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Resumo 

 
Uma metasuperfície homogênea anisotrópica ultrafina e de banda ultra 

larga, atuando como conversor de polarização linear através de reflexão é projetada 
e simulada neste trabalho. A estrutura proposta cobre quase inteiramente as bandas 
Ku e K. A célula unitária da metasuperfície proposta é composta de um arranjo 
periódico de espiras quadradas concêntricas dispostas sobre um substrato 
dielétrico aterrado, na qual é feito um corte diagonal, fornecendo características de 
um material homogêneo anisotrópico com permissividade e permeabilidade 
relativas dispersivas. Resultados simulados mostram que uma eficiente conversão 
de polarização cruzada (CPC), tanto para incidência normal quanto para oblíqua, é 
alcançada considerando a largura de banda de 10 dB, com largura de banda 
fracional de 66,32%, de 13,0 GHz a 25,9 GHz e com uma taxa de conversão de 
polarização média de 97,2%. A grande banda de operação da estrutura é resultado 
de múltiplas ressonâncias plasmônicas ocorrendo em três frequências vizinhas 
(15,3 GHz, 17,1 GHz e 25,3 GHz) resultando em uma significante expansão das 
frequências de operação. Devido às características de subcomprimento de onda da 
metasuperfície, a célula unitária tem um pequeno tamanho em relação ao 
comprimento de onda de operação, fazendo desta estrutura uma candidata em 
potencial para muitas aplicações práticas em dispositivos de manipulação de 
polarização e comunicação, como antenas refletoras, redução de RCS e sensores 
remotos. 

 
 
Palavras-Chave: Conversor de polarização linear, metasuperfície, ultrafina, 

alta eficiência, banda ultra larga. 
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Abstract 

 
An ultra-thin and ultra-wideband homogeneous anisotropic metasurface, 

acting as a linear polarization conversor through reflection is designed and simulated 
in this research.  Covering almost the entire Ku-band and K-band The unit cell of the 
proposed metasurface is made of a periodic arrangement of concentric square loops 
on a grounded dielectric substrate, in which a diagonal split is made, providing 
properties of a homogeneous anisotropic material with dispersives relatives 
permissibility and permeability. The simulated results shows that an efficient cross 
polarization conversion (CPC), both for normal as well as for oblique incidence, is 
achieved with 10 dB fractional bandwidth of 66.32% from 13.0 GHz to 25.9 GHz and 
with an average polarization conversion ratio of 97.2%. The wideband of the 
proposed struct results from multiple plasmonic resonances occurring at three 
neighboring frequencies (15.3 GHz, 17.1 GHz and 25.3 GHz) resulting in a 
significant expansion of the operating frequency range. Owing to the sub-wavelength 
metasurface, the unit cell has a small size compared to the operation wavelength 
range, which makes it a potential candidate for many practical applications in 
polarization manipulating devices and communication, like reflective antennas, RCS 
reduction and remote radiometer sensors. 
 

Keywords: Linear polarization converter, metasurface, ultra-thin, high 
efficiency, ultra-wideband. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todos que 

estiveram do meu lado de todas as 

formas possíveis. 

 

  



vii 
 

 

Agradecimentos 

 

 Em primeiríssimo lugar, eu agradeço ao meu maior apoio: a minha mãe Paula 

Fernanda dos Santos Mynssem por sempre (indiscutivelmente sempre) estar ao 

meu lado em todas as situações de angústia, dúvida, medo, cansaço, 

desmotivação, assim como nos momentos de alegria, confiança, esperança e 

animação. Obrigado por ser meu maior exemplo na vida, por ser uma mulher forte 

e independente, que buscou diariamente tornar os dias dos seus filhos os melhores 

possíveis apesar de todos os obstáculos.  

 Quero agradecer também ao meu querido irmão Rafael Mynssem que não 

se conteve em ser só meu irmão, mas como também uma figura paterna na 

construção do meu caráter e que, sem sombra de dúvidas, sem seu apoio eu não 

estaria escrevendo esse agradecimento. Você é um grande homem!  

