, a HIS suporta on-
das de superfície TM em baixas frequências e TE em altas frequências. Entre essas
duas regiões, próximo a frequência de ressonância, as ondas de superfície TE e TM são
eliminadas, região chamada de band gap.

Segundo Sievenpiper (86), a presença de vias condutoras possibilita a interação
com o campo elétrico vertical das ondas de superfície TM, de modo que o EBG possa
ocorrer. Como observado na Figura 2.4 (b), na ausência de vias a onda TE não é afetada,
por isso em ambas estruturas de bandas elas são parecidas. Já a onda TM torna-se
crescente, eliminando o band gap. Segundo esse argumento, as vias são importantes
para o comportamento EBG surgir.

No entanto, mesmo com a ausência de vias, a metassuperfície também pode
apresentar uma faixa em que é proibida à propagação de onda eletromagnética. Gous-
setis et al. (47) discutem o comportamento EBG em uma superfície de alta impedância
com elemento condutor de geometria quadrada. Eles demonstram que o comportamento
EBG é devido à ressonância e à periodicidade da rede da superfície seletiva de frequên-
cia (Frequency Selective Surface - FSS) da qual é constituída a metassuperfície. Por
esse motivo, no caso das HIS sem vias, as bandas dos comportamentos AMC e EBG
não coincidem no domínio da frequência, como mostrado na Figura 2.5. Para algumas
aplicações, esse resultado significa uma desvantagem das HIS sem vias em comparação
às metassuperfícies com vias.

Assim, em princípio, a utilização de vias possibilita a obtenção de ambos com-
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(a) Com vias, r = 0.36 mm

(b) Sem vias

Figura 2.4: Estrutura de banda de uma HIS com patch quadrado, cujas dimensões são
dadas por: D = 2.4 mm, g = 0.15 mm, εr2 = 2.2, h = 1.6 mm. Tanto em (a) quanto em
(b) Γ, X e M são os pontos de alta simetria no espaço do vetor de onda. Fonte: baseado
na referência (86).

portamentos AMC e EBG na mesma região de frequência (5). Além disso, tem-se
observado na literatura que a utilização das vias facilita o ajuste da frequência de res-
sonância, por meio do posicionamento adequado da via sobre a inclusão metálica (38),
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Figura 2.5: Comportamento AMC e EBG do patch quadrado da referência [xy]. Foram
usados os seguintes parâmetros fixos: Dx = Dy = 6.9 mm; Lx = Ly = 6.1 mm; gap =
0.8 mm; permissividade elétrica relativa εr = 2.2; permeabilidade magnética µr = 1; e
espessura do substrato de 1.13 mm. (a) Fase do coeficiente de reflexão (b) curva de
dispersão. Fonte: adaptada das figuras 6 e 7 da referência (47).

e pode reduzir significantemente o tamanho da célula unitária. Porém, a via dificulta o
processo de fabricação e encarece a estrutura (46).

2.3 Modelos analíticos

2.3.1 Modelo de circuito

Um dos grandes problemas na literatura de superfície de alta impedância é a
questão da modelagem da estrutura. A dificuldade surge devido a infinidade de topolo-
gias possíveis para o remendo metálico da HIS. Por esse motivo, a maioria do modelos
analíticos encontrados na literatura são para topologias consideradas simples, como o
patch quadrado e a cruz de jerusalém, por exemplo. Geralmente, expressões analíticas
são derivadas partindo do modelo de circuito ou através do modelo de linha de trans-
missão.

Como mostrado por Sievenpiper (5), no modelo de circuito, uma impedância
para superfície da HIS pode ser obtida por meio de um circuito LC equivalente, ver
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Equação 2.1. Nesse caso, os valores L e C são dependentes da geometria da estrutura.
Em particular, comumente utiliza-se a técnica de mapeamento conforme para encontrar
uma expressão analítica para a capacitância C. Infelizmente, além de complexa, essa
técnica pode se tornar inviável dependendo da topologia do remendo metálico.

Como exemplo são apresentados as expressões de uma HIS com remendo metá-
lico de geometria quadrada. Nas referências (86; 88) a indutância e a capacitância foram
derivadas em função dos parâmetros da estrutura, ver Figura 2.1 (b), sendo a indutância

L = µh, (2.4)

e a capacitância

C =
Wε0(εr1 + εr2)

π
cosh−1(

D
g
). (2.5)

A largura de banda em que ocorre o comportamento AMC é calculada por

BW =
1

η0

√
L
C
, (2.6)

onde η0 é impedância do espaço livre.

2.3.2 Modelo de linha de transmissão

No modelo de linha de transmissão, geralmente, a impedância de superfície Zs é
considerada como uma conexão em paralelo da impedância do grid Zg, formado pelos
remendos metálicos, com a impedância do substrato dielétrico aterrado Zd (51)

Zs =
ZgZd

Zg +Zd
. (2.7)

Vale ressaltar que tanto Zg quanto Zd são quantidades que já foram muito estu-
dadas separadamente no passado. Historicamente, o estudo da impedância do grid foi
primeiramente realizado para um arranjo periódico de fios metálicos por Lamb em 1897
(89) e por Macfarlane em 1946 (90) em problemas de espalhamento. Posteriormente,
diversos modelos TL foram desenvolvidos para melhorar e incluir novas condições nos
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modelos existentes. Nesse contexto, destacam-se os trabalhos de Wait (91) e Yatsenko
(92) que apresentaram análises mais gerais considerando polarização arbitrária e inci-
dência oblíqua para a onda plana incidente. Em 1982, Lee et al. (93) estudou a impe-
dância Zg de um arranjo formado por superfícies indutivas e de um arranjo constituído
por superfícies capacitivas.

Baseado nesses trabalhos e no principio de Babinet, Luukkonen (50) obteve uma
expressão analítica para um grid formado por patches quadrados, considerando o tipo
de onda incidente, TE ou TM, como apresentado na Equação 2.8 e Equação 2.9, respec-
tivamente:

ZT E
g =− j

ηe f f

2α

(
1− k2

0
k2

e f f

sin2θ

2

) , (2.8)

ZT M
g =− j

ηe f f

2α
, (2.9)

sendo θ o ângulo de incidência da onda e ηe f f =
√

µ0/ε0εe f f a impedância do meio
em que o grid está localizado, com permissividade efetiva dada por

εe f f =
εr +1

2
. (2.10)

Ainda, ke f f = k0
√

εe f f é o número de onda associado ao vetor de onda incidente no meio
efetivo. k0, ε0, µ0 são o número de onda, a permissividade e a permeabilidade no espaço
livre. α é chamado de parâmetro do grid (92), que para o caso em que ke f f D << 2π é
dado por

α =
ke f f D

π
ln
(

1
sin πg

2D

)
. (2.11)

A impedância de um substrato dielétrico aterrado é derivada em (94). Em linhas
gerais, no caso TE nenhuma corrente é induzida nas vias, porque o campo elétrico é
perpendicular a elas. Logo, ZT E

d não é afetado pelo campo elétrico e sua impedância de
superfície é semelhante àquela de um substrato dielétrico aterrado (sem vias)

ZT E
d =

jη0√
εr− sin2θ

tan(kzdh) , (2.12)

sendo kzd = ω
√

ε0µ0 (εr− cos2θ), a componente vertical do vetor de onda refratado e
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η0 a impedância do espaço livre. Por outro lado, no caso TM, o efeito das vias não
pode ser desprezado. Neste caso, ZT M

d assemelha-se a impedância de superficie de um
substrato formado por um grid de fios (92) e não depende do ângulo de incidência (94)

ZT M
d =

jη0√
εr

tan(kzdh) . (2.13)

Assim, pela Equação 2.7 a impedância de superficie para o caso TE é dada por
(50)

ZT E
s =

jωµ
tan(βh)

β

1−2Ke f f α
tan(βh)

β

(
1− 1

εr+1sin2θ

) , (2.14)

enquanto que no caso TM é dada por (50)

ZT M
s =

jωµ
tan(βh)

β
cos2θ2

1−2Ke f f α
tan(βh)

β
cos2θ2

, (2.15)

onde β = ω
√

ε0µ0 (εr− sin2θ), θ é o ângulo de incidência e θ2 = arcsin
(

sinθ√
εr

)
.

Note que, diferente do modelo de circuito, o modelo TL leva em conta tanto a
polarização da onda quanto o ângulo de incidência (50), sendo, portanto, o modelo TL
mais preciso. Contudo, o modelo de circuito ajuda a compreender melhor a contribui-
ção de cada parâmetro de projeto na frequência de ressonância e na largura de banda
do AMC. Além disso, no caso TL o cálculo de Zg é uma tarefa difícil para geometrias
complexas. Portanto, tanto o modelo de circuito quanto o TL são interessantes para a
compreensão do comportamento de uma HIS, mas são limitados à topologias “simples”
do remendo metálico. No caso de uma onda plana com incidência normal ambos os
modelos apresentam boa concordância com a resposta obtida por métodos numéricos,
como mostrado na Figura 2.6. Nesse exemplo, comparado à frequência de ressonân-
cia obtida através do FEM, o modelo de circuito apresenta um erro relativo de 6.71%
enquanto o modelo TL 3.75%.



2.4 METASSUPERFÍCIE SEM VIAS 25

Frequência (GHz)
5 10 15 20 25 30

F
as

e 
(g

ra
us

)

-150

-100

-50

0

50

100

150
modelo circuito
modelo TL
FEM

Figura 2.6: Comparação entre os modelos teóricos e a simulação com FEM. Foram
utilizados os mesmos parâmetros da Figura 2.4: D = 2.4 mm, g = 0.15 mm, εr2 =
2.2, h = 1.6 mm. As frequência de ressonância são fFEM = 13.84 GHz, fT L = 14.36
GHz, fmodelo−circuito = 12.91 GHz. As larguras de bandas são BWFEM = 6.21 GHZ,
BWT L = 6.83 GHz, BWmodelo−circuito = 5.49 GHz.

2.4 Metassuperfície sem vias

Uma vez que a utilização de vias complica a fabricação das metassuperfícies,
muitos trabalhos na literatura buscam maneiras alternativas para conceber sem vias tais
dispositivos e compreender suas vantagens e desvantagens.

Essencialmente, no caso sem vias, a estrutura periódica consiste em uma super-
fície seletiva em frequência (FSS) (95; 96; 97) impressa sobre um substrato dielétrico
aterrado, como mostrado na Figura 2.7. No entanto, diferentemente da FSS, o período
de repetição das metalizações é muito menor que o comprimento de onda. Deste modo,
como no caso com vias, devido ao fato de as dimensões da rede serem pequenas com-
paradas ao comprimento de onda de operação, uma impedância equivalente para a su-
perfície pode ser obtida. Por exemplo, para obter a impedância equivalente um modelo
de circuito como o mostrado na Figura 2.7 (c) pode ser utilizado.

Ainda, tanto o comportamento AMC quanto o EBG podem surgir no disposi-
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(a) Estrutura periódica (b) Célula unitária

(c) Circuito equivalente

Figura 2.7: Ilustração de uma metassuperfície sem via, com inclusão metálica de forma
quadrada (84).

tivo, mas as condições em que eles ocorrem são distintas daquelas vistas para o caso
com vias. Por esse motivo, nas seções seguintes, os comportamentos AMC e EBG são
revistos, agora, sob o ponto de vista da metassuperfície sem vias, que é o foco desta tese
de doutorado.

2.4.1 Visão geral sobre as superfícies seletiva em frequência (FSS)

Segundo Campos (98), como mostrado na Figura 2.8, a FSS é uma estrutura
planar periódica formada por elementos do tipo abertura como em (a) ou por elementos
condutores como em (b). A resposta em frequência da FSS com elementos do tipo aber-
tura é equivalente a um filtro passa-faixa. Isso significa que, na região de ressonância,
a FSS torna-se “transparente” para as ondas incidentes. Na verdade, na frequência de
ressonância (f) a onda é “totalmente” transmitida, ver Figura 2.8 (b). Por outro lado, a
FSS formada por elementos condutores é um caso complementar ao elementos do tipo
abertura, pois, a resposta em frequência é equivalente a um filtro rejeita-faixa, de modo
que, na frequência de ressonância (f), a onda é “totalmente” refletida, ver Figura 2.8 (d).
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(a) Elemento tipo abertura (EA) (b) EA - filtro passa-faixa

(c) Elementos condutores (EC) (d) EC - filtro rejeita-faixa

Figura 2.8: Representação dos tipos de elementos usados no projeto de uma FSS. Fonte:
as figuras (b) e (d) foram adaptadas da referência (98).

De maneira geral, a FSS é um dispositivo eletromagnético que funciona como
uma barreira em certas regiões de frequência para as ondas eletromagnéticas. Do ponto
de vista físico, a FSS é um tipo de rede de difração (97; 99). Contudo, no caso em
discussão, em que a célula unitária possui elementos metálicos, a onda incidente induz
uma densidade de corrente superficial

−→
J s sobre as partes metálicas da FSS, e, devido a

efeitos de blindagem eletrostática (100), uma regra de seleção para as frequências deve
estar associada a

−→
J s. Assim, as características de reflexão e transmissão do dispositivo

estão relacionadas a densidade de corrente superficial também.

Do ponto de vista estrutural, a resposta em frequência da FSS depende das di-
mensões e das geometrias envolvidas no projeto da célula unitária, incluindo a periodi-
cidade, o substrato dielétrico usado, o tipo de elemento utilizado e sua forma geométrica
(98). Em particular, diversas formas geométricas para os elementos já foram estudadas
na literatura. Por essa razão e para simplificar a análise das FSS quanto ao tipo de
elemento, Munk (97) classificou as formas em quatro grupos:

I N-pólos conectados pelo centro.
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II Espiras.

III Elementos de interior sólido.

IV Elementos derivados da combinação das geometrias do grupo I, II e III.

Alguns elementos destes grupos são apresentados na Figura 2.9. Apesar das
geometrias mostradas serem simples, formas mais complexas, obtidas por geometrias
fractais (101; 102; 103) ou por métodos de otimização (48; 49; 104; 105), também, são
bastante comuns na literatura e podem ser enquadradas em algum dos grupos descrito
anteriormente.

(a) grupo I (b) grupo II (c) grupo III (d) grupo IV

Figura 2.9: Geometrias típicas dos elementos de uma FSS. Fonte: adaptada da referência
(98).

2.4.2 Comportamento AMC

Em geral, na maioria dos trabalhos envolvendo metassuperfície de alta impedân-
cia, a implementação da HIS baseia-se em uma FSS com elementos condutores. Nesses
tipos de elementos, segundo Goussetis et al. (47), considerando uma onda plana com
incidência normal à superfície, a frequência de ressonância excita a magnitude máxima
de corrente sobre a superfície do elemento condutor. Neste caso, a corrente está em fase
com o campo incidente, portanto, a impedância vista pela onda é ôhmica. A consequên-
cia deste fato é que a onda refletida possui uma fase reversa à onda incidente, logo a
FSS comporta-se como um condutor convencional na região de reflexão.

Ao colocar uma FSS nas proximidades de um plano terra, uma cavidade resso-
nante é formada (46; 106), como mostrado na Figura 2.10. Assumindo que a fonte de
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irradiação eletromagnética está fora da cavidade, as ondas transmitidas pela FSS, para
o interior da cavidade, são completamente refletida na superfície do plano condutor, um
PEC na Figura 2.10, e um novo fenômeno de ressonância, agora, devido à cavidade, é
observado (47).

Figura 2.10: Cavidade ressonante formada por um plano condutor (PEC) e uma FSS.
Fonte: adaptada das referências (46,106).

Portanto, neste tipo de estrutura, há 2 (dois) tipos distintos de ressonância (47).
Uma ressonância que está associada à periodicidade da rede da FSS, onde as correntes
excitadas nos elementos condutores estão em fase com a onda incidente. A segunda
ressonância provém da formação da cavidade, que é conhecida, na literatura, por res-
sonância de Fabry-Perot (107). Essa ressonância ocorre em uma frequência diferente
daquela ressonância da rede. Além disso, apesar da máxima magnitude de corrente,
também, ocorrer na frequência de ressonância, sua fase está defasada de 1800 em rela-
ção a onda incidente. Como resultado, a onda refletida possui um deslocamento de fase
igual a zero em comparação a onda incidente, que é o comportamento AMC.