Um agradecimento em especial à minha querida avó Edilza Maria pela 

grandiosa doçura e por seu sempre presente sorriso nas situações mais adversas.

 Não existe a menor condição de eu escrever estes agradecimentos sem que 

eu lembrasse do meu amado avô José Paulo Mynssem que literalmente foi o melhor 

homem que eu já conheci. Tive sorte de poder crescer com seu exemplo ao meu 

lado. Queria muito poder te abraçar. 

Por último, mas não menos importante, ao meu orientador Maurício Weber, 

em que sem seu auxílio eu não seria capaz de escrever este trabalho. Agradeço 

pelo tempo que se dedicou, pela entrega dos seus finais de semana em que poderia 

estar com a sua família, porém optou em me ajudar a completar esse trabalho de 

final de curso.  

 

 

Marcos Mynssem Couto 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

Lista de Figuras 

 

 

Figura 2.1: Métodos de conversão de polarização através do efeito Faraday (a) e 

cristais polarizadores (b). Fonte: [28] (a) e [29] (b). ........ ........................................ 5 

Figura 2.2: A onda incidente reage com a superfície metálica: na frequência 

plasmônica, o sinal tem uma absorção, enquanto em todas outras faixas o sinal 

reflete normalmente de acordo com a 2ª Lei da reflexão. Fonte: [32]. .................... 6 

Figura 2.3: Exemplo de um anel ressonador com fendas e orientações do campo 

externo e aparecimento de dipolo magnético. ......................................................... 8  

Figura 2.4: Modelos de célula SRR: (a) configuração única e modelo de circuito 

associado e (b) célula dupla e seu modelo de circuito relativo. .............. ................ 9 

Figura 3.1: Visão frontal da célula unitária proposta. ............................................. 10 

Figura 3.2: Visão oblíqua da célula unitária. .......................................................... 11 

Figura 3.3: Visão oblíqua da célula unitária e suas fronteiras. ............................... 12 

Figura 4.1: Visão frontal da célula unitária proposta mostrando a ilustração dos 

campos elétricos refletidos sob incidências polarizadas em u e v. ........................ 14 

Figura 4.2: Ilustração da polarização em duas diferentes orientações de um único 

SRR quadrado, dado um campo EM externo. (a) Campo elétrico paralelo à fenda 

(b) Campo elétrico ortogonal à fenda. Fonte: [43]. ................................................. 16 

Figura 4.3: Ilustração do efeito das componentes de campo elétrico sobre a 

superfície da célula unitária. (a) Componente do campo elétrico em v. (b) 

Componente do campo elétrico em u. ................................................................... 17 

Figura 4.4: Ilustração das correntes de superfície para campo elétrico polarizado 

linearmente em y (a) Com fase de 0º (b) Com fase de 180º. ................................. 18 

Figura 4.5: Diagrama esquemático das múltiplas reflexões entre a metasuperfície e 

o plano metálico. Fonte: [46]. ................................................................................. 19 

Figura 4.6: Representação de uma onda eletromagnética atravessando meios 

diferentes (arranjo metálico – substrato dielétrico – placa de metal) para incidência 

oblíqua e suas respectivas reflexões e refrações. Fonte: [47]. ............................. 20 

Figura 4.7: Visão lateral da estrutura proposta (a) Correntes paralelas geram um 

dipolo elétrico. (b) Correntes antiparalelas geram um dipolo magnético. .............. 21 



ix 
 

 

Figura 5.1: Gráfico do coeficiente de reflexão polarizada cruzada para diferentes 

espessuras do substrato. ....................................................................................... 23 

Figura 5.2: Gráfico do coeficiente de reflexão co-polarizada para diferentes 

espessuras do substrato. ...................................................................................... 23 

Figura 5.3: Gráfico dos coeficientes de reflexão polarizada cruzada (Rxy) e co-

polarizada (Ryy) para h = 2,032 mm. ...................................................................... 24 

Figura 5.4: Magnitude das componentes de reflexão co-polarizada Rvv e Ruu. ...... 25 

Figura 5.5: Fase das componentes refletidas em u e v. ........................................ 25 

Figura 5.6: Diferença de fase entre as componentes refletidas em u e v. 

............................................................................................................................... 26 

Figura 5.7: Gráfico do coeficiente de reflexão co-polarizada com banda demarcada. 

............................................................................................................................... 27 

Figura 5.8: Gráfico do coeficiente de reflexão co-polarizada com frequências de 

ressonância plasmônica enumeradas. .................................................................. 29 

Figura 5.9: Gráfico da taxa de polarização cruzada (PCR) para incidência normal na 

faixa de operação da estrutura. ............................................................................. 29 

Figura 5.10: Correntes de superfície induzidas para a frequência de 15,3 GHz no 

pico do campo elétrico incidente e formação de dipolo magnético (a) Correntes no 

arranjo frontal (b) Correntes na placa metálica traseira. ........................................ 30 

Figura 5.11: Correntes de superfície induzidas para a frequência de 17,1 GHz no 

pico do campo elétrico incidente e formação de dipolo magnético (a) Correntes no 

arranjo frontal (b) Correntes na placa metálica traseira. ........................................ 31 

Figura 5.12: Correntes de superfície para a frequência de 25,3 GHz no pico do 

campo elétrico incidente e formação de dipolo elétrico (a) Correntes no arranjo 

frontal (b) Correntes na placa metálica traseira. .................................................... 31 

Figura 5.13: Imagem intuitiva da onda incidente em y rotacionada para a reflexão 

polarizada em x com direção do campo elétrico ressoado pelo dipolo elétrico Ep 

............................................................................................................................... 32 

Figura 5.14: Imagem intuitiva da onda incidente em y rotacionada para a reflexão 

polarizada em x com direção do campo magnético ressoado pelo dipolo magnético 

Hm. ......................................................................................................................... 33 

Figura 5.15: Visão oblíqua da célula unitária e orientação do campo incidente para 

variação do ângulo θ. ............................................................................................ 34 



x 
 

 

Figura 5.16: Coeficiente de reflexão de polarização cruzada (Rxy) para valores de θ 

= 0º, 15º, 30º, 45º e 60º. ........................................................................................ 34 

Figura 5.17: Coeficiente de reflexão de co-polarização (Ryy) para valores de θ = 0º, 

15º, 30º, 45º e 60º. ................................................................................................. 35 

Figura 5.18: Gráfico da taxa de polarização cruzada (PCR) para incidência normal 

e oblíqua na faixa de operação da estrutura. ........................................................ 36 

Figura 5.19: Comparação de tamanho entre a moeda de 1 real, a moeda de 1 

centavo de dólar e a célula unitária. ...................................................................... 37 

Figura 5.20: Faixa de operação do CPC. .............................................................. 37 

Figura 6.1: Exemplo de aplicação da metasuperfície como plano refletor de antena. 

Fonte: [49]. ............................................................................................................ 39 

Figura 6.2: Diagrama típico de RCS. Fonte: [58]. ................................................. 40 

Figura 6.3: Exemplo de metasuperfície CPC composta por células unitárias 

rotacionadas em 0º, 90º, 180º e 270º e combinadas para cancelamento da onda 

incidente por interferência destrutiva e, consequentemente, redução do RCS [50]. 

............................................................................................................................... 40 

Figura 6.4.: Sistema RFID usado para monitorar um objeto através da reflexão na 

metasuperfície (tag). A antena envia um sinal na polarização vertical, enquanto a 

tag responde refletindo um sinal com polarização horizontal. Fonte:[51]. ............. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

Lista de Tabelas 

 

 

Tabela 1: Comparação da estrutura proposta com outros conversores de 

polarização cruzada por reflexão de banda ultra larga. ......................................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

Lista de Abreviaturas, Siglas e Símbolos 

 

  