A condição de ressonância para ocorrer o comportamento AMC consiste em
impor uma diferença de fase, mostrada na Figura 2.10, entre Φ1 e Φ2 igual a zero, ou
um múltiplo de 2π , como na equação 2.16.

∆Φ = Φ2−Φ1 = 2Nπ, N = 0,1,2... (2.16)

que representa a condição em que a interferência resultante é totalmente construtiva
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(108).

Na Figura 2.10 há 3 (três) componentes que produzem uma mudança de fase
na onda incidente, a saber: o plano condutor, um PEC, por simplicidade; a FSS; e o
caminho óptico percorrido pela onda durante as reflexões no interior da cavidade. Sabe-
se que o PEC introduz um deslocamento de fase de π (32), enquanto que a FSS, por ser
uma superfície parcialmente refletora na frequência de ressonância desejada (frequência
de AMC), causa um deslocamento de fase igual ao do seu coeficiente de transmissão,
ΦT (46). Logo, a diferença de fase pode ser escrita como (46)

∆Φ = 2ΦT −
2π

λ
(2h)−π = 2Nπ. N = 0,1,2... (2.17)

Note que ΦT é multiplicado por dois para representar o fato da onda passar através da
FSS duas vezes, uma vez que a fonte de irradiação está fora da cavidade. O segundo
termo do lado direito é a diferença de caminho óptico para duas transmissões consecuti-
vas através da FSS, equivalente ao termo 2nhcosθ deduzido para cavidades ressonantes
na referência (108), onde n corresponde ao índice de refração do meio, e θ o ângulo de
incidência. Segundo Goussetis et al. (47) a fase do coeficiente de transmissão da FSS é
dada por

ΦT = kz.h− (2N +1).
π

2
, N = 0,1,2... (2.18)

onde kz é a constante de propagação ao longo da normal à superfície.

2.4.3 Análise dos parâmetros de projeto

Diferentes parâmetros influenciam na frequência de ressonância do AMC. Con-
siderando uma célula unitária quadrada típica com frequência de ressonância na região
de 5 GHz, a Figura 2.11 mostra o comportamento da frequência de ressonância e da lar-
gura de banda para diferentes valores de permissividade elétrica. Como pode ser visto,
um aumento na permissividade implica na redução da frequência de ressonância e um
estreitamento da largura de banda. Este resultado está coerente com a resposta esperada
através das Equações 2.5 e 2.6, uma vez que um aumento em εr significa um aumento
na capacitância do sistema. De certo modo, a escolha do valor de permissividade a
ser utilizado no projeto da HIS está relacionada à frequência de ressonância de opera-
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ção desejada, por exemplo, para a região de frequência entre 5 a 6 GHz os valores de
permissividade relativa estão entre 3 e 4.5.

(a)

(b)

Figura 2.11: (a) Comportamento da frequência de ressonância devido à variação da
permissividade elétrica. (b) comportamento da largura de banda versus a variação da
permissividade elétrica. Resultados simulados via COMSOL. Foram usados os seguin-
tes parâmetros: Dx = Dy = 10 mm; gap = 0.25 mm; Lx = Ly = 9.5 mm; h = 1.57 mm; e
permeabilidade magnética relativa µr = 1. Assume-se o patch metálico como um PEC.

A relação entre frequência de ressonância e a espessura do substrato dielétrico
é mostrada na Figura 2.12. Segundo a Equação 2.4, a indutância da HIS está associ-
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ada à espessura do dielétrico, que em conformidade com a Figura 2.12 obtem-se uma
redução na frequência de ressonância aumentando-se h. Por outro lado, segundo Elena
(48) e Rea (88) aumentar h possibilita melhorar a largura de banda, que é exatamente
o que afirma as Equações 2.4 e 2.6. Esse é um comportamento importante a ser levado
em conta, uma vez que o projeto da HIS deve levar em conta valores comerciais de
substrato dielétrico. Por exemplo, fixando os outros parâmetros de projeto, para os dis-
positivos que operam na faixa de frequência entre 5 e 6 GHz observa-se que a espessura
do substrato deve estar entre 1 e 2.5 mm.

Figura 2.12: Comportamento da frequência de ressonância devido a variação na es-
pessura do substrato. Resultados simulados via COMSOL. Foram usados os seguintes
parâmetros fixos: Dx = Dy = 10 mm; Lx = Ly = 9.5 mm; gap = 0.25 mm; permissivi-
dade elétrica relativa εr = 3.5; e permeabilidade magnética µr = 1. Assume-se o patch
metálico como um PEC.

A Figura 2.13 mostra a relação da frequência de ressonância com o gap (g) entre
os patches metálicos adjacentes. Nota-se que um aumento em g resulta no aumento da
frequência de ressonância. Segundo Zhang (6), no caso sem vias, o espaçamento entre
os patches metálicos também pode ser tratado como um capacitor de placas paralelas.
Como a Equação 2.5 representa a capacitância de um patch quadrado, fica claro que o
aumento no espaçamento significa uma redução na capacitância do sistema, levando a
um aumento da frequência de ressonância. Pela Equação 2.6 essa diminuição na capa-
citância representa um aumento na largura de banda, de modo que aumentar g também
possibilita aumentar BW, como reportado em (88).
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Figura 2.13: Comportamento da frequência de ressonância devido a variação no gap,
g, entre os patches metálicos periódicos. Resultados simulados via COMSOL. Dx e Dy
variam. Foram usados os seguintes parâmetros fixos: Lx = Ly = 9.5 mm; h = 1.57 mm;
permissividade elétrica relativa εr = 3.5; e permeabilidade magnética µr = 1. Assume-se
o patch metálico como um PEC.

Em resumo, nota-se que uma redução na frequência de ressonância é, geral-
mente, seguida de uma redução na largura de banda de operação. Segundo Elena (48),
o comportamento ressonante da HIS em baixa frequência já implica em banda estreita.
Como há uma proporcionalidade entre o tamanho físico do AMC e o comprimento de
onda, ao projetar um AMC buscando-se redução no tamanho físico da celula unitária,
para trabalhar em frequências mais baixas, a obtenção de ampla largura de banda é um
objetivo conflitante. Por isso, na realidade a definição dos parâmetros de projeto não é
uma tarefa tão simples, pois como visto, cada parâmetro pode alterar significativamente
tanto a largura de banda quanto a frequência de ressonância. De modo geral, os valores
de permissividade e espessura do substrato são escolhido dentro de valores comerci-
ais, tendo, portanto, maior liberdade os demais parâmetros. Por esses motivos, há na
literatura dois caminhos para o projeto das HIS (48): projetar ou otimizar a geometria
da célula unitária para um dado substrato dielétrico; ou modificar as características do
substrato fixando a célula unitária.

A utilização de métodos de otimização no projeto de AMC é interessante, quando
partindo de uma geometria já estabelecida busca-se melhorar alguma propriedade em
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específico. Por outro lado, quando utilizada para obter diretamente a estrutura AMC,
devido a necessidade de otimizar vários parâmetros, essa metodologia pode se tornar
computacionalmente custosa. Além disso, as geometrias geradas muitas vezes não são
factíveis, do ponto de vista da fabricação, devido a precisão dos equipamentos utilizados
na implementação, ou devido ao custo financeiro para utilizar equipamentos mais pre-
cisos. Por esse motivo, metodologias que permitam a miniaturização do AMC e gerem
geometrias mais simples são interessantes para o estudo das metassuperfícies.

2.5 Nomenclaturas

De modo geral, as nomenclaturas dadas aos dispositivos estão associadas ao
comportamento físico para o qual a estrutura foi projetada. Os termos mais comuns
encontrados na literatura são: HIS, RIS, EBG e AMC.

1. O termo HIS é o mais geral. Utilizado para expressar o fato da metassuperfície
apresentar alta impedância próxima a frequência de ressonância.

2. A terminologia RIS (Reactive Impedance Surface) é vista em trabalhos que explo-
ram o fato da reatância da estrutura ser variável com a frequência. Isso permite
que a metassuperfície seja utilizada como uma superfície de adaptação de rea-
tância, uma espécie de estrutura que “ajusta"a impedância do sistema (22). Na
realidade é um nome alternativo para a HIS (109).

3. A nomenclatura EBG é bem específica, ela representa os dispositivos que permi-
tem o surgimento de regiões no espectro em que é proibida a propagação de onda
eletromagnética. No contexto das metassuperfícies, frequentemente, esse termo
é usado para expressar o caso em que ondas de superfícies são suprimidas em
determinadas frequências (5; 78).

4. A sigla AMC é usada para expressar que o principal comportamento físico do
dispositivo é a reflexão em fase na região de frequência da largura de banda (6;
46).
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2.6 AMC e antenas eletricamente pequenas

Como discutido no Capítulo 1, ao reduzir o tamanho físico de uma antena percebe-
se uma degradação em seu desempenho (34). De maneira geral, diversos parâmetros
podem ser utilizados para caracterizar o desempenho de uma antena, porém, no caso
de antenas eletricamente pequenas são utilizados na literatura os conceitos de fator Q,
largura de banda, resistência e eficiência de irradiação (34; 110).

Antes de discutir esses parâmetros é necessário definir o que é uma antena ele-
tricamente pequena. É preciso destacar que a definição não é uniforme na literatura.
Contudo, nessa direção, a definição dada por Wheeler (111) é uma das mais utilizadas.
Segundo Wheeler (111), uma antena é eletricamente pequena quando sua maior dimen-
são é menor que λ/2π , onde λ é comprimento de onda de operação. Esta definição
pode ser interpretada como uma antena limitada por uma esfera de diâmetro igual a
λ/2π (112). Esta esfera representa o limite entre a fronteira de campo próximo e de
campo distante de um dipolo Hertziano (113).

Nas seções seguintes é tratada a questão do desempenho destas antenas do ponto
de vista dos parâmetros supracitados, culminando na discussão do papel do AMC nesse
contexto.

2.6.1 Resistência e eficiência de irradiação

A resistência total Rt de uma antena é composta, basicamente, por duas partes

Rt = Ro +Rr, (2.19)

a resistência ôhmica Ro e a resistência de irradiação Rr. A resistência ôhmica é de-
terminada pelo tipo de material que constitui a antena e está associada às perdas de
energia por efeito joule. As perdas na antena podem ser dielétricas ou/e por condução.
Já a resistência de irradiação é determinada pela geometria da antena, ela representa
a resistência necessária para dissipar, por efeito joule, a energia irradiada pela antena
(110).
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A eficiência de irradiação (RE) quantifica o percentual de energia que pode ser
capturado, ou transmitido, por uma antena (110). Ela é definida em função de Ro e Rr,
como mostrado na equação 2.20.

RE = η =
Rr

Rr +R0
. (2.20)

Para ilustrar como a redução no tamanho da antena degrada o seu desempenho,
a resistência de irradiação para uma antena monopólo (Figura 2.14) é considerada a
seguir. Para este tipo de antena, a resistência de irradiação é proporcional ao quadrado
da altura elétrica (h/λ ) da antena (110), conforme descrito na equação 2.21 .

Rrad ∝ (
h
λ
)2 (2.21)

Figura 2.14: Antena monopólo. Fonte: adaptada da referência (110).

Utilizando a definição de antena eletricamente pequena de Wheeler, note que se
tem pelo menos h≈ λ/2π , e, portanto,

Rrad ∝ (
1

2π
)2. (2.22)

Assim, observa-se que uma redução no tamanho da antena é seguida de uma redução
de sua eficiência de irradiação. Essa degradação no desempenho é acentuada na região
de frequências das aplicações do RFID e dos dispositivos portáteis, devido aos valores
da altura elétrica. Logo, uma miniaturização da antena implica em baixa resistência de
irradiação, portanto, a resistência ôhmica torna-se o termo dominante na equação 2.20,
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degradando a eficiência da antena. Por esta razão, fica claro que ao se reduzir o tamanho
de uma antena é necessário utilizar uma estratégia para compensar a degradação no
desempenho devido à redução na resistência de irradiação.

Uma estratégia, geralmente, usada para compensar essa perda é a utilização de
um plano condutor para refletir as ondas eletromagnéticas para a antena (receptora), ou
para a(s) direção(ões) de interesse (transmissora). E como já discutido no Capítulo 1,
nessa metodologia é necessária uma distância mínima de λ /4 entre a antena e o condu-
tor, para minimizar os efeitos de interferência (32). Nesse ponto, a utilização de con-
dutores magnéticos artificiais (AMC) como plano terra (45) é uma opção melhor. Isso
porque, comparado ao plano condutor, uma das vantagens do plano AMC é a reflexão
em fase, que permite aproximar a antena do plano terra (46).

2.6.2 Fator Q e a largura de banda

O fator de qualidade Q expressa o quanto de energia é armazenada na antena
(114), e é definido por:

Q =
2ωmax(ωE ,ωM)

PA
(2.23)

onde ωE e ωM são as energias médias do campo elétrico e do campo magnético, respec-
tivamente, ω é a frequência angular, PA é a potência recebida. PA pode ser relacionada
à potência irradiada Prad e à eficiência de irradiação η , como mostrado na equação 2.24

Prad = ηPA. (2.24)

O fator Q ainda pode ser expresso por meio da reatância do sistema, χ ,

Q =
χ

Rr +Ro
. (2.25)

Ainda, sabe-se que o fator Q é, aproximadamente, inversamente proporcional a largura
de banda B no limite em que Q torna-se grande (Q >> 1) (34),

Q≈ 1
B
. (2.26)
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Devido a essas relações o fator Q também é, comumente, utilizado para quantificar o
desempenho de uma antena eletricamente pequena.

Nesse contexto, um resultado interessante foi obtido por Fano (115). Ele estudou
uma maneira de ajustar a largura de banda de uma antena de banda estreita conectada a
uma rede de casamento passiva sem perdas. Fano deduziu uma relação entre o fator Q

(da carga a ser casada), a largura de banda de 3dB e o coeficiente de reflexão máximo
Γmax. Ele observou que, para um fator Q constante, um aumento na largura de banda só
pode ocorrer se houver um aumento no coeficiente de reflexão, implicando em menos
ganho realizado. Em contra partida, uma minimização de Q tem como consequência a
redução da perda por retorno.

Por outro lado, conforme Equação 2.23, o fator Q representa a energia armaze-
nada no sistema. Isso implica que uma redução em Q representa mais energia sendo
irradiada. Ou seja, ao mesmo tempo que a minimização de Q pode ser vista como uma
maneira de aumentar a largura de banda da antena, ela também pode ser uma alternativa
para contornar a baixa resistência de irradiação das antenas eletricamente pequenas.

Assim, uma maneira de tentar melhorar o desempenho de uma antena eletri-
camente pequena é verificar em que tipo de situação o fator Q pode ser diretamente
minimizado. Nessa direção, diversos trabalhos já foram realizados na literatura de ante-
nas, contudo, segundo Volakis (34), a maioria são extensões dos trabalhos de Wheeler
(111; 112; 116; 117) e Chu (118). Por esta razão, aqui será apresentada apenas as
conclusões desses dois autores acerca dos fatores necessários para minimizar Q.

Nos trabalhos (111; 112; 116; 117), Wheeler percebeu que a potência irradiada
por uma antena está relacionada a razão entre o volume da antena e o volume da esfera
cujo diâmetro é igual a λ/2π . Devido ao substrato dielétrico e as características geomé-
tricas da antena, esta razão é equivalente a dizer que a antena possui um volume efetivo.
De modo semelhante, Chu (118) em seu trabalho também definiu uma esfera que en-
globa a antena e também construiu uma ideia de volume efetivo. Pela Equação 2.23, um
Q mínimo significa que não há armazenamento de energia no interior do volume efetivo
da antena. Ambos autores concluíram que isso ocorre em antenas com geometrias que
melhor utilizam seu volume efetivo.

Portanto, uma estratégia para alterar diretamente as propriedades de irradiação
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de uma antena consiste em otimizar o seu volume efetivo, por meio do controle dos pa-
râmetros eletromagnéticos (ε ,µ) do sistema e/ou otimizar as características geométricas
da antena.

Teoricamente as metassuperfícies podem ser projetadas para apresentar diferen-
tes valores de ε e µ , incluindo valores próximos de zero, o que implicaria num emprego
direto das metassuperfícies na redução de Q. Todavia, não é simples determinar os va-
lores de ε e µ para uma estrutura AMC.

Por outro lado, em termo de reatância, o AMC é indutivo abaixo da frequência de
ressonância e capacitivo acima, ver figura 2.2. Logo, pela Equação 2.25, a minimização
da reatância é equivalente a redução no fator Q. Nesse sentido, Mosallaei (22) mos-
trou que o AMC se comporta exatamente como uma superfície de impedância ajustável
(RIS), onde a impedância na superfície do AMC pode ser sintonizada em qualquer lu-
gar entre um condutor elétrico perfeito (PEC) e um condutor magnético perfeito (PMC).
Assim, dependendo do tipo da antena (indutiva ou capacitiva), a frequência de opera-
ção do AMC pode ser escolhida para cancelar a parte reativa da antena. Essa liberdade
permite obter antenas com maiores larguras de bandas e menores dimensões.

Para ilustrar esse comportamento, por meio do software comercial COMSOL
MUlTIPHYSICS, uma antena dipolo é colocada próxima uma estrutura AMC de re-
mendo metálico quadrado com arranjo periódico formado por 4×4 elementos, a uma
distância de λ0/30, sendo λ0 o comprimento de onda de operação do dipolo no espaço
livre. O dipolo é orientado de modo a onda incidente na superfície da metassuperfície
possuir polarização na direção y. O AMC com foi projetado para operar em 5.65 GHz
como na referência (6). Para efeito de comparação, a resposta |S11| da antena também
é avaliada na proximidade de outras duas superfícies de referência, PEC e a PMC. A
área do PEC (PMC) foi ajustada para coincidir com a área superficial do AMC, 40×40
mm2.

Nesta tese, o dipolo foi obtido por meio de dois cilindros condutores, com raio R,
separados por uma distância H - a porta de alimentação - para representar cada um dos
seus braços. É assumido que o material condutor dos braços é cobre. Ainda, a superfí-
cie do braço do dipolo são modeladas usando uma condição de impedância (boundary

impedance condition) (119), que é apropriada para superfícies condutoras que têm di-
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mensões muito maiores que a profundidade de penetração (36). Esta condição introduz
uma condutividade finita na superfície, bem como perdas resistivas. Na porta H, uma
impedância de 50 Ω de impedância é imposta e uma diferença de potencial senoidal é
aplicada entre os braços por meio de um cabo coaxial. O domínio ao redor da antena
é modelado como uma esfera com raio rdipolo = 2,5L, que é aproximadamente o limite
entre o campo próximo e o campo distante (32). O domínio é truncado com uma PML.
A malha é ajustada automaticamente, mas é fixado o tamanho máximo do elemento,
sendo λ0/10. O desempenho do dipolo é analisado em duas frequências de operação
no espaço livre distintas, uma em 5.1 GHz e outra em 5.8GHz, ambos os dipolos com o
tamanho de 0.44λ0.

A Figura 2.15 mostra para o dipolo de 5.1 GHz a impedância de entrada para o
dipolo no espaço livre em (a), a impedância de entrada para o sistema antena/AMC em
(b) e o desempenho do dipolo na presença de diferentes superfícies em (c). O caso 5.1
GHz foi escolhido de modo que abaixo da frequência de ressonância do AMC, o dipolo
tenha comportamento indutivo dentro da largura de banda do AMC, região tracejada
em (a). Essa escolha dificulta o casamento de impedância entre a antena e o AMC, ver
parte (b). Como resultado, em (c) é observado uma degradação na resposta da antena
como se ela estivesse próxima a um metal convencional. Contudo, note que apesar do
AMC ser considerado sem perdas nessa simulação, em (b) a parte resistiva do sistema
foi amplificada, mas não resultou em melhoria no parâmetro |S11|. Esta resposta é
consequência do acoplamento entre antena e o AMC, que depende da distância entre
eles (66).
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(b) Impedância de entrada da antena sobre AMC
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Figura 2.15: Parâmetros de desempenho de uma antena dipolo projetada para apresentar
frequência central de operação em 5.1 GHz no espaço livre. Os resultados foram obti-
dos utilizando o software comercial COMSOL. Foram usados os seguintes parâmetros,
conforme a Figura 2.7 (b): Dx = Dy = 10 mm, Lx = Ly = 9.5 mm; gap = 0.25 mm; h =
1.57 mm; εr =3.5; e µr=1. O patch metálico do AMC foi implementado como PEC.
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Figura 2.16: Parâmetros de desempenho de uma antena dipolo projetada para apresentar
frequência central de operação em 5.8 GHz no espaço livre. Os resultados foram obti-
dos utilizando o software comercial COMSOL. Foram usados os seguintes parâmetros,
conforme a Figura 2.7 (b): Dx = Dy = 10 mm, Lx = Ly = 9.5 mm; gap = 0.25 mm; h =
1.57 mm; εr =3.5; e µr=1. O patch metálico do AMC foi implementado como PEC.
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A Figura 2.16 mostra o caso 5.8 GHz. Neste caso, a escolha desta frequência
consistiu em permitir que a antena possua comportamento capacitivo abaixo da frequên-
cia de ressonância do AMC, ver parte (a). Deste modo, o comportamento indutivo do
AMC nessa região ajuda a compensar a reatância capacitiva da antena. Novamente,
em (b), observa-se uma amplificação na parte resistiva para algumas frequências. No
entanto, de modo geral, nesse caso verifica-se em (c) que há um melhor casamento de
impedância para o sistema dipolo/AMC na região de 3 a 4.5 GHz. Como consequên-
cia, observa-se um aumento na largura de banda, uma redução na perda de retorno e na
frequência de ressonância da antena (miniaturização elétrica da antena tendendo à defi-
nição de wheeler para antenas eletricamente pequenas). Nesse caso, o tamanho elétrico
da antena obtido é de 0.21λ0, considerando a perda de retorno em -10 dB.).

2.6.3 Efeitos de acoplamento entre antena e AMC

De modo geral, o projeto de um AMC é realizado considerando uma matriz com
um número infinito de elementos. Além disso, geralmente, a fonte de excitação utilizada
para obter a frequência de ressonância é uma onda plana com incidência normal. Como
no caso real as antenas não emitem ondas planas, observa-se que a resposta da antena
depende da distância da antena ao plano AMC (66). Zhong (66) observou que uma
redução em h provoca um decrescimento na largura de banda da antena bem como um
aumento na perda de retorno.

Associado ao fato de a onda excitante não ser plana, em um AMC cujo número
de elementos é finito sua frequência de ressonância não corresponde àquela projetada
(70; 120; 121). O número de elementos que constitui a matriz do AMC é também um
parâmetro importante, mas que não é bem definido na literatura. Por exemplo, no traba-
lho de Zhong (66) é utilizado um AMC com 6×9 elementos. Para ilustrar a relevância
desse parâmetro, na Figura 2.17 é apresentado a dependência do ganho de uma antena
dipolo em função do número de elementos na matriz de um AMC com remendo metá-
lico quadrado. Nesse exemplo foi adotada distância entre a antena e o AMC de λ /30.
Os parâmetros da antena foram ajustado para operar em 5.8 GHz, enquanto que o AMC
de matriz infinita foi simulado para operar em 5.65 GHz.
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Figura 2.17: Ganho (dBi) para o sistema antena sobre AMC. Resultado obtido utili-
zando o COMSOL. Diferentes números de células unitárias foram simulados. (a) A
variação do número de células acontece na direção y. (b) A variação do número de cé-
lulas acontece na direção X. O eixo z está na direção 90◦ para o plano H, e em 0◦ no
plano E.

Na Figura 2.17 é assumido que a polarização do dipolo está na direção y. Note
que o ganho está relacionado ao aumento do número de elementos nesta direção, tendo
seu melhor valor quando se utilizam 7 células unitárias na direção y para a matriz AMC,
ver Figura 2.17 (a), mas, em contrapartida, nesse caso há uma aumento na razão frente-
costa no padrão de irradiação. Já a redução na razão frente costa está associada a um
aumento no número de células unitárias na direção x, como mostrado na Figura 2.17
(b). Além disso, é visto que o ganho da antena sobre o AMC com 4× 7 elementos é
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melhor que aquele do AMC com 1×7 elementos.

Por fim, Eardprab (45) reporta uma dependência da resposta da antena em fun-
ção da geometria do remendo metálico da célula unitária do AMC. Em seu trabalho,
ele projeta uma antena com polarização circular que é avaliada sobre três geometrias
diferentes para a trilha metálica do AMC, a saber: quadrado, círculo e octógono. Na
verdade, Eardprab tenta otimizar os parâmetros da antena, ao mesmo tempo que ela
está sobre o AMC, com o intuito de encontrar a antena mais compacta e que apresente
melhor desempenho. Como resultado, ele observa que o AMC com patch quadrado
permite uma antena mais compacta, porém, com pior desempenho. Por outro lado, a
antena sobre um AMC com remendo metálico circular apresenta o melhor desempenho,
mas as maiores dimensões.

De modo geral, na maioria dos trabalhos em que tem se observado efeitos de
acoplamento não é apresentada uma discussão sobre suas causas. Por este motivo, aqui,
nesta tese, o papel da forma geométrica do remendo metálico do AMC no acoplamento
com a antena é investigado numericamente no Capítulo 4.

2.7 Considerações Finais

Em resumo, neste Capítulo foi visto que o comportamento AMC pode ser obtido
por meio do projeto de uma superfície de alta impedância. De maneira geral, a HIS pode
conter ou não via. As vias têm como vantagens a possibilidade de reduzir o tamanho
da estrutura e permitir que tanto o comportamento AMC quanto o EBG ocorram simul-
taneamente na mesma região de frequência, porém dificulta o processo de fabricação
e encarece o dispositivo. Nesse sentido, a HIS sem vias é uma alternativa interessante
para baratear e facilitar a fabricação da estrutura, mas suas dimensões geralmente são
maiores que no caso com vias, sendo, portanto, maior a necessidade de miniaturização.

Considerando a HIS para o caso AMC, o comportamento de alta impedância
é interessante dentro de uma largura de banda, em que a estrutura é indutiva abaixo
da frequência de ressonância e capacitiva acima. Dentro da largura de banda a HIS
pode ser utilizada como uma superfície reativa para ajustar o casamento de impedância
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das antenas, como consequência, uma redução na perda por retorno e a miniaturização
no tamanho elétrico da antena podem ser observadas. Além disso, o comportamento
AMC permite a redução da distância entre antena e o plano terra, quando comparado a
utilização de uma superfície metálica como plano terra.

Apesar dessas vantagens, efeitos de acoplamentos entre antena e AMC geral-
mente não são levados em conta nos projetos individuais de cada componente. Devido
ao acoplamento, por exemplo, o desempenho da antena também está associado a distân-
cia ao AMC, como no caso de uma antena sobre um plano terra metálico. Além disso, a
performance da antena também depende do número de células unitárias, da posição da
antena sobre a matriz AMC e da geometria do remendo metálico que constitui a célula
unitária do AMC. Deste modo, explorar os efeitos de acoplamento entre antena e AMC
pode direcionar à melhor escolha tanto da geometria da antena quanto do AMC para
maximizar o desempenho do dispositivo antena/AMC.



CAPÍTULO 3

MINIATURIZAÇÃO DE CONDUTORES MAGNÉTICOS

ARTIFICIAIS

“What happened if we could arrange the

atoms one by one, the way we wanted?"

– Richard Feynman

POR meio da revisão bibliográfica foi possível observar que não há uma estratégia
bem definida para se projetar uma metassuperfície. Em virtude disto, muitos tra-

balhos utilizam-se de figuras geométricas conhecidas ou/e de métodos de otimização
que irão inicializar/obter o design da metassuperfície. Em particular, considerando o
comportamento de condutor magnético artificial (AMC), busca-se em princípio ajustar
a frequência de ressonância, negligenciando, geralmente, efeitos de acoplamento que
poderão surgir em determinadas aplicações. Esta tese concentra-se em duas partes, uma
referente ao projeto de um AMC sem vias miniaturizado e outra associada à análise do
acoplamento entre uma antena e um AMC sem vias, Capítulo 4.

Um estudo da miniaturização do AMC é apresentada neste capítulo. A metodo-
logia de análise utilizada durante o doutorado consistiu em avaliar diversas geometrias,
dos diferentes grupos definidos por Munk (97), a fim de determinar as característica
geométricas associadas diretamente à redução na frequência de ressonância.

47
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As análises estão baseadas na distribuição de corrente, distribuição de campo
elétrico e na fase do coeficiente de reflexão das geometrias analisadas. Esse estudo
culminou na proposição de uma geometria com forma meander line para alcançar um
AMC miniaturizado. Essa geometria é analisada sob dois aspectos, como AMC e como
FSS. Em ambos os casos um patch quadrado é utilizado como geometria de referência.

3.1 Análise do AMC sem vias

3.1.1 A célula unitária

Como critério de validação computacional, inicialmente, é implementado uma
célula unitária com patch metálico quadrado, cujos parâmetros de projeto utilizados
são iguais aos obtidos no trabalho de Zhang (6). No entanto, a implementação feita
aqui se diferencia basicamente quanto ao método numérico aplicado para obter a fase
do coeficiente de reflexão do AMC. No trabalho de Zhang, o estudo é realizado no
domínio do tempo utilizando o FDTD, enquanto aqui, as simulações foram realizadas
no domínio da frequência utilizando o FEM por meio do software comercial COMSOL
MULTIPHYSICS.

Neste trabalho, a implementação da célula unitária consiste em um modelo ba-
seado na teoria de Bloch-Floquet (122). Essencialmente, a célula unitária da estrutura
AMC possui condições de contorno periódicas (PBCs) em seus quatro lados, mode-
lando, assim, uma superfície periódica infinita, como mostrado na Figura 3.1. Por sim-
plicidade, o patch metálico (em laranja na parte superior) e o plano terra (em laranja na
parte inferior) são especificados como condutores elétricos perfeitos (PEC). O espaço
entre o remendo metálico e o plano terra é preenchido com um substrato dielétrico.

Para excitar a estrutura, uma porta é posicionada, a meio comprimento de onda
(λ/2), acima da trilha metálica e uma onda plana linearmente polarizada na direção y é
acionada. Como neste trabalho optou-se pelo estudo no regime da frequência, diferentes
comprimentos de ondas são utilizados para excitar a superfície do AMC, representando
uma janela (intervalo) de frequência. No texto, λi e λ f serão chamados de comprimen-
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Figura 3.1: Projeto da célula unitária (84).

tos de onda inicial e final, respectivamente, correspondendo a frequência de excitação
inicial e final, fi e f f . Para evitar que a cada passo de frequência a malha do sistema seja
reajustada, na Figura 3.1, λ assume o valor de λi para todos os valores de frequência.

A região acima da porta é especificada como PML (“perfectly matched layer”),
para reduzir a interferência causada por reflexões de onda. A malha do sistema é ajus-
tada automaticamente, com restrições apenas no tamanho mínimo e no tamanho máximo
dos elementos, sendo o mínimo de g/2 e o máximo de λ f /10.

O domínio computacional é limitado pelo tamanho da célula unitária, Dx × Dy

× λi/2, com Dx = Dy = 10 mm. A célula unitária possui os seguintes parâmetros: a trilha
metálica quadrada com Lx = Ly = 9.5 mm; o substrato dielétrico com permissividade
elétrica relativa εr = 3.5, permeabilidade magnética relativa µr = 1 e espessura h = 1.57
mm. A estrutura periódica possui gap g = 0.25 mm e período P = 10 mm.