ε Permissividade elétrica 

μ  Permeabilidade magnética 

CPC Conversor de polarização cruzada 

EM  Eletromagnética 

E Campo elétrico 

D Fluxo de deslocamento 

H Campo magnético 

B Fluxo magnético 

SRR Anel ressonador com fendas 

PEC Condutor elétrico perfeito 

σ Condutividade elétrica 

a Periodicidade da célula unitária 

h Espessura do substrato dielétrico 

Rxx Coeficiente de reflexão co-polarizada de x para x 

Ryy Coeficiente de reflexão co-polarizada de y para y 

Ryx Coeficiente de reflexão cruzada de x para y 

Rxy Coeficiente de reflexão cruzada de y para x 

p Momento de dipolo elétrico 

m Momento de dipolo magnético 

FBW Largura de banda fracionária 

UWB Banda ultra larga 

PCR Razão de conversão de polarização 

RCS Radar cross section 

  

  

  

  



 

 

Sumário 

 
Resumo ................................................................................................................... iv 

Abstract ................................................................................................................... v 

Lista de Figuras ..................................................................................................... viii 

Lista de Tabelas ...................................................................................................... xi 

Lista de Abreviaturas, Siglas e Símbolos ............................................................... xii 

Introdução ............................................................................................................... 1 

1.1     Objetivos .................................................................................................... 2 

1.2     O estado atual ........................................................................................... 2 

1.3     Estrutura do trabalho ................................................................................. 4 

Teoria dos Conversores de Polarização ................................................................. 5 

2.1     Introdução .................................................................................................. 5 

2.2     Ressonância de plasmon de superfície ..................................................... 6 

2.3     Comportamento anisotrópico ..................................................................... 7 

2.4     Ressonadores de anéis fendidos ............................................................... 8 

Estrutura Proposta ................................................................................................ 10 

Funcionamento ...................................................................................................... 13 

4.1     Polarização cruzada ................................................................................ 13 

4.2     Decomposição em u e v .......................................................................... 13 

4.3     Correntes de superfície ............................................................................ 15 

4.4     Substrato dielétrico e plano metálico ....................................................... 18 

4.5     Ressonância elétrica e magnética ........................................................... 20 

Resultados Numéricos .......................................................................................... 22 

5.1     Variação da espessura longitudinal do substrato .................................... 22 

5.2     Análise da reflexão cruzada através da decomposição em u e v ............ 24 

5.3     Largura de banda fracionária ................................................................... 26 



 

 

5.4     Razão de conversão de polarização ........................................................ 28 

5.5     Correntes de superfície na estrutura ........................................................ 30 

5.6     Efeito das ressonâncias magnéticas e elétricas ...................................... 32 

5.7     Resposta sobre incidência oblíqua .......................................................... 33 

5.8     Características da estrutura ..................................................................... 36 

Aplicações ............................................................................................................. 39 

6.1     Antena refletora ....................................................................................... 39 

6.2     Redução de RCS ..................................................................................... 39 

6.3     Identificador de rádio frequência sem chip (RFID) ................................... 41 

Conclusão e Trabalhos Futuros ............................................................................ 42 

7.1     Conclusão ................................................................................................ 42 

7.2     Trabalhos futuros ..................................................................................... 43 

Referências Bibliográficas ..................................................................................... 44 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Capítulo 1 

 

Introdução 

 

Metamateriais são materiais artificialmente fabricados os quais exibem 

propriedades elétricas e/ou magnéticas não encontradas na natureza [1]-[4]. Nas 

últimas décadas, pesquisadores têm se engajado nesse assunto, dissecando cada 

vez mais a fundo suas propriedades e encontrando novas aplicações [5], [6]. Em 

todos os casos, o que fornece as propriedades desejadas a esse tipo de material é 

a sua forma, composição, tamanho ou geometria [7].  

Uma maneira para estender as propriedades disponíveis da matéria é 

através da engenharia de átomos e moléculas: modificando seu tamanho, o arranjo 

espacial de átomos numa estrutura cristalina, bem como a suas nuvens de elétrons. 

Porém, essa solução é custosa e não é prática, já que atua na escala microscópica, 

nos levando a outra opção que reside na ideia de engenharia macro, ou seja, na 

manipulação de materiais, cujo tamanho é grande o suficiente para ser facilmente 

fabricado e ajustado, porém pequeno o suficiente comparado ao comprimento de 

onda do sinal incidente. Devido a esta característica, metamateriais são vistos pela 

onda eletromagnética como homogêneos (frente de onda planar) e descritos como 

materiais comuns com constituição microscópica [8]. 