Partindo dessa geometria, inicialmente, foi avaliado a resposta da AMC em fun-
ção de diferentes parâmetros de projeto, tais como permissividade elétrica, largura do
gap e espessura do substrato, e os respectivos resultados foram distribuídos ao longo do
Capítulo 2. Em particular, um resultado especial encontrado neste trabalho, obtido por
estudar a resposta do AMC devido a variação nos parâmetros Lx e Ly, é apresentado
no Capítulo 3, uma vez que esse resultado justifica a proposição do patch meander line
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para a célula unitária do AMC.

3.1.2 Fase do coeficiente de reflexão

Para realizar a caracterização da metassuperfície e obter a região de frequência
em que ocorre o comportamento AMC é comum computar a fase Θ do coeficiente de
reflexão (48). Como na Figura 3.1 o valor de λ é fixo, ocorre que o plano de observação
e a superfície periódica estão em locais diferentes a cada passo de frequência. Portanto,
para evitar esse problema, a fase de reflexão tem que ser “transladada” para o plano
da superfície periódica. Para esse fim, na verdade, duas simulações são realizadas: a
primeira como mostrado na Figura 3.1, onde se obtém a “fase” do AMC, chamada no
texto de (ΘAMC); a segunda o sistema da Figura 3.1 é modificado assumindo agora Lx

= Ly = 10 mm e g = 0, para calcular a resposta de um PEC localizado a mesma altura
que o AMC, obtendo-se a “fase” do PEC (ΘPEC). Assim, o plano de observação é o
mesmo tanto para as reflexões na superfície periódica quanto para as reflexões no PEC.
A fase refletida a partir da superfície periódica é normalizada pela do PEC por meio da
Equação 3.1 (48),

Θ = ΘAMC−ΘPEC +1800, (3.1)

cancelando a fase de propagação devido à distância entre o plano de observação e a
superfície periódica. Para considerar a fase de reflexão do PEC, uma fase de 1800 é
adicionada.

3.1.3 Validação computacional da estrutura AMC

Para validar a implementação do AMC utilizada nesta tese, foi simulado o co-
eficiente de reflexão de um patch quadrado e o coeficiente de reflexão de um patch

quadrado com fendas, cujas respostas foram comparadas aos resultados experimentais
obtidos nos artigos (6) e (60), respectivamente.

No primeiro caso, o patch quadrado, os parâmetros de projeto do remendo qua-
drado utilizado no texto possuem valores iguais aos proposto no trabalho de Zhang (6).
Na simulação desta estrutura obteve-se duas frequências de ressonância, a primeira em
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5.65 GHz e a outra em 18.8 GHz, como mostrado na Figura 3.2. Esses resultados são
análogos aos obtidos na ref. (6). Comparado ao resultado experimental, notou-se um
deslocamento na frequência de ressonância e da largura de banda em 3.67% na pri-
meira frequência de ressonância. Porém, uma mesma largura de banda de 900 MHz
foi observada na primeira ressonância. A segunda frequência apresentou um desloca-
mento maior, cerca de 7% comparada a do trabalho de Zhang. No entanto, ambas as
frequências são observadas.

De maneira complementar, a Figura 3.3 mostra a distribuição de campo elétrico.
Zhang (6) mostrou que intensidade do campo elétrico é maior nas bordas da direção
y do patch e é zero na região interior do patch, semelhante aos campos de uma única
antena patch (123). A componente x do campo elétrico possui uma distribuição típica
de cosseno nas bordas da direção x, com um zero no meio da aresta. Por outro lado,
na componente y do campo elétrico, observa-se que nas bordas do metal na direção y o
campo apresenta um comportamento uniforme, com intensidade máxima na frequência
de ressonância. Assim, os resultados gerados através da implementação descrita nesta
tese mostram boa concordância com os resultados obtidos na referência (6).

A distribuição de corrente na superfície do AMC com patch quadrado é mostrada
na Figura 3.4. O fluxo de corrente (setas vermelhas) tem a mesma direção da polarização
da onda incidente (direção y). Naturalmente, este fluxo de corrente produz um acúmulo
de cargas nas bordas do metal, e que pode ser interpretada como uma distribuição de
campo elétrico no gap entre patches adjacentes. Devido à simplicidade das distribuições
de campo e de corrente, o patch quadrado é utilizado como referência ao longo do texto.

A segunda validação foi realizada por meio da implementação de um quadrado
com fendas como remendo metálico da célula unitária, como mostrado na Figura 3.5.
Essa estrutura é utilizada posteriormente, no Capítulo 3, para ressaltar os aspectos em
que a geometria proposta nesta tese (meander line) apresenta vantagens com relações a
algumas geometrias estudadas na literatura.

Esse patch com fendas foi estudado na referência (60), e , nesta tese foram uti-
lizados os mesmos parâmetros: Lp = 4 mm, Wp = 0.5 mm. Dx = Dy = 10 mm, Lx =
Ly = 9.6 mm, h = 1.27 mm, εr = 10.2. Novamente, por simplicidade, nesta tese, o ele-
mento condutor é considerado como PEC. A fase do coeficiente de reflexão é mostrada
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(a) Primeira ressonância (5.65 GHz).
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(b) Segunda ressonância (18.8 GHz).

Figura 3.2: Fase do coeficiente de reflexão do AMC, inclusão metálica com forma qua-
drada. Os resultados foram obtidos utilizando o método de elementos finitos. As curvas
de Zhang foram obtidas por meio do software WebPlotDigitizer, disponível online no
site https://apps.automeris.io.

na figura 3.6. Duas frequências de ressonâncias são observadas, devido à redução na
razão primeira/segunda frequência de ressonância. As posições das frequências de res-
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(a) componente x (b) componente y

Figura 3.3: Distribuição de campo elétrico (Vm−1) em 5.65 GHz.

(a) direção x (b) direção y

Figura 3.4: Densidade de corrente superficial (A/m).

Figura 3.5: Ilustração do patch quadrado com fendas projetado na referência (60).

sonância também são bem próxima daquelas observadas no trabalho de Xuat, referência
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(60). Para essa geometria, a posição da primeira frequência de ressonância teve um erro
relativo de 1.67% e ambas as curvas uma largura de banda de aproximadamente 150
MHz. A posição da segunda frequência de ressonância apresenta um erro relativo de
4.8%, mas largura de banda semelhante, cerca de 650 MHz. Assim, observa-se que o
comportamento físico obtido por meio da implementação proposta nesta tese apresenta
boa concordância com os benchmarks.
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Figura 3.6: Fase do coeficiente de reflexão para a estrutura da referência (60). Os
resultados foram obtidos utilizando o método de elementos finitos. A curva de
Xuat foi obtida por meio do software WebPlotDigitizer, disponível online no site
https://apps.automeris.io.

3.1.4 Geometrias analisadas: elementos do grupo I e III

O conhecimento dos efeitos causados pela variação nos parâmetros de projeto
na frequência de ressonância é uma ferramenta interessante para o projetista. Em parti-
cular, neste trabalho, o interesse é em investigar o papel da forma geométrica da trilha
metálica no processo de miniaturização do AMC. Além disso, há um interesse em ob-
servar o comportamento das distribuições de corrente e de campo elétrico na superfície
do AMC, uma vez que pretende-se, na etapa final deste trabalho, estudar efeitos de aco-
plamento entre a antena e o AMC para diferentes geometrias da célula unitária. Para
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essas finalidades, diversas geometrias foram implementadas e analisadas neste trabalho.
Por simplicidade, as formas geométricas da trilha metálica estudadas são arranjadas em
dois grupos, aqui, chamados de grupo I e grupo III, ver seção 2.4.1.

O grupo I é formado pelos elementos de interior sólido. Dentre as formas ge-
ométricas mais utilizadas nesse grupo, optou-se por avaliar nesse trabalho os seguin-
tes elementos: quadrado, triângulo, círculo e hexágono, conforme mostrado na Figura
3.7.(a). As geometrias do grupo III corresponde aos N-polo conectados pelo centro.
Dentre os elementos desse conjunto foram implementados os seguintes: o x-dipolo, y-
dipolo, dipolo cruzado e a cruz de jerusalém, como mostrado na figure 3.7.(b). Em
todos os casos, a dimensão da célula unitária é constante, Dx = Dy = 10 mm × 10 mm,
e a máxima dimensão da trilha metálica é 9.5 mm, de modo que o período da estrutura
é P = 10 mm.

(a) (b)

Figura 3.7: Ilustração das formas geométricas: (a) elementos do grupo I, e (b) elementos
do grupo III.

3.1.5 Análise dos elementos do grupo I

A fase de reflexão dos elementos do grupo I estudados é mostrada na Figura
3.8. Observa-se que o AMC com elemento condutor com forma quadrada possui a
menor frequência de ressonância. Bem, do ponto de vista de circuito, uma redução na
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frequência de ressonância de um AMC está associada ao aumento da capacitância ou/e
indutância da estrutura, uma vez que ω0 = 1/

√
LC (5).
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Figura 3.8: Fase do coeficiente de reflexão dos elementos do grupo I.

No caso das geometrias estudadas, elas possuem características capacitivas (124),
e, portanto, a redução na frequência de ressonância está relacionada a um aumento na
capacitância. Basicamente, a capacitância do patch está associado a sua geometria. O
formato da folha metálica e a simetria da célula unitária determinam os modos de os-
cilação para os elétrons (125). Por esse motivo, a concentração de carga nas bordas do
patch está associada à forma geométrica do patch metálico. Assim, um aumento nessa
concentração implica em um aumento da capacitância.

A magnitude da distribuição de campo elétrico na superfície dos elementos con-
dutores do grupo I é vista na Figura 3.9 (a). Ao contrário da forma quadrada, a dis-
tribuição do campo elétrico, nas bordas dos patches, é menos uniforme nas demais
geometrias. Isso porque a curvatura da borda impõe uma mudança de direção no fluxo
de corrente e uma nova distribuição de carga surge devido à simetria da célula unitária,
veja a Figura 3.9 (b).

Na realidade, o aumento na frequência de ressonância pode estar relacionado a
diferentes fatores, tais como o aumento do gap entre elementos condutores adjacentes,
veja a seção 2.4.3, ou uma redução efetiva nas dimensões do patch na direção de po-
larização da onda incidente, como é discutido na seção 3.1.10. Todavia, as dimensões
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Figura 3.9: (a) Magnitude do campo elétrico (Vm−1) para elementos do grupo I. (b)
componente y da densidade de corrente superficial (Am−1) para os elementos do grupo
I (as setas em vermelho representam a direção da corrente).

máximas das metalizações, na direção x e y, não foram alteradas. Isso significa que uma
variação no gap, tanto na direção x quanto na y, é introduzida devido ao formato das
bordas das geometrias escolhidas.

Primeiro note que a área de metalização do triângulo (45,13 mm2) é menor que
as do círculo (70,88 mm2) e do hexágono (78,16 mm2), como consequência, o gap
efetivo introduzido pelo triângulo é maior que o introduzido pelas demais geometrias.
Porém, a frequência de ressonância do patch triangular ainda é menor que a do elemento
condutor hexagonal. O mesmo acontece com o patch circular, apesar de introduzir
maior gap que o hexágono, apresenta menor frequência de ressonância.

Lembre-se que, para o patch quadrado, o gap pode ser modelado por um capa-
citor de placas paralelas. Entretanto, nas demais geometrias houve uma redução da área
efetiva do capacitor. Por outro lado, observe, na Figura 3.9. (a), que a intensidade e a
distribuição de campo elétrico é fortemente modificada pelas geometrias. A distribuição
de campo elétrico no patch hexagonal é semelhante à do quadrado, mas apresenta menor
intensidade entre todas as geometrias. Isso dá um indicativo do porquê a sua frequência
de ressonância é a maior entre as geometrias do grupo I analisada. No caso do elemento
triangular, observa-se que embora exista uma região com alta intensidade de campo elé-
trico, isso ocorre apenas em umas das bordas, o que pode reduzir significativamente sua
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capacitância em comparação a do círculo.

Naturalmente, observa-se que a capacitância é alterada por dois fatores que com-
petem entre si, as variações no gap efetivo versus a concentração de carga nas bordas,
pois em um capacitor de placas paralelas a capacitância é diretamente proporcional
à carga e inversamente proporcional à distância. Recorde-se que na presença de um
campo elétrico, os elétrons buscam se acomodar de maneira que o sistema apresente
menor energia (125), e no caso do metal a anular o campo elétrico em seu interior
(126). Comparando ao patch quadrado, a existência de bordas curvilíneas impõe à es-
trutura a necessidade de redistribuir a carga, de modo a cancelar o campo elétrico em
direções diferentes da polarização do campo incidente. Isso faz com que parte dos
elétrons concentre-se em regiões que não contribuem efetivamente para a capacitância
total.

Desta maneira, esses resultados indicam que a frequência de ressonância é for-
temente influenciada pela distribuição de carga sobre o patch, como esperado. Logo,
supondo que uma geometria possa, ao mesmo tempo, possuir bordas na direção y se-
melhantes a do patch quadrado e maximizar a concentração de elétrons nas bordas da
direção y, essa geometria deve apresentar frequência de ressonância menor que a do
patch quadrado.

3.1.6 Análise dos elementos do grupo III

A distribuição de campo elétrico e de corrente dos elementos do grupo III estuda-
dos é mostrada na Figura 3.10. Exceto no caso do x-dipolo, a Figura 3.10 (a) mostra que
todas as distribuições de campo têm um comportamento uniforme e possuem magnitu-
des maiores em suas bordas na direção y que o patch quadrado. Ainda, como discutido
na seção anterior, alterações no formato das bordas modificam a direção do fluxo de
corrente. Portanto, na Figura 3.10 (b), apenas x-dipolo e y-dipolo apresentam um fluxo
de corrente semelhante ao patch quadrado.

A fase do coeficiente de reflexão é mostrada na Figura 3.11. Note que, dentre
as geometrias, o x-dipolo apresenta a maior frequência de ressonância. Bem, tanto o
x-dipolo quanto o y-dipolo, em termos de implementação, são generalizações do patch
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Figura 3.10: (a) Magnitude do campo elétrico (Vm−1) para elementos do grupo III. (b)
componente y da densidade de corrente superficial (Am−1) para os elementos do grupo
III (as setas em vermelho representa a direção da corrente).

quadrado, em que Lx 6= Ly. Em particular ao reduzir o comprimento Ly obtém-se o
x-dipolo, e ao reduzir Lx chega-se ao y-dipolo. O fato é que a variação individual
desses parâmetros, tomando o patch quadrado como referência, traz à luz consequências
importantes, vistas na Figura 3.12.
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Figura 3.11: Fase do coeficiente de reflexão dos elementos do grupo III. O patch qua-
drado é usado como referência.
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Figura 3.12: Fase do coeficiente de reflexão de um patch retangular. (a) variação do
comprimento Ly, com Lx = 9.5 mm, fixo. (b) variação da largura Lx, com Ly = 9.5
mm, fixo. Foram usados os seguintes parâmetros fixos: gap = 0.25 mm; h = 1,57 mm;
permissividade elétrica relativa εr = 3.5; e permeabilidade magnética µr = 1 (84). O
patch metálico foi assumido como PEC. A onda incidente com polarização linear na
direção y.

A Figura 3.12 (a) ajuda a compreender o porquê do x-dipolo possuir maior
frequência de ressonância. Note que, ao variar o comprimento Ly, mantendo fixos os
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demais parâmetros do patch quadrado, o efeito é aumentar a distância percorrida pelos
elétrons de uma borda a outra, já que avalia-se o caso para uma onda com polariza-
ção linear na direção y. Pensando de maneira simplificada em um problema 1-D, ao
variar Ly os modos (harmônicos) de oscilação dos elétrons são alterados, semelhante
ao que ocorre em uma corda presa por duas extremidades, ao variar o comprimento L
da corda (127). Por outro lado, ao variar Lx a frequência fica inalterada, ver 3.12 (b),
pois o movimento do elétron está acoplado ao campo elétrico. Esse resultado indica
que a frequência de ressonância é independente da área de metalização, mas depende
fortemente das variações em direções que contenha a polarização da onda incidente.

Além disso, no caso do x-dipolo, há um aumento no gap, na direção y, o que con-
tribui ainda mais para o aumento na frequência de ressonância. O y-dipolo, comparado
ao patch quadrado, apresenta um deslocamento à direita na frequência de ressonân-
cia muito menor que o x-dipolo. Pela Figura 3.12 (b) conclui-se que essa variação na
frequência está associada ao aumento no gap na direção x.

A sobreposição das inclusões metálicas, x-dipolo e y-dipolo, cria a forma do
dipolo cruzado. Essa construção reduz o gap entre os elementos condutores vizinhos,
mas a frequência de ressonância do dipolo cruzado é maior do que para o y-dipolo,
ver Figura 3.11. Por meio da Figura 3.10 (b), é possível ver que a sobreposição das
inclusões metálicas altera o fluxo de corrente dos dipolos individuais, e a redistribuição
de carga muda significativamente a concentração de cargas nas bordas, menor que a do
y-dipolo.

Finalmente, na cruz de Jerusalém, a distribuição do campo elétrico nas bordas y
tem intensidade de mesma escala que no caso y-dipolo e o dipolo cruzado, mas há um
aumento da área efetiva dos capacitores localizados nas bordas. Nota-se que a frequên-
cia de ressonância é próxima à do patch quadrado, ver Figura 3.11.

De modo geral, as características geométricas determinam a regra de seleção
dos modos de oscilação existente na estrutura. Na frequência de ressonância, a magni-
tude do campo elétrico tem seu maior valor devido ao fato de os elétrons na superfície
do metal oscilarem em fase com o campo elétrico, atingindo a máxima amplitude de
movimento, o que deve estar associado ao comprimento efetivo do elemento condutor.
Assim, o aumento no comprimento efetivo da estrutura, na direção de polarização da
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onda incidente, permite obter uma redução na frequência de ressonância do AMC. Do
ponto de vista de circuito tudo se passa como se houvesse uma capacitância e uma indu-
tância efetiva. Nesse caso, considerando remendos metálicos capacitivos, as geometrias
que permitem reduzir a frequência de ressonância do AMC são aquelas que maximi-
zam simultaneamente a área efetiva do capacitor formado por elementos condutores
adjacentes e a concentração de carga.

3.1.7 Geometrias analisadas: bowties

Com o intuito de validar as suposições acerca dos comportamentos observados
através dos elementos do grupo I e III, duas configurações simples baseadas nas formas
bowties são avaliadas, essas geometrias são mostradas na Figura 3.13. Os seguintes
parâmetros são utilizados: lx = ly = 9.5 mm, t = 1 mm, w = 2 mm, and s = r = 4.75 mm.

(a) (b)

Figura 3.13: Geometrias baseadas nas formas bowtie. (a) bowtie triangular, e (b) bowtie
esférica.

3.1.8 Análise das geometrias bowties

Baseado nas distribuições de campo e corrente dos elementos do grupo I e III,
foi visto que o aumento na concentração de cargas nas bordas do remendo metálico tem
efeito semelhante ao aumento na capacitância do sistema, permitindo reduzir a frequên-
cia de ressonância do AMC. Uma estratégia simples para modificar essa concentração
é alterar, por exemplo, o fluxo de corrente dentro das inclusões metálicas, de modo que
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a redistribuição das cargas aumente ou diminua essa concentração.

Partindo de uma geometria de referência, como o patch quadrado, uma maneira
simples para alterar o fluxo de corrente é a inclusão de fendas no interior do remendo
metálico (60). No entanto, dependendo do comprimento, da largura e da posição das
fendas, as distribuições de campo e de corrente podem ser tornar muito complexa para
comparar àquela do patch quadrado. É interessante analisar uma geometria que, pelo
menos na direção de polarização da onda incidente, assemelhe-se ao patch quadrado.
Por isso, como uma primeira análise, a geometria bowtie é avaliada nessa seção. A
ideia aqui é manter as bordas da direção y igual àquela do quadrado, para maximizar a
área efetiva do capacitor formado entre os elementos condutores adjacentes, e modificar
a metalização na região entre as margens da direção x.

A Figura 3.14 mostra a distribuição de campo elétrico e de corrente das geome-
trias bowties analisadas. Percebe-se que a distribuição de campo elétrico nas margens
da direção y é semelhante àquela observada no remendo quadrado. No entanto, devido
à curvatura das bordas, nas proximidades das bordas x, a direção do fluxo de corrente é
diferente da direção de polarização da onda incidente, como consequência, os elétrons
próximos as bordas percorrem um caminho maior entre as margens da direção y do que
no caso do patch quadrado. Assim, pela Figura 3.12, espera-se que a geometria bowtie

apresente frequência de ressonância menor do que a geometria quadrada. A Figura 3.15
mostra a fase do coeficiente de reflexão das geometrias bowtie comparada à do patch

quadrado. Ambas as formas bowties apresentam frequência de ressonância menor que
a do quadrado. Observe na Figura 3.14 (a) que a forma triangular da bowtie apresenta
maior intensidade de campo elétrico, e como esperado, maior redução na frequência de
ressonância, neste caso, uma redução maior que 1 GHz.

Por construção, percebe-se que na bowtie circular os elétrons próximos às bordas
x percorrem uma caminho maior durante o movimento de oscilação do que na bowtie

triangular. Apesar disso, a intensidade de campo elétrico nas bordas y é maior na forma
triangular, ver 3.14. Nota-se que no caso da bowtie circular mais direções para o fluxo de
corrente são possíveis, de modo que o sistema precisa alocar mais carga em diferentes
regiões para cancelar o campo em seu interior, reduzindo, portanto, a concentração de
carga na borda y, quando comparada a bowtie triangular.
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Figura 3.14: (a) Magnitude do campo elétrico (Vm−1) para os elementos condutores
com forma Bowtie na frequência de ressonância. (b) Componente y da densidade super-
ficial de corrente (Am−1) para os elementos condutores com forma Bowtie na frequência
de ressonância.
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Figura 3.15: Fase do coeficiente de reflexão para os patches bowtie e quadrado.

De modo geral, com a metodologia usada até aqui, buscou-se compreender como
o formato da borda da trilha metálica pode alterar a frequência de ressonância da me-
tassuperfície. Sabe-se que a forma geométrica pode ser considerada um vínculo para a
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distribuição de campo elétrico (corrente) presente na superfície do AMC, determinando,
por exemplo, os modos de oscilação dos elétrons na superfície do AMC. Os resultados
obtidos indicaram uma maneira simples de alcançar a miniaturização do AMC, por meio
da geometria meander line, cuja realização é mostrada na próxima seção.

3.1.9 Geometria proposta: meander line

Uma geometria muita explorada em antenas para aumentar o seu comprimento
efetivo é a meander line (128). Esse tipo de geometria oferece algumas vantagens,
como tamanho compacto e implementação simples. Assim, com o intuito de investigar
o efeito do comprimento efetivo do AMC na frequência de ressonância, uma geometria
meander line é implementada como remendo metálico na célula unitária do AMC, como
mostrado na Figura 3.16. É imposta uma variação no tamanho efetivo da trilha metálica
na direção de polarização da onda incidente.

(a) Célula unitária para N =11. (b) Geometrias estudadas.

Figura 3.16: Ilustração da célula unitária da forma meander line através da divisão da
trilha com forma quadrada em N×N elementos (84). Os seguintes parâmetros para a
geometria meander line são utilizados: g = 0.25 mm; Dx = Dy = 10 mm; Lx = Ly = 9.5
mm; h = 1.57 mm; εr = 3.5 ; and µr = 1; and a = Lx/N.

Como nos casos anteriores, a célula unitária possui: dimensão de Dx×Dy =

10× 10 mm2 e Lx×Ly = 9.5× 9.5 mm2; um substrato dielétrico com permissividade
elétrica de εr = 3.5, permeabilidade magnética de µr = 1 e espessura de h = 1.57 mm;
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e gap de g = 0.25 mm. A implementação dessa estrutura consiste na divisão do patch

quadrado em um conjunto de N×N quadrados iguais, como exemplificado na Figura
3.16. (a) para o caso N =11. Logo, a trilha metálica é projetada possuindo uma largura
de a = Lx/N.

Nesta tese são avaliados seis casos: cinco denotados como N = 3, N = 5, N = 7,
N = 9, N = 11, sendo o aumento no comprimento efetivo na direção y; e um caso
com N = 11, chamado no texto de #1, estando o aumento no comprimento efetivo na
direção x (equivalente a rotacionar por 900 o caso chamado de N = 11). Em todos
os casos, a onda incidente permanece com polarização linear na direção y. Note que
com essas escolhas de N, sendo N um número ímpar, as geometrias derivadas podem
ser classificadas como meandros, por exemplo, N = 3 equivale a 1 meandro, N = 5
equivalente a 2 meandros e assim por diante.

3.1.10 Análise da geometria meander line

As distribuições de campo elétrico para os elementos condutores com geometrias
meander line são mostradas na Figura 3.17. Na frequência de ressonância, todas as
distribuições de campo elétrico na borda da direção y são semelhantes àquela do patch

quadrado, exceto 3.17 (f). É observado um aumento na intensidade de campo elétrico
em função do crescimento no comprimento efetivo da estrutura, ver Figura 3.17 (a)-(e).
No caso de #1, Figura 3.17 (f), um aumento na intensidade de campo elétrico é visto em
algumas regiões sobre as arestas que delimitam a figura na direção y. Todavia, devido
às descontinuidades na direção x, a distribuição de campo elétrico é menos uniforme,
comparado ao patch quadrado, e existem regiões com baixos valores de campo elétrico.

A Figura 3.18 mostra a variação na frequência de ressonância para diferentes
elementos condutores com forma meander line. No primeiro caso mostrado, #1, na
Figura 3.18 (a), não há variação no comprimento efetivo na direção de polarização da
onda, por essa razão, a frequência de ressonância do patch #1 é próxima à do patch

quadrado. Além disso, nota-se que a distribuição de corrente na superfície do #1 tam-
bém é semelhante àquela do patch quadrado, ver Figura 3.19 (d), indicando que ambos
os sistemas possuem comprimento efetivo equivalentes. Portanto, na direção y, a onda
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(a) N = 3 (b) N = 5

(c) N = 7 (d) N = 9

(e) N = 11 (f) #1

Figura 3.17: Magnitude da distribuição de campo elétrico (V/m) na frequência de resso-
nância para elementos condutores com forma meander line (84). (a)-(e) o comprimento
efetivo aumenta na direção y. (f) o comprimento efetivo cresce na direção x.

incidente interpreta a estrutura similar a um patch quadrado. A pequena variação na
frequência de ressonância deve estar relacionada à capacitâncias parasitas introduzidas
por meio das lacunas inseridas no patch quadrado para gerar #1. Ainda, em contraste
com a distribuição de carga do patch quadrado, existem regiões com baixos valores de
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campos elétrico nas bordas y do #1, consequentemente, a concentração de carga na dire-
ção y do #1 é menor que a do quadrado. Este resultado concorda com aquele observado
na Figura 3.12 (b). Portanto, para uma onda com polarização linear, alterações nas di-
mensões do elemento condutor, em uma direção perpendicular à direção de polarização
da onda incidente, não deve alterar significativamente a frequência de ressonância.
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Figura 3.18: Fase do coeficiente de reflexão para elementos condutores com forma me-
ander line. Meander line com aumento no comprimento efetivo: (a) na direção x, e (b)
na direção y. O patch quadrado é tomado como referência (84).

Por outro lado, como mostrado na Figura 3.18 (b), um aumento no comprimento
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Quadrado N = 3 N =5 N=7 N = 9 N = 11
f1 (GHz) 5.65 4.00 2.95 2.40 2.07 1.88
f2 (GHz) 18.80 10.65 9.21 7.53 6.06 5.18
f3 (GHz) - 16.20 12.4 14.38 13.26 8.13

BW1 (MHz) 96 250 70 30 20 30
BW2 (MHz) 310 780 1630 50 30 70
BW3 (MHz) - 1830 1390 2580 290 50

Tabela 3.1: Frequência de ressonância e largura de banda das geometrias mostrada na
Figura 3.18. f1, f2 e f3 são a primeira, segunda e terceira frequência ressonância, respec-
tivamente. BW1, BW2, BW3 são as larguras de banda da primeira, segunda e terceira
frequência de ressonância, respectivamente.

efetivo na mesma direção de polarização da onda incidente produz uma redução na
frequência de ressonância do AMC, veja a Tabela 3.1. É possível ver, na Figura 3.19
(a)-(c), que a corrente ainda flui para as bordas y do elemento condutor, porém, ela
segue naturalmente o contorno das trilhas. Assim, a meander line possui um maior
caminho, entre as bordas y, para o elétron oscilar sob a influência do campo elétrico.
Como resultado, uma redução na frequência de ressonância é observada para todos os
valores de N estudados.

Ainda, observa-se que as estruturas com forma meander line operam natural-
mente em mais de uma frequência: uma quando iluminada por uma onda polarizada na
direção x (5,65 GHz), e outra quando a onda incidente é polarizada na direção y. Assim,
a resposta da estrutura é dependente da polarização da onda incidente.

Além disso, nota-se, também, que a razão entre a segunda e a primeira frequên-
cia de ressonância (S/P) é reduzida. Para efeito de comparação, no patch quadrado simu-
lado na seção, 3.1.3, esta razão é aproximadamente de 3.33. No caso N = 11, por exem-
plo, a segunda frequência de ressonância está próxima de 5 GHz, enquanto a primeira
está próxima de 2 GHz, sendo, portanto, uma razão de 2.5, o que significa, na realidade,
uma redução de aproximadamente 13 GHz na segunda frequência de ressonância. Mais
que isso, agora, ambas as frequências estão na faixa de aplicação de tecnologia sem fio
do ramo de comunicações, como o wifi (WLAN) (129; 130; 131; 132; 133). Na verdade,
todas as estruturas (N = 3, N = 5, N = 7, N = 9 e N = 11) são dispositivos multibanda.
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(a) N = 5 (b) N = 7

(c) N = 11 (d) #1

Figura 3.19: Componente y da densidade de corrente superficial (A/m) dos elementos
condutores com forma meander line (84).

Contudo, observe que a largura de banda do AMC diminui com o aumento de N, mas
uma melhora na largura de banda pode ser obtida por meio da otimização da espessura
do substrato (48) , por exemplo.

A redução na distância entre a primeira e a segunda ressonância foi relatada na
referência (60). Naquele trabalho, fendas foram introduzidas no patch quadrado, ver
seção 3.1.3. Diferentemente, nesta tese, a geometria proposta pode ter múltiplas bandas
de operação que dependem de maneira simples do número de meandros N (devido às
capacitâncias parasitas) e da polarização da onda incidente. Além disso, a estrutura N =
3 apresenta uma redução da razão S/P maior que a estrutura #2.

Além do mais, a distribuição de corrente na meander line é diferente da obser-
vada em #2, ver Figura 3.21. Isso é um ponto que pode ser relevante em aplicações na
área de antenas, pois, considerando uma antena próxima a estas AMCs, supondo que
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Figura 3.20: Comparação entre as Fases do coeficiente de reflexão das estruturas qua-
drada, #2 e meander line com N = 3. Os mesmos parâmetros da referência (60) foram
utilizados, ver seção 3.1.3(84).

(a) #2 (b) N = 3

Figura 3.21: Comparação entre componente y da densidade de corrente superficial
(Am−1) da estrutura #2 da referência [pp] e a meander line com N = 3. Os mesmos
parâmetros da referência [pp] foram utilizados, ver seção 3.1.3 (84).

elas operem na mesma frequência de ressonância, o desempenho da antena pode ser
completamente diferente em cada um dos casos (45), como é abordado no Capítulo 4.
Vale destacar que as distribuições de corrente nos patches com forma meander line são
similares as das antenas meander line, veja a referência (134), o que pode ser útil para
melhorar o desempenho deste tipo de antena.
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Por fim, a meander line possui distribuição de campo elétrico, nas bordas da
direção y, análoga à geometria de referência, o patch quadrado. Assim, em contextos
nos quais as distribuições de campo elétrico sejam mais relevante que a distribuição de
corrente, utilizar a meander line para miniaturizar o AMC é uma estratégia simples e
eficiente, que conserva a forma de distribuição de campo elétrico nas bordas. Além
do mais, quando comparada às várias formas geométricas encontradas na literatura, a
meander line é uma forma simples de obter dispositivos miniaturizados e com múltiplas
bandas de operação (84).