O metamaterial pode ser composto por diversos elementos feitos de 

materiais compósitos, como metais e plásticos. Geralmente, são pequenas células 

unitárias, menores que o comprimento de onda do sinal em questão utilizado, e são 

organizadas em padrões repetitivos. 

Em contraste a estruturas convencionais, os metamateriais não exigem 

grande volume espacial, não necessitam de complexas técnicas tridimensionais de 

fabricação e sofrem menos de perdas por dissipação. 

Com um projeto aprimorado dos parâmetros geométricos, é possível 

construir uma estrutura capaz de transformar ondas eletromagnéticas (e.g. alterar 

polarizações, filtrar, absorver, dar ganho, entre outros) dependendo apenas da 

criatividade e do fim que o projetista deseja alcançar [9]-[11].  
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Metamateriais podem ser usados em diversas aplicações. Há estudos 

bastante discutidos na comunidade científica sobre a construção de lentes perfeitas 

[12], radiação Cerenkov [13], ressoadores [14], entre outros [15], [16]. 

No que tange especificamente à essa pesquisa, as metasuperfícies são 

projetadas para fim de conversão de polarização cruzada. Para tanto, a estrutura 

consiste de um arranjo periódico metálico colocado sobre um substrato dielétrico e 

apoiado por uma placa metálica. A polarização cruzada é alcançada por meio de 

reflexão sobre diferentes faixas do espectro eletromagnético no regime de 

microondas. 

 

1.1     Objetivos 

 

Projetar e simular um conversor de polarização linear por reflexão ultrafino e 

de banda ultra larga na faixa de microondas com estabilidade angular e 

independência de polarização. Seu desempenho deve ser eficiente, mantendo uma 

PCR acima de 90% sob toda a faixa, mesmo sob variação angular, com o mínimo 

possível de perdas. 

 

1.2     O estado atual 

 

 Entendida a diversidade de aplicações, importância e desempenho, entre 

outras qualidades aludidas às metasuperfícies, laboratórios de pesquisa, indústrias 

e universidades envolveram-se com a tecnologia e proporcionaram um crescimento 

de aplicações, com diversos dispositivos desenvolvidos, testados e publicados. 

Dentro do contexto apresentado, esta seção aborda o resultado de pesquisa 

bibliográfica na qual foi realizado um levantamento dentro do que foi e do que está 

sendo feito na área. Os trabalhos apresentados aqui foram obtidos em importantes 

periódicos da área e publicados nos últimos cinco anos (2016 - 2020). 

 Apesar de haver menção a diferentes exemplos de pesquisas, como novos 

arranjos e técnicas numéricas e computacionais empregadas em vista do 

aprimoramento, modelagem e síntese de metasuperfícies, não há uma abordagem 

direcionada sobre cada tópico. O presente levantamento vem agregar valor ao 

estudo do estado atual da tecnologia. Um estudo mais completo, onde são 
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apresentados diversos exemplos de pesquisas referentes a cada abordagem, pode 

ser encontrado no artigo de Li [17]. 

 Spada apresentou em [18] uma ferramenta genérica para modelar, projetar 

e fabricar sensores baseados em metasuperfície para detecção e diagnóstico 

médico, tais como medições de glicose, detecção de estágio de câncer, 

reconhecimento de conteúdo de água e análise de nível de oxigênio no sangue. 

Para tanto, a ferramenta é desenvolvida em duas principais etapas. A primeira 

consiste em controlar as propriedades eletromagnéticas da metasuperfície e 

segunda consiste em ligar essas propriedades às dimensões físicas (segunda 

parte). Resultados apresentados mostraram que método pôde ser usado no 

desenvolvimento de dispositivos para aplicações avançadas de detecção e 

diagnóstico médico, apresentando bons desempenhos em termos de sensibilidade 

e seletividade. 