3.2 A FSS para um elemento meander line

Uma vez que o AMC sem vias é uma derivação das estruturas FSS, nesta seção
será analisado o impacto da forma meander line na frequência de ressonância da FSS.
Espera-se um comportamento análogo ao observado para o AMC, pois, a miniaturização
foi resultado da oscilação dos elétrons na superfície dos elementos condutores, levando
em conta um aumento no comprimento efetivo da estrutura. Do mesmo modo, espera-se
obter dispositivos multibandas devido à existência de capacitâncias parasitas, formadas
entre segmentos de trilhas condutoras. Como feito anteriormente, por simplicidade,
uma FSS com patch quadrado foi utilizada como referência.

3.2.1 Descrição da geometria

A diferença básica na abordagem das FSS quando comparada ao caso AMC está
nos valores dos parâmetros de projeto que, para efeito de comparação, foram redimen-
sionados a fim de serem compatíveis com valores obtidos na literatura para a região de
frequência a partir de 4 GHz.

Como ponto de partida foram utilizados os valores de parâmetros encontrado na
referência (135), que para a célula unitária, ver figura 3.22, são os seguintes: Wx =Wy =

20 mm ; Lx1 = Lx2 = Ly = 10 mm; Sy = Lx1/N; dx = dy = 5 mm; o substrato dielétrico
com permissividade elétrica relativa εr = 4.4, permeabilidade magnética relativa µr = 1,
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e espessura h = 0.9 mm. E como no caso AMC, um patch metálico de forma quadrada
é utilizado como referência, mas com as dimensões Lx1 = Ly = 10 mm e Wx = Wy =

20 mm. Para simular esse dispositivo, o plano terra do AMC é retirado, e uma porta
adicional, distante λ/2 abaixo da estrutura é criada. Os símbolos de dimensões foram
escolhidos para facilitar a comparação com os resultados da referência (135).

Figura 3.22: Célula unitária da forma 1-meander, forma em U. Desenho inspirado nos
trabalhos de Neto [135] e Ramos [85].

Em particular, o caso N = 3 tem topologia (forma em U) semelhante àquela
apresentada no trabalho de Neto (135), cujos resultados possuem validação experimen-
tal. Para validar os resultados aqui apresentados, também, foi implementado a forma em
U (N = 3) com os parâmetros de projeto propostos no trabalho de Neto (135), de modo a
simular parcialmente seus resultados. Contudo, por simplicidade, nas simulações desta
tese, a trilha metálica é definida como PEC.

3.2.2 Validação computacional da estrutura FSS

Para validar a implementação da geometria meander line no caso FSS, os resul-
tados da forma em U estudada por Neto (135) são parcialmente simulados. Para fins
de comparação, os mesmos valores para os parâmetros de projeto utilizado por Neto
são usados aqui. No entanto, é assumido que o patch metálico é um PEC. A Figura
3.23 mostra os resultados obtidos com a implementação descrita nesta tese. Note que
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o mesmo comportamento físico é observado e os valores de frequência de ressonância
têm posições casadas às da referência (135). Então, boa concordância foi obtida.
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Figura 3.23: Coeficiente de transmissão para uma superfície seletiva de frequência
com elemento em forma de U, para diferentes variações dos comprimentos dos bra-
ços. Os seguintes parâmetros foram utilizados: εr = 4.4; µr = 1 ; espessura do substrato
h = 0.9 mm; Wx = Wy = 20 mm; dx = dy = 5 mm; Sy = 2 mm; e Ly = 10 mm.
Os resultados foram obtidos utilizando o método de elementos finitos. As curvas de
Neto foram obtidas por meio do software WebPlotDigitizer disponível online no site
https://apps.automeris.io

3.2.3 Análise da FSS com elemento meander line

A Figura 3.24 mostra o parâmetro |S21| em função da frequência de ressonância
da FSS para diferentes números de meandros. Como esperado, uma redução na razão
S/P ocorre e está associada ao número de meandros. Esse último fato é detalhado na
Figura 3.25. Nota-se que para o caso de 1 meandro (N = 3), a distância entre a primeira
e a segunda frequência de ressonância é menor do que no caso 2-meandros (N = 5). Para
números impares de meandros, 1-meandro (N = 3), 3-meandro (N = 7) e 5-meandro (N
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= 11), a razão S/P é menor que para os casos pares de meandros, 2-meandro (N = 5),
4-meandro (N = 9). Isto indica que a redução na segunda frequência de ressonância está
associada ao acoplamento entre os segmentos das trilhas metálicas, devido à capacitân-
cia parasitas e efeitos de indutância mútua. Particularmente, no caso 3-meandro surge
uma nova banda (estreita) de operação, ver figura 3.26, e a estrutura permite, agora, três
bandas de operação para uma onda com polarização linear, neste caso na direção y.
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Figura 3.24: Parâmetro |S21| para FSS com elemento condutor com forma meander
line. Diferentes valores de N foram avaliados (85).

Além disso, na Figura 3.24, uma redução na primeira frequência de ressonância
da FSS é observada à medida que o número de meandros aumenta. Como no AMC, a re-
dução na frequência de ressonância ocorre devido ao aumento do comprimento efetivo,
na direção de polarização da onda incidente. Então, no caso da forma em U, semelhante
ao caso 1-meandro (N = 3), discutida no trabalho da referência (135), o aumento no
tamanho dos braços corresponde na verdade a um aumento no comprimento efetivo da
metalização.

Os fluxos de corrente nos patches quadrado e nas geometrias meander line são
apresentados no Apêndice A, pois, eles são iguais aos obtidos para o AMC. De modo
semelhante ao caso do AMC, o fluxo de corrente do caso #1 é similar ao do patch qua-
drado. Portanto, como no caso do AMC, a estrutura #1 possui frequência de ressonância
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Figura 3.25: Vista da redução na razão S/P (85).
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Figura 3.26: Parâmetro |S21| para o caso de N = 7 (85).

próxima ao do patch quadrado, como mostrado na Figura 3.27. A diferença na frequên-
cia de ressonância entre #1, surge devido às capacitâncias parasitas das lacunas na forma
#1.
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Figura 3.27: Comparação entre os parâmetros |S21| dos patches quadrados e #1, para
uma onda incidente com polarização linear na direção y (85).

3.3 Conclusões

Em resumo, neste capítulo foi apresentado um estudo acerca dos mecanismos
físicos que atuam no processo de miniaturização do AMC. Neste trabalho, foi levado
em conta apenas as características geométricas do remendo metálico do AMC. Por esse
motivo, diferentes geometrias foram avaliadas. No entanto, um patch quadrado foi uti-
lizado como referência por apresentar distribuição de corrente e distribuição de campo
elétrico mais simples, quando exposto a uma onda plana com polarização linear (na
direção y). Ainda, o patch quadrado apresenta uma distribuição de campo elétrico uni-
forme nas bordas da direção y e comportamento de cosseno nas bordas da direção x. Já
a direção da corrente é a mesma do campo elétrico incidente.

De maneira geral, considerando uma onda plana com polarização linear na di-
reção y, foi visto que, na região metálica distante das bordas, as correntes têm direção
semelhante à do campo elétrico aplicado. A forma da borda altera a direção da corrente
em suas proximidades. Lembrando que o campo elétrico entre os patches adjacentes
é o principal responsável pela capacitância do AMC, no modelo de circuito, as altera-
ções no fluxo de corrente podem reduzir ou aumentar a capacitância do sistema, pois,
as cargas têm que se redistribuir para cancelar o campo elétrico que surge em diferentes
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direções no interior do remendo metálico. Portanto, a frequência de ressonância pode,
em princípio, ser modificada alterando o fluxo de corrente sobre o AMC.

Por outro lado, por meio do estudo da frequência de ressonância em função do
comprimento de um patch retangular, observou-se que apenas a variação no compri-
mento do patch metálico, na mesma direção de polarização da onda incidente, modifica
a frequência de ressonância do AMC. Isto indica que a frequência de ressonância está
associada diretamente aos modos normais de oscilação no interior do patch metálico, e,
portanto, deve existir um comprimento efetivo na direção de oscilação do campo inci-
dente. Ao aumentar o comprimento do retângulo na direção do campo incidente, uma
redução na frequência de ressonância do AMC foi observada.

Um aumento no comprimento efetivo do sistema pode ser obtido diretamente
modificando o fluxo de corrente sobre o remendo metálico, fazendo com que as cargas
percorram um caminho maior entre as bordas do patch. Uma primeira demonstração foi
realizada utilizando a forma bowtie. Dois tipos de AMC bowtie foram estudados, um
partindo de formas triangulares e outra de formas circulares. Explorando a semelhança
entre as bordas do patch quadrado e das formas bowtie na direção y, observou-se que
a distribuição de campo elétrico nessas geometrias também eram similares, exceto sua
intensidade e a direção do fluxo de corrente. Uma redução na frequência ressonante
maior que 1 GHz foi alcançada.

Ainda nesse contexto, uma geometria simples, bastante utilizada para aumentar
o comprimento efetivo da estrutura na área de antenas, é a meander line. Essa geometria
foi testada como remendo metálico tanto para um AMC quanto para uma FSS. Em
ambos os casos, diferentes números de meandros foram implementados. Observou-
se que esse tipo de estrutura permite uma redução na distância entre a primeira e a
segunda frequência de ressonância, e, de modo geral, comporta-se como um dispositivo
multibanda. Além da segunda frequência de ressonância, outras frequências surgem
dependendo do número de meandros utilizados. Estas novas frequência estão associadas
às capacitâncias parasitas entre os “braços” da meander line. No caso da FSS, um
dispositivo apresentando três bandas de operação foi reportado, mas a largura de banda
associada à sua faixa de operação é muito pequena, de modo que uma análise para
aumentar a largura de banda é necessária. Contudo, em geral, as dimensões obtidas, a
frequência de operação e o comportamento multibanda dessas estruturas propostas têm
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potencial para aplicação em comunicação sem fio.



CAPÍTULO 4

EFEITOS DE ACOPLAMENTO ENTRE ANTENA E

AMC

“Measure what is measurable,

and make measurable what is not so."

– Galileu Galilei

NESTE Capítulo são discutidos os efeitos de acoplamento entre antena e AMC. Em
particular, o foco é avaliar o acoplamento tendo como principal variável a geo-

metria do remendo metálico do AMC.

Inicialmente, na seção 4.1, AMCs com diferentes geometrias são projetadas para
operar na mesma frequência de ressonância. Quatro formas de remendo metálico para
a célula unitária do AMC são analisadas: quadrado, círculo, bowtie e a meander line

com N = 3. Em seguida, na seção 4.2, é estabelecida uma equivalência entre uma
célula unitária com patch circular e outra com patch quadrado, com o objetivo de obter
duas geometrias que possuam características de impedância semelhantes. O AMC com
patch quadrado obtido desta maneira é chamado no texto de quadrado equivalente, ou
quadrado#.

Então, na seção 4.3, um estudo das distribuições de campo elétrico e das distri-
buições de corrente na superfície do AMC na presença de uma antena é apresentado.

80
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Duas antenas diferentes são utilizadas, uma antena dipolo e uma antena bowtie. Essa
análise permite visualizar como distribuições distintas de corrente, nas antenas, excitam
a superfície do AMC.

Por fim, na seção 4.4, é avaliado o desempenho da antena bowtie para diferentes
posições sobre o AMC com patch bowtie. Isso permite modificar a simetria do sistema,
vista pela antena, e a região cuja densidade de corrente da antena excita o AMC.

4.1 Geometrias AMCs analisadas no acoplamento

4.1.1 Célula unitária

As geometrias do AMC utilizadas na análise de acoplamento são mostradas na
Figura 4.1. Para extrair a fase do coeficiente de reflexão, aqui, como na seção 3.1.1, a
célula unitária foi excitada por uma onda plana, com polarização linear na direção y. O
patch metálico (na cor laranja) é assumido como PEC, por simplicidade. As geometrias
foram projetadas para 5,65 GHz.

4.1.2 Fase do coeficiente de reflexão

A fase do coeficiente de reflexão das geometrias descritas na seção 4.1.1 são
mostradas na Figura 4.2. A largura de banda do patch quadrado é 12% (113 MHz)
maior que do patch circular. De maneira semelhante, uma discrepância de cerca de
14% (75 MHz) ocorre entre o patch bowtie e a forma em U. Portanto, como visto na
seção anterior, duas geometrias com largura de banda semelhantes devem apresentar,
também, respostas parecidas, para uma onda plana.

Já foi discutido no Capítulo 3, nas seções 3.1.5 e 3.1.6, as distribuições de campo
elétrico e de corrente na superfície das geometrias AMCs propostas na seção 4.1. Para
facilitar a leitura, o campo elétrico e a densidade de corrente na superfície dessas AMCs,
para frequência de ressonância de 5.65 GHz, são mostrados na Figura 4.3. Para uma
onda com polarização na direção y, o campo elétrico na superfície apresenta maior in-
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Figura 4.1: Células unitárias dos AMCs. (a) quadrado, (b) círculo, (c) bowtie, e (d)
meander line com N = 3 (forma em U). O patch metálico (em laranja) é assumido como
PEC. Os parâmetros mostrados acima são: W1 = 10 mm, L = 9,5 mm; W2 = 13,5 mm,
D = 13 mm; W3 = 7,5 mm, A = 7 mm; W4 = 6,9 mm, B = 6,4 mm, S = 2,133 mm; e
g = 0,25 mm. O substrato dielétrico (na cor cinza) tem uma espessura de 1,57 mm, a
permissividade elétrica relativa de εr = 3,5 e a permeabilidade magnética relativa de µr
= 1.

tensidade nas bordas em y, onde as cargas tendem a acumular ou ter o máximo da
amplitude do movimento de oscilação devido ao campo. Quanto à corrente, longe das
bordas, ela possui a mesma direção do campo incidente. Nas proximidades das bordas,
naturalmente, o formato da borda determina a direção em que a corrente deve seguir.

4.2 Equivalência entre geometrias

Utilizando uma aproximação analítica para a impedância na superfície de uma
metassuperfície formada por tiras metálicas, na referência (52) foi obtida a impedância
de superfície de uma estrutura formada por buracos circulares em uma folha de metal
(elemento do tipo abertura, semelhante ao mostrado na Figura 2.8 da seção 2.4.1). Na-
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Figura 4.2: Fase do coeficiente de reflexão das figuras descritas na seção 4.1. BW1 =
983 MHz, BW2 = 870 MHz, BW3 = 606 MHz, e BW4 = 531 MHz são as larguras de
banda do quadrado, círculo, bowtie e U-shape, respectivamente.

Figura 4.3: Distribuição de campo elétrico e densidade de corrente das geometrias
AMCs propostas, na frequência de ressonância, 5.65 (GHz), para uma onda plana po-
larizada na direção y. (a) Magnitude do campo elétrico(Vm−1). (b) Componente y da
densidade superficial de corrente (Am−1) e a distribuição de correntes (setas em verme-
lho).

quele trabalho, a região metálica entre dois buracos circulares adjacentes é aproximada
por uma tira metálica equivalente, semelhante à tira metálica entre dois buracos com
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forma quadrada, e uma largura efetiva é definida e calculada. O valor da largura efetiva,
então, é utilizado em uma expressão analítica obtida para uma metassuperfície formada
por elementos de abertura com forma quadrada (50).

De maneira semelhante, nesta seção é mostrado que um AMC com patch circular
possui uma geometria equivalente, ao patch quadrado. Um pouco diferente do que
foi feito na referência (52), neste trabalho, uma largura efetiva é obtida, de maneira
simples, por meio do mapeamento do círculo em um quadrado de mesma área (Acirculo=
Aquadrado), como mostrado na Figura 4.4. Além disso, abordou-se apenas o caso de uma
onda plana com incidência normal.

Figura 4.4: Obtenção de uma célula unitária equivalente.

O comprimento efetivo, Le f f = L
′
, é obtido por

Le f f =
√

Acirculo, (4.1)

tal que a largura efetiva, ge f f = g
′
, é dada por

ge f f =
p−Le f f

2
. (4.2)

Para o patch circular mostrado na seção 4.1 seu quadrado equivalente denotado
como quadrado#1 possui uma largura efetiva de ge f f ≈ 0.10 mm. A impedância do grid
(50; 51) pode ser obtida das Equações 2.8 e 2.9 para incidência normal como

ZT EM
g =− j

ηe f f

2α
. (4.3)

Para α < 0.5, o caso abordado neste trabalho, a referência (50) sugere uma
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aproximação mais precisa para o parâmetro de rede da Equação 2.11, que leva em conta
termos de alta ordem, ver referência (92). Para uma onda com incidência normal, as
componentes x e y do vetor de onda do campo incidente é igual a zero, kx = ky = 0, de
modo que o parâmetro de rede pode ser reescrito por (50; 92)

α =
ke f f p

π

log
(

2p
πge f f

)
+

1
2

∞∑
n=−∞

 2π

4
(

π2n2− k2
e f f p2

) − 1
|n|

 . (4.4)
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Figura 4.5: Comparação entre as fases do coeficiente de reflexão do patch circular e seu
quadrado equivalente. É utilizado uma onda incidente com polarização na direção y. A
curva pontilhada corresponde ao resultado teórico obtido para n = 7 na equação 4.4.

A Figura 4.5 mostra a fase do coeficiente de reflexão do circulo e de seu qua-
drado equivalente. A curva teórica é obtida utilizando n = 7. Nota-se boa concordância
entre as curvas. Em termos gerais, desde que o comprimento de onda de operação é
muito maior que o período da rede, a concordância vista na Figura 4.5 pode ser in-
terpretada da seguinte maneira: para uma onda plana incidente normal a superfície, a
matriz de elementos de um patch circular é vista, por uma onda plana, como uma matriz
de patches quadrados#. Em outras palavras, a resposta das duas geometrias é similar,
para uma onda plana.
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4.3 Análise da antena sobre AMC com 4×4 elementos

4.3.1 Antenas avaliadas

O projeto das antenas e o das células unitárias do AMC foram realizados separa-
damente. A Figura 4.6 mostra as geometrias das antenas estudadas. A primeira antena
é o dipolo mostrado na Figura 4.6 (a), modelado no software COMSOL de maneria se-
melhante àquela descrita na seção 2.6.2. Esse dipolo foi projetado para operar em 5,92
GHz, de modo que possua comportamento capacitivo dentro da largura de banda de
operação do AMC. De maneida semelhante, projetada para apresentar comportamento
capacitivo dentro da largura de banda do AMC, a antena bowtie da Figura 1 (b) foi pro-
jetada para operar em 5,72 GHz. Seu patch metálico é assumido como PEC. Em ambos
os casos, uma porta (cor verde na Figura 1 (a) - (b)) de 50 Ω de impedância é imposta.

Figura 4.6: Geometria das antenas propostas. (a) vista de cima da antena dipolo, (b)
vista de cima da antena bowtie. Para a antena dipolo, a parte metálica é assumida como
cobre e os seus parâmetros de projeto são: L = 11.44 mm, R = 0.57 mm, H = 0.12 mm.
Para a antena bowtie, a parte metálica é assumida como PEC e os seus parâmetros são:
D1 = 8.68 mm, D2 = 16.07 mm, y1 = 6.99 mm, y2 = 14.38 mm, p1 = 0.251 mm, p2=
0.517 mm, s = 1.69 mm, espessura do substrado de 1.57 mm, permissividade elétrica
relativa εr = 3.5 e permeabilidade magnética relativa µr = 1.

As antenas são colocadas sobre a superfície do AMC a uma distância h de λ/30,
onde λ é o comprimento de onda de operação das antenas no espaço livre. O domínio
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do ar ao redor das antenas é modelado como uma esfera com raio rdipolo = 2,5L para
antena dipolo, e r bowtie = 1,25 (y2) para antena bowtie, que é aproximadamente o limite
entre o campo próximo e o campo distante (32). O domínio é truncado com uma PML.
A malha é ajustada automaticamente, mas é fixado o tamanho máximo do elemento,
sendo λ/10. Para comparar o desempenho das antenas para diferentes formas do patch

metálico do AMC, é usado uma matriz AMC com 4×4 células unitárias.

4.3.2 Parâmetro |S11|

O parâmetro |S11| das antenas dipolo e bowtie é mostrado na Figura 4.7 para o
caso de um AMC com matriz de 4× 4 elementos. Apesar das semelhanças na largura
de banda da operação do AMC, as respostas das antenas são significativamente dife-
rentes para cada geometria. No caso da antena dipolo, veja a Figura 4.7 (a), o AMC
com elemento circular melhora a largura de banda de impedância da antena, enquanto
que o patch quadrado excita uma frequência de ressonância adicional. Embora ambas
as geometrias promovam uma miniaturização da antena, o patch circular atinge uma
redução maior na perda de retorno. O elemento condutor com forma em U e o patch

bowtie leva à degradação da resposta da antena. Por outro lado, para a antena bowtie, na
Figura 4.7 (b), o patch bowtie reduz a perda de retorno da antena, enquanto o patch em
forma de U ainda degrada o sinal da antena. Além disso, observe que o patch quadrado
apresenta uma redução maior na perda de retorno do que o elemento circular, e excita
uma frequência de ressonância adicional.

Estes resultados indicam que existe um forte acoplamento mútuo entre a antena
e o plano de terra do AMC, devido à geometria do elemento condutor. Particularmente,
para mostrar que o desempenho da antena depende da forma geométrica do elemento
condutor, e não apenas da largura de banda do AMC, o parâmetro |S11| para antenas
sobre patch circular e sua forma equivalente, patch quadrado# são mostradas na Figura
4.8. A antena sobre o elemento circular é tomada como referência. A linha tracejada
indica a diferença principal entre o remendo circular e o patch quadrado.

Na Figura 4.8 (a), a “igualdade” na largura de banda dos AMCs (veja a Figura
4.5) garante à antena, sobre o patch quadrado#, que o parâmetro |S11| seja similar dentro
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Figura 4.7: Parâmetro |S11| da antena sobre as estruturas AMCs descritas na seção 4.1.
(a) antena dipolo e (b) antena bowtie.

de quase toda a largura de banda de impedância, mas o remendo quadrado, ainda, excita
uma nova frequência de ressonância, como visto na Figura 4.7 (a). Na Figura 4.8 (b) a
forma da largura de banda de impedância é mantida, mas a perda de retorno do patch

quadrado# é maior dentro desta região.

Para entender o desempenho de uma antena colocada sobre um AMC, do ponto
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Figura 4.8: Parâmetro |S11| da antena sobre os AMCs com patch circular da seção 4.1
e seu caso equivalente, quadrado#. (a) antena dipolo e (b) antena bowtie.

de vista da perda de retorno, algumas considerações devem ser levadas em conta. Pri-
meiro, as ondas irradiadas pelas antenas não são planas. Segundo, ao contrário do que
é simulado, a matriz AMC real é finita, com n×m elementos. Portanto, a frequência de
ressonância real do AMC é diferente daquela projetada.

Além disso, sabe-se que o AMC apresenta comportamento indutivo abaixo de
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sua frequência de ressonância e capacitivo acima (5). Por esse motivo, caso a antena e
o projeto do AMC forem realizados de forma separada, como neste trabalho, a frequên-
cia inicial de operação da antena deve ser escolhida a partir do conhecimento de seu
comportamento reativo (22).

Frequência (GHz)
3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

Im
pe

dâ
nc

ia
 (
Ω

)

-300

-200

-100

0

100

200

300
Resistência da antena dipolo
Resistência da antena bowtie
Reatência da antena dipolo
Reatãncia da antena bowtie

Frequência de ressonância do AMC

5.65 GHz

Figura 4.9: Impedância das antenas dipolo e bowtie no espaço livre.

A Figura 4.9 mostra a impedância das antenas propostas. As antenas são capa-
citivas para frequências menores que 5,65 GHz. Logo, abaixo dessa frequência, uma
miniaturização das antenas é esperada, devido a uma melhoria no casamento de impe-
dância. Por outro lado, o casamento de impedância depende de quanto a frequência de
ressonância do AMC foi alterada.

Os desvios na frequência de ressonância do AMC podem ser analisados a partir
do ponto de vista de uma onda plana. Na Figura 4.10, se apenas pequenos ângulos θ ,
a partir da direção –z, forem considerados, um ângulo sólido ω pode ser definido, de
modo que a frente de onda incidente na superfície do AMC possa ser considerada plana.
Portanto, para uma distância h entre a antena e o AMC, sobre o AMC há uma região
S, que é a sobreposição de todos os círculos de área V, que a incidência é praticamente
plana. Consequentemente, nesta região, o campo elétrico e as distribuições de corrente
devem ser similares àqueles mostrados na Figura 4.3.
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Figura 4.10: Ilustração da região, S, em que a onda incidente pode ser considerada
plana. ω é o ângulo sólido.

A Figura 4.11 mostra a distribuição de corrente tanto na superfície do AMC
quanto da antenas, na frequência de ressonância, para casos com largura de banda de
impedância de -10 dB. Note que há uma região S (linha tracejada na Figura 4.11 (a) -
(e)), no patch metálico do AMC, com uma distribuição de corrente similar à descrita
na Figura 4.3. Fora desta região, observa-se um vórtice de corrente devido à incidência
oblíqua das ondas.

Figura 4.11: Distribuição de corrente sobre a superfície do AMC devido a proximidade
de uma antena dipolo. A antena é centrada sobre um matriz AMC de 4×4 elementos.
As setas verdes e amarelas representam a direção da corrente sobre a superfície da an-
tena e do AMC, respectivamente. (a) dipolo sobre um patch quadrado, (b) dipolo sobre
um patch circular, (c) antena bowtie sobre um patch quadrado, (d) antena bowtie sobre
um patch circular, e (e) antena bowtie sobre um patch com forma bowtie.

Uma maneira de melhorar a frequência de ressonância real do AMC, comparada
àquela projeta, é aumentar a área S. Isso é equivalente a aumentar a distância h ou as
dimensões da antena. Por essa razão, para antenas com dimensões fixas, as caracterís-
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ticas de casamento de impedância e largura de banda de uma antena sobre uma AMC
estão relacionadas à distância h, conforme observado na referência (66). Por outro lado,
para uma antena fixada a uma distância h acima do AMC, caso a geometria do elemento
condutor for alterada, a porcentagem, da célula unitária e do patch metálico, exposta à
região S também será modificada.

No referencial da antena, isso é equivalente a modificar o número de elementos
na matriz de elementos do AMC. Por exemplo, considere dois AMCs com matriz de
4× 4 elementos, porém, com elementos condutores de diferentes geometrias, como os
patches quadrado e o circular. No referencial da antena, o AMC com patch circular
corresponde a uma matriz de elementos maior que 4× 4, quando comparado ao AMC
de patch quadrado.

No referencial do AMC, para manter a mesma porcentagem da célula unitária
exposta à região S, é necessária uma variação nas dimensões da antena. Portanto, para
uma antena fixa a uma distância h, as dimensões otimizadas da antena dependem das
dimensões da célula da unidade de AMCs e da forma geométrica dos elementos condu-
tores, como observado na referência (45).

Do ponto de vista eletromagnético, o desempenho da antena está associado à
interação de sua distribuição de corrente com a distribuição de corrente na superfície do
AMC. Verificou-se que a direção da corrente próximo à borda é semelhante ao formato
da margem do elemento condutor Figura 4.3 e 4.11. Fato semelhante ocorre nas an-
tenas, pois para antenas com a mesma geometria do elementos condutores do AMC,
suas distribuições de correntes são semelhantes à observada na superfície do AMC
(6; 136). Portanto, basicamente, existe duas distribuições de corrente característica,
tanto no AMC quanto na antena. Uma longe das bordas, cuja direção é majoritaria-
mente determinada pelo campo elétrico incidente, e outra cuja direção é determinada
pelo formato das margens do elemento condutor. O acoplamento entre antena e AMC
está associado a estas correntes.

Por simplicidade, considere que uma determinada direção de corrente tanto no
AMC quanto na antena possa ser modelada como um fio condutor conduzindo uma
corrente não uniforme, iamc e ia, respectivamente. Então, genericamente, uma corrente
na antena faz um ângulo θ com uma corrente no AMC, como ilustrado na Figura 4.12.



4.3 ANÁLISE DA ANTENA SOBRE AMC COM 4×4 ELEMENTOS 93

No espaço ao redor e na superfície da antena, a magnitude dos campos magnéticos são
a sobreposição dos campos magnéticos produzidos pelas correntes na antena e pelas
correntes no AMC. Localmente, estas sobreposições podem melhorar ou degradar os
campos da antena. Em princípio, existem quatro casos, descritos como I, II, III e IV
na figura 4.12. Observa-se que os campos magnéticos nas regiões I e III se somam,
enquanto nas regiões II e IV a interação entre os campos degrada o sinal. Portanto, as
características de irradiação da antena dependem fortemente da geometria do elemento
condutor e da simetria das células unitária do AMC, bem como da geometria da própria
antena.

Figura 4.12: Ilustração do acoplamento magnético entre as correntes na superfície da
antena e do AMC.

Na referência (45) é relatado que um AMC com patch circular fornece o melhor
desempenho para uma antena microstrip circular com polarização circular. Deve-se le-
var em conta que a frequência de ressonância das geometrias analisadas depende da
polarização da onda incidente. Entretanto, na frequência de ressonância, a antena mi-

crostrip circular (137) possui uma distribuição de corrente similar à do AMC com patch

metálico circular. Assim, o acoplamento magnético entre esta antena e o patch circular
pode gerar interferência construtiva entre os campos da antena e do AMC.

Da mesma forma, neste trabalho, a antena bowtie (136) apresenta uma distribui-
ção de corrente similar àquela do AMC com elemento condutor com forma bowtie e o
desempenho da antena é bom. Por outro lado, observe que na direção x, a célula unitá-
ria do AMC com elemento condutor em forma de U é menos simétrica do que as outras
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geometrias estudadas em relação ao campo incidente. Como resultado, para ambas as
antenas, a forma em U apresenta o pior desempenho, para a mesma distância h.

4.3.3 Ganho e HPBW

A Tabela 4.1 mostra valores aproximados de alguns parâmetros da antena dipolo
para o plano E. Uma melhoria no ganho já é esperada. Porém, nota-se uma variação
no HPBW dependente da geometria do patch metálico do AMC. Além disso, como
pode ser observado na Figura 4.13, devido às distribuições de corrente características
no AMC com patch bowtie, no caso da antena bowtie uma mudança na direção de
ganho máxima no plano H é observada.

Ganho (dBi) Razão frente costa (dBi) HPBW (graus)
Espaço livre 2.15 0 37.5◦

Patch quadrado 7.86 31.10 38.5◦

Patch quadrado# 8.44 30.88 33.2◦

Patch circular 8.53 32.63 33.3◦

Tabela 4.1: Desempenho do dipolo sobre diferentes geometrias AMCs. A primeira
coluna, da esquerda para direita, indica os tipos de geometrias avaliadas, incluindo a
antena no espaço livre. Os valores são aproximados.

Além disso, no plano E, o patch bowtie tem o menor ganho quando comparado
aos patches quadrado e circular, como pode ser visto na Tabela 4.2. No caso de ele-
mentos condutores com forma quadrada e circulares, na Figura 4.11 (a) - (d) é visto
que dentro da região S as correntes na superfície do AMC são, em média, paralelas às
correntes nas antenas, então um ganho máximo é visto na direção +z. Note que as cor-
rentes na região do vórtice têm uma magnitude menor, então, sua contribuição para o
ganho é mais fraca. Além disso, observe que a ampliação da área da célula unitária do
AMC contribui para aumentar a razão frente-costa da antena, como mostrado na terceira
coluna da Tabela 4.2.