 Li et al. propuseram em [19] o primeiro transistor comutável e sintonizável 

baseado em um absorvedor de ondas de superfície. Esse dispositivo é capaz de 

alterar entre estado ligado e desligado em alta potência para propósito de proteção 

de equipamentos eletrônicos e em baixa potência para controle de espalhamento 

ou aplicações em comunicação. O estado da onda de superfície percorrendo do 

drain ao source é controlável através da polarização DC do gate. A estrutura 

proposta apresenta bons resultados. A taxa de supressão em estado OFF supera 

os 70% e em estado ON é limitado a 10%. Além de ser barata e ter pouco volume, 

pode ser usada para uma ampla gama de sinais com diferentes níveis de potência.  

 Ali et al. reportam em [20] um balun com largura ampla de banda na região 

inferior da faixa de Terahertz. Este dispositivo pode ser usado para balancear 

sistemas inerentemente desbalanceados. O balun apresentado é baseado numa 

estrutura de três linhas acopladas assimétricas capaz de diminuir valores de fase e 

amplitude desbalanceadas, e mitigar perdas por inserção. Tais características 

fazem com que diversas aplicações sejam possíveis, como em: radares, sistemas 

de imagem, espectroscopia e transmissão de dados em altas velocidades. 

 Hu et al. demonstraram em [21] um dispositivo composto por metasuperfícies 

empilhadas verticalmente, capaz de produzir um holograma colorido ao incidir luz 

branca em uma cavidade monolítica do tipo Fabry-Pérot para filtragem de cor. 

Segundo os resultados apresentados, a estrutura é multifuncional e compacta, 
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reduzindo a dificuldade de processamento de imagem, aumentando o grau de 

liberdade e possibilitando a integração entre dispositivos ópticos. 

 Abdelsalam et al. em [22] apresentam uma metasuperfície dielétrica atuando 

na faixa de infravermelho, que manipula a frente de onda e muda a direção do lóbulo 

principal de um padrão de radiação. Tal característica é alcançada alterando a fase 

do sinal incidente por meio da transmissão. A estrutura possibilita alta eficiência na 

transmissão com capacidade de controlar a fase da onda de 0 a 2π. Na faixa de 

infravermelho há uma diversidade de aplicações para esse dispositivo, como: 

detecção de assinaturas de calor (aplicações sensoriais), formação de imagens 

térmicas e aproveitamento de energia (energy harvesting). 

 Ainda que as aplicações tenham sido limitadas àquelas apresentadas até 

aqui, percebe-se que as metasuperfícies são encontradas em uma ampla variedade 

de aplicações. 

 

1.3     Estrutura do trabalho 

 

O presente trabalho apresenta as seguintes etapas, além desta parte 

introdutória:  

O Capítulo 2 mostra conceitos importantes para o entendimento de 

conversores de polarização. 

O Capítulo 3 aborda sobre o projeto da estrutura desenvolvida com todos 

os seus detalhes dimensionais e da simulação. 

No Capítulo 4 são apresentados os conceitos específicos para se chegar a 

um conversor de polarização cruzada. 

No Capítulo 5, todos os resultados da simulação da estrutura proposta são 

apresentados e discutidos. 

No Capítulo 6 é exposto algumas aplicações em que a estrutura proposta é 

capaz de atuar. 

Finalmente no Capítulo 7, conclusões são feitas a partir das características 

relevantes da estrutura a fim de mostrar a relevância do trabalho desenvolvido e 

possíveis melhorias futuras. 
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Capítulo 2 

 

Teoria dos Conversores de Polarização 

 

2.1     Introdução 

 

Ondas eletromagnéticas são sensíveis a muitos fenômenos ligados à sua 

polarização. Nesse sentido, o trabalho enfatiza o estudo de metasuperfícies com 

características focadas em controlar e manipular a polarização de ondas EM. 

       Embora a polarização de ondas eletromagnéticas possa ser manipulada 

através de métodos convencionais como pelo Efeito Faraday (Figura 2.1(a)) ou 

atividades ópticas de cristais (Figura 2.1(b)), esses métodos requerem estruturas 

com grande volume e são efetivos em faixas de frequência estreitas. Para controlar 

e manipular a polarização de ondas EM sobre uma larga faixa de frequências e, ao 

mesmo tempo, manter um baixo volume das estruturas, diferentes metasuperfícies 

são projetadas e apresentadas na literatura [23], [24]. Algumas estruturas 

apresentadas convertem a polarização da onda incidente através da reflexão a partir 

da metasuperfície, chamadas de conversores de polarização reflexivos [25], [26], 

enquanto outras alcançam esse objetivo através da transmissão, chamadas de 

conversores de polarização transmissivos [27]. 