A Figura 4.14 mostra a largura do feixe em meia potência (HPBW) das antenas.
Observa-se que a HPBW é fortemente afetada pela forma do elemento condutor, devido
aos ângulos entre as correntes na antena e no AMC. Particularmente, a antena bowtie
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Figura 4.13: Ganho (dBi) das antenas sobre os AMCs. O ângulo 0◦ está orientado na
direção positiva do eixo z. (a) dipolo e (b) antena bowtie.

Ganho (dBi) Razão frente costa (dBi) HPBW (graus)
Espaço livre 1.8504 0 42◦

Patch quadrado 7.99 18.48 36◦

Patch quadrado# 8.42 25.13 30◦

Patch circular 8.71 23.58 29◦

Patch bowtie 5.06 14.56 45◦

Tabela 4.2: Desempenho da antena bowtie sobre diferentes geometrias AMCs. A pri-
meira coluna, da esquerda para direita, indica os tipos de geometrias avaliadas, incluindo
a antena no espaço livre. Os valores são aproximados.
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sobre o AMC com elemento condutor com forma bowtie apresenta um HPBW de±45◦

no plano E, ver a quarta coluna da Tabela 4.2, o que é uma melhoria de cerca de 16%
em comparação com a antena bowtie no espaço livre.
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Figura 4.14: Largura do feixe em meia potência (HPBW) das antenas sobre diferentes
geometrias AMCs, no plano E. O ângulo 0◦ está orientado na direção positiva do eixo
z. (a) dipolo e (b) antena bowtie.

Levando tudo isso em consideração, a geometria do patch pode ser explorada
para obter um aprimoramento da largura do feixe para aplicações que exigem grandes
características de resolução angular. Ainda, como o desempenho da antena depende
dos ângulos entre as correntes da antena e do AMC, também pode ser uma função da
posição da antena sobre o AMC.

4.4 Desempenho da antena em diferentes posições sobre o AMC

4.4.1 Descrição das posições

Quatro posições diferentes para a antena bowtie sobre o AMC com patch bow-

tie são analisadas, como mostrado na Figura 4.15. A quantidade de células unitárias
mostrada na imagem é meramente ilustrativa. De modo geral, considere que a antena é
centralizada sobre uma matriz AMC de n x m elementos, onde n representa a direção
X e m a direção Y. A posição mostrada na Figura 4.15 (a) corresponde a uma matriz
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n x m, onde n e m são números pares. Da mesma forma, a Figura 4.15 (b) representa
uma matriz onde n é um número ímpar e m é um número par. Inversamente, se n é um
número par e m é um número ímpar, essa composição representa a matriz mostrada na
Figura 4.15 (c). Por fim, a Figura 4.15 (d) corresponde ao caso em que n x m é uma
matriz com n e m ímpar. Nesse cenário, para verificar o desempenho da antena como
uma função da posição foram utilizadas as seguintes matrizes: (a) 4x4, 6x6; (b) 5x4; (c)
4x5; (d) 5x5.

Figura 4.15: Posições da antena bowtie sobre as estruturas AMC. O número de células é
meramente ilustrativo. As imagens representam uma matriz com n x m elementos, onde
n e m são inteiros positivos, ímpares ou pares.

4.4.2 |S11|, ganho e HPBW

Em teoria, ao aumentar o número de células unitárias em um matriz AMCs
melhora-se sua frequência de ressonância, aproximando-a do valor projetado. Como
resultado, espera-se um aprimoramento no desempenho da antena.

A Figura 4.16 exibe o parâmetro |S11| para uma antena bowtie colocada sobre
um AMC de n×m elementos formado por elementos condutores, também, com forma
bowtie. Como pode ser visto, se o centro da antena estiver posicionado sobre o ponto
médio da matriz AMCs, o desempenho da antena depende do número de células uni-
tárias da matriz de AMC, pois devido aos ângulos entre as correntes na antena e as
correntes induzidas no AMC. Note que, apesar dos AMCs de matrizes 4× 5, 5× 4 e
5× 5 possuírem um número maior de elementos, o casamento de impedância e a lar-
gura de banda resultante nesses casos são piores. No entanto, se a posição da antena é
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mantida constante, no referencial da antena, por exemplo, se a matriz AMC é aumen-
tada de 4× 4 para 6× 6, esse aumento no tamanho da matriz do AMC corresponde a
uma melhoria no desempenho da antena e uma redução na frequência de ressonância da
antena é observada.

Frequência (GHz)
3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

|S
11

| (
dB

)

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

espaço livre
matriz de 6x6
matriz de 5x5
matriz de 4x4
matriz de 4x5
matriz de 5x4

Figura 4.16: Parâmetro |S11| para uma antena bowtie centrada sobre uma estrutura
AMC de matriz de n×m elementos.

Por meio da Tabela 4.3 é possível observar uma melhoria no ganho, devido ao
aumento no tamanho da matriz, mas à custa de uma redução na relação frente-costa,
exceto no caso da matriz 5×4. Ainda, como mostrado na Figura 4.17, observa-se que a
rotação no plano H depende da posição da antena sobre o AMC.

Ganho (dBi) Razão frente costa (dBi) HPBW (graus)
Espaço livre 1.8504 0 42◦

4 × 4 5.07 14.56 45◦

5 × 4 6.96 19.55 43◦

4 × 5 6.71 9.33 37.5◦

5 × 5 6.83 13.93 38.3◦

6 × 6 6.78 13.023 44◦

Tabela 4.3: Desempenho da antena bowtie em diferentes posições sobre o AMC com
geometria bowtie. A primeira coluna, da esquerda para direita, indica o número de
célula unitária utilizada para estabelecer as posições. É incluído a antena no espaço
livre. Os valores são aproximados.
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A Figura 4.18 apresenta o HPBW do plano E, para diferentes matrizes. A largura
do feixe depende da posição da antena sobre a AMC também, veja também a quarta
coluna da Tabela 4.3. Isso indica que, efetivamente, a relação dos ângulos entre a antena
e as correntes do AMC tem um papel importante no acoplamento.
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Figura 4.17: Ganho (dBi) para a antena bowtie centrada sobre um patch metálico com
forma bowtie e n×m elementos. O ângulo 0◦ está orientado na direção positiva do eixo
z.
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Figura 4.18: Largura de feixe em meia potência (HPBW), plano E, da antena bowtie
centrada sobre um patch metálico com forma bowtie e n×m elementos. O ângulo 0◦

está orientado na direção positiva do eixo z.
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4.5 Conclusões

Neste capítulo foram estudados numericamente os efeitos de acoplamento entre
antena e AMC. Basicamente, o estudo apresentado aqui faz alusão ao desempenho de
uma antena em função da forma geométrica dos elementos condutores do AMC. No
capítulo anterior, foi visto que a geometria do remendo metálico define a distribuição
de corrente na superfície do AMC e a distribuição de campo elétrico entre os patches

metálicos adjacentes. Do referencial da antena, por exemplo, essas correntes podem
possuir um ângulo em relação às correntes na superfície da antena. Na prática, as cor-
rentes envolvidas no sistema podem perceber vários ângulos entre si, produzindo, por
exemplo, campos magnéticos que sobrepostos em torno da antena podem afetar vários
parâmetros da antena, como o ganho, HPBW e a razão frente-costa.

Nesse estudo, o desempenho de uma mesma antena foi avaliado sobre diferentes
geometrias AMCs. No entanto, a comparação é feita nos casos em que as geometrias
AMCs obtidas possuíam largura de banda de operação semelhantes, geometrias equi-
valentes. Nesse caso, pôde-se observar que as dimensões da célula unitária do AMC
estão diretamente relacionadas à largura de banda de impedância da antena, enquanto
que a geometria do remendo metálico está associada a outros efeitos, como a excitação
de novas frequências ressonantes e a rotação da direção de máximo ganho no plano-H.

Ainda, verificou-se também que o desempenho da antena depende da sua distân-
cia h ao plano de terra do AMC devido ao ângulo da onda incidente. Um aumento em
h significa que a frente de onda se torna mais plana na superfície do AMC e, como re-
sultado, um melhor casamento de impedância entre antena e AMC é observado. Agora,
considerando uma distância h fixa, as dimensões das antenas otimizadas dependem da
área da célula unitária do AMC e da geometria do patch metálico. A análise numé-
rica também evidenciou alterações na resposta da antena devido ao posicionamento da
antena sobre o AMC. Nesse caso, os parâmetros HPBW, ganho e a razão frente-costa
são dependente da posição da antena sobre o AMC e do número de células unitárias na
matriz AMC.



CAPÍTULO 5

CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

“Success consists of going from failure

to failure without loss of enthusiasm."

– Winston Churchill

NESTA tese estudou-se a miniaturização de condutores magnéticos artificiais (AMC)
sem vias para aplicação em antenas. Para esse fim, num primeiro momento, foi

realizado um estudo das variações na frequência de ressonância em função dos parâ-
metros de projeto. Um patch quadrado foi utilizado como geometria de referência.
Ao avaliar o papel da largura e do comprimento do patch quadrado na miniaturização,
observou-se que apenas alterações nas dimensões do elemento condutor na mesma dire-
ção de polarização da onda incidente provocam variação na frequência de ressonância.
Logo a frequência de ressonância do AMC também está associada aos modos normais
de oscilação no interior do patch metálico, e, portanto, indicando que existe um com-
primento efetivo associado à estrutura na direção de oscilação do campo.

Com o auxílio das distribuições de corrente, foi visto que na região metálica,
distante das bordas, as correntes possuem a mesma direção do campo elétrico aplicado
à superfície. Na realidade, a forma geométrica do patch metálico induz alterações na
distribuição de campo elétrico e na direção da corrente nas proximidades de suas bordas.

101
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Em outras palavras, a forma geométrica determina como ocorre o fluxo de corrente na
superfície do elemento condutor. Modificações no patch metálico feitas por meio de
ranhuras, por exemplo, permitem alterar o comprimento efetivo da estrutura.

De maneira geral, para obter miniaturização, explorou-se o aumento no compri-
mento efetivo da estrutura, de maneira a proporcionar a maior concentração de cargas
nas bordas do elemento condutor, para aumentar a capacitância dos capacitores for-
mados entre patches adjacentes. Nesse contexto, como primeiro exemplo, explorou-se
as similaridades entre as bordas na direção y do patch quadrado e das formas bowtie.
Observou-se que as distribuições de campo elétrico em ambas geometrias eram seme-
lhantes, contudo, divergiam quanto a direção do fluxo de corrente. A forma bowtie

apresentou uma redução na frequência de ressonância maior que 1 GHz.

Assim, sabendo que a geometria meander line é bastante utilizada na área de
antenas para aumentar o comprimento efetivo das estruturas, foi avaliada a resposta
do AMC com elemento condutor com geometria meander line. Nesse estudo, como
contribuição, observou-se que esse tipo de estrutura permite uma redução na distância
entre a primeira e a segunda frequência de ressonância, e, de modo geral, comporta-
se como um dispositivo multibanda. Além disso, o surgimento das várias frequências
depende do número de meandros utilizados. Estas novas frequência estão associadas
às capacitâncias parasitas que surgem do acoplamento elétrico entre os “braços” da
meander line. Devido as frequências de operação, a estrutura proposta tem potencial
aplicação na comunicação sem fio.

Em princípio, o AMC sem vias é uma FSS colocada sobre um plano condutor.
Por essa razão, em termos de miniaturização, espera-se que a utilização da geometria
meander line produza resultados semelhantes para as superfícies seletivas em frequência
(FSS). Outra contribuição surgiu ao investigar numericamente o coeficiente de transmis-
são de uma FSS com geometria meander line. Similar ao ocorrido no caso do AMC,
além de uma redução na frequência ressonância, outras bandas surgiram em função do
número de meandros utilizados. Além disso, uma redução na razão primeira/segunda
frequência de ressonância também foi observada, mostrando efetivamente que há uma
correlação entre frequência de ressonância e o comprimento efetivo. Um dispositivo
que apresenta três bandas de operação é relatado, mas a largura de banda associada
à sua faixa de operação é muito pequena, de modo que uma estudo para aumentar a
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largura de banda é necessária.

Contudo, ao longo dos estudos foi observado que a simples miniaturização do
AMC não garante a aplicabilidade dessa estrutura a qualquer tipo de antena. Na verdade,
devido aos efeitos de acoplamento, a geometria e a simetria dos elementos condutores
do AMC influenciam no desempenho das antenas. Por isso, num segundo momento,
nesta tese, buscou-se compreender como as distribuições de corrente, sobre o AMC,
afetam a resposta da antena. Vale ressaltar que, apesar de diferentes, as geometrias
analisadas foram projetadas para possuírem frequência e largura de bandas semelhantes.

Foi visto que, do referencial da antena, as correntes no AMC formam ângulos
com as correntes na antena. Portanto, ao redor da antena existem regiões de interferência
construtiva e de interferência destrutiva para os campos. Como contribuição, durante
a análise numérica observou-se que pode ocorrer uma rotação no plano H do ganho,
uma melhoria no HPBW e alterações na relação frente-costa da antena devido à forma
geométrica dos elementos condutores do AMC.

Por outro lado, foi observado que a largura de banda da impedância da antena
está relacionada às dimensões da célula unitária do AMC, enquanto que a forma do
patch metálico do AMC está associada a outros efeitos de acoplamento, como a ex-
citação de novas frequências ressonantes, devido aos modos harmônicos associados à
estrutura.

Ainda, foi visto que um aumento em h significa que a frente de onda se torna
mais plana na superfície da AMC, e, portanto, a frequência de ressonância do AMC
torna-se mais próxima daquela para a qual foi projetada. Como resultado, um melhor
casamento de impedância entre antena e AMC é observado. Por outro lado, para uma
distância h fixa, as dimensões das antenas otimizadas dependem da área da célula uni-
tária do AMC e da geometria do patch metálico.

Portanto, uma escolha adequada da geometria do patch metálico é muito rele-
vante nas aplicações em antenas. Por esse motivo, um longo caminho na pesquisa de
metassuperfície e de sua aplicação às antenas deverá ser percorrido para que essas es-
truturas cheguem efetivamente ao mercado. Há muito ainda a ser explorado, nessa pers-
pectiva, seguem alguns itens, para desenvolvimento futuro, que poderão ser realizados
em continuidade a este trabalho:
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• Desenvolver uma interpretação física para o comportamento AMC em uma me-
tassuperfície, a partir da dinâmica de interação das cargas elétricas.

• Obter um modelo de impedância para a geometria meander line, utilizando o
“know how” da literatura de antenas meander line, para auxiliar no projeto de
AMCs com geometrias meander line.

• Utilizar métodos de otimização para melhorar a largura de banda da geometria
meander line.

• Estudar o comportamento EBG da estrutura meander line.

• Investigar o mecanismo de formação de uma EBG em uma metassuperfície sem
vias, para estudar a viabilidade de se obter simultaneamente o comportamento
AMC e o EBG na mesma região de frequência.

• Explorar novas configurações de antena - metassuperfície.

• Realizar experimentalmente essas estruturas e desenvolver procedimentos de me-
dição.



FIGURAS SUPLEMENTARES: FSS

A.1 Distribuição de campo e corrente

Figura A.1: Patch quadrado: (a) distribuição de campo elétrico (V/m). (b) Densidade
superficial de corrente (A/m).
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Figura A.2: Distribuição de campo elétrico (V/m) para as geometrias meander line.
(a) N =3; (b) N =5; (c) N = 7; (d) N = 9; (e) N =11. Nesses casos o crescimento da
metalização está na direção y (direção de polarização da onda incidente). (f) N =11 com
o crescimento da metalização na direção x.
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Figura A.3: Densidade superficial de corrente (A/m) para as geometrias meander line.
(a) N =3; (b) N =5; (c) N = 7; (d) N = 9; (e) N =11. Em todos os casos o crescimento da
metalização está na direção y (direção de polarização da onda incidente)
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Figura A.4: Densidade superficial de corrente (A/m) para o patch meander line com N
= 11, e crescimento da metalização na direção x (perpendicular a polarização da onda
incidente).
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