 

 

Figura 2.1: Métodos de conversão de polarização através do efeito Faraday (a) e 
cristais polarizadores (b). Fonte: [28] (a) e [29] (b). 
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2.2     Ressonância de plasmon de superfície 

 

 Em geral, a resposta eletromagnética dos metais é governada pelos seus 

elétrons livres. Um condutor (como um metal) é tratado com um arranjo regular de 

átomos. Cada átomo compartilha parte de seus elétrons com quase todos os outros 

do material. Eles são livres para se moverem ao redor, formando uma nuvem de 

elétrons livres, por isso metais são tão bons condutores de eletricidade. 

Como visto em [30], quando um sinal incide na superfície do metal, ele 

interage com os elétrons da camada de valência. O campo elétrico, numa frequência 

específica, polariza a área de incidência fazendo com que os elétrons se movam 

em um padrão específico na superfície. Consequentemente, a resposta à onda 

eletromagnética incidente será uma corrente de superfície (plasmon wave) com 

características dependentes da disposição dos elétrons devido à forma como a 

estrutura foi projetada [31], caracterizada pela permissividade elétrica 𝜀 e 

permeabilidade magnética 𝜇, ambas dependentes da frequência. Esse efeito é 

chamado de ressonância de plasmon de superfície [32]. Ele ocorre na superfície de 

um metal (Figura 2.2), é quantizado (em frequências específicas, chamadas de 

frequências plasmômicas), e consiste de uma coleção de oscilações do gás de 

elétrons livres, enquanto as frequências diferentes da plasmônica refletem com as 

mesmas características da onda incidente. 

 

Figura 2.2: A onda incidente reage com a superfície metálica: na frequência 
plasmônica, o sinal tem uma absorção, enquanto em todas outras faixas o sinal 

reflete normalmente de acordo com a 2ª Lei da reflexão. Fonte: [32]. 
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2.3     Comportamento anisotrópico 

 

O princípio da conversão de polarização é completamente baseado no 

comportamento anisotrópico da estrutura, ao contrário dos materiais isotrópicos 

comuns, como demonstrado em [33]. 

Os materiais isotrópicos podem ser matematicamente representados pela 

equação (1). Quando uma onda eletromagnética incide em materiais isotrópicos, o 

campo elétrico aplicado �⃗�  causa a polarização dos átomos e moléculas do material, 

gerando momentos de dipolo elétrico que tendem a aumentar o fluxo de 

deslocamento �⃗⃗� . A relação entre �⃗�  e �⃗⃗�  é diretamente proporcional, e o fator de 

proporcionalidade é dado pela permissividade elétrica 𝜀, que é constante nesse 

caso, e que descreve como um campo elétrico afeta e é afetado por um meio. De 

modo análogo, o campo magnético �⃗⃗�  também pode induzir uma polarização no 

material, aumentando a densidade de fluxo magnético �⃗� . Essa relação é dada pela 

permeabilidade magnética 𝜇 que busca quantificar o “valor” magnético desse 

material, sendo 𝜇 uma constante. Dessa forma, tanto os campos elétricos quanto os 

magnéticos têm mesma direção com os vetores de dipolo elétrico e magnético, 

respectivamente. 

 

 D⃗⃗ = εE⃗⃗  

B⃗⃗ = μH⃗⃗  
 
 

 
(1) 

 No caso anisotrópico (equação (2)), a permissividade elétrica e a 

permeabilidade magnética não são mais constantes, diferentemente do caso 

isotrópico. Agora elas são tensores. O vetor �⃗�  e o vetor �⃗⃗�  não estão mais 

necessariamente com mesmo sentido e direção, graças ao tensor 𝜀.̿ Situação 

análoga ocorre para os vetores �⃗�  e �⃗⃗� , devido ao tensor �̿�. 

 

 D⃗⃗ = εE⃗⃗  

B⃗⃗ = μH⃗⃗  
 

 
(2) 
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2.4     Ressonadores de anéis fendidos 

  

 Uma das primeiras estruturas metamateriais propostas, pode ser encontrada 

no trabalho publicado por Pendry et al. em [34]. No referido trabalho, os autores 

propõem um meio artificial em que sua composição material é não-ferromagnética, 

porém com forte resposta magnética (maior que muitos materiais ferromagnéticos 

achados na natureza) na faixa de rádio e microondas, chamado de ressonadores 

de anéis fendidos (Split Ring Resonators - SRR), onde foi demonstrada a 

possibilidade de obtenção de valores negativos de ε. Posteriormente, Smith et al. 

demonstraram em [35] que os ressonadores de anéis fendidos poderiam ser usados 

para criar materiais com 𝜇 negativo. Os trabalhos de Pendry e Smith demonstraram, 

de forma prática, os conceitos propostos por Veselago et al. em 1968 [36], o qual 

mencionava que um meio poderia ter, simultaneamente, permissividade elétrica 

negativa, e permeabilidade magnética negativa, também chamados de meios 

canhotos - se opondo a meios sujeitos à regra da mão direita -, antes mesmo do 

conceito de metamateriais. 

. 

 

Figura 2.3: Exemplo de um anel ressonador com fendas e orientações do campo 
externo e aparecimento de dipolo magnético. 

 

Para a orientação de uma onda incidente conforme ilustrado na Figura 2.3, o 

campo elétrico �⃗�   é polarizado em x, logo a orientação do campo magnético �⃗⃗�  é em 

y, ambos paralelos ao plano da estrutura. O campo magnético não influencia na 

geração de correntes nos anéis. Já o campo elétrico é o agente, ele induz cargas 

contrárias na fenda do anel externo e, consequentemente, cargas contrárias entre 
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os anéis (referentes ao dipolo elétrico). Portanto, as cargas opostas no anel interno 

levam ao aparecimento de corrente com sentido contrário à corrente do anel 

externo. Como a estrutura é formada por loops, temos dipolos magnéticos normais 

ao plano da SRR; e devido às fendas, temos dipolos elétricos paralelos à SRR.  

Outra análise pode ser feita a partir da incidência ortogonal de um campo 

magnético considerando ainda a Figura 2.3, onde o campo magnético estaria na 

direção do eixo z. Eventualmente, quando um campo magnético variante no tempo 

passa por esse anel metálico, pela Lei de Faraday-Neumann-Lenz o fluxo 

magnético induzirá correntes rotatórias no anel, que produzirão seu próprio fluxo 

para se opor ou incrementar o campo incidente (dependendo das propriedades da 

SRR), ou seja, há um efeito indutivo associado ao anel. 

 

 

Figura 2.4: Modelos de célula SRR: (a) configuração única e modelo de circuito 
associado e (b) célula dupla e seu modelo de circuito relativo. 

 

O modelo de circuito da célula SRR mais simples é apresentado na Figura 

2.4(a). Como pode ser observado, o elemento capacitivo é formado pela fenda no 

anel, o elemento indutivo é o anel em si, enquanto que o elemento resistivo aparece 

devido ao efeito Joule sofrido pela corrente induzida. 

Já para o modelo de SRR duplo (Figura 2.4(b)), diferentemente do SRR 

simples, há a inserção de um anel fendido interno. O mesmo tipo de análise anterior 

pode ser feito para o SRR duplo. Os elementos capacitivos são formados pelas 

fendas e também pelo espaçamento entre os anéis interno e externo, o elemento 

indutivo é o anel em si, e por fim o elemento resistivo se deve ao efeito Joule.  

 A resposta eletromagnética da metasuperfície é determinada pelos 

elementos reativos (como visto nos exemplos da Figura 2.4) descritos em função 

dos parâmetros geométricos da célula, os quais fazem a estrutura ressoar em 

frequências específicas. 
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Capítulo 3 

 

Estrutura Proposta 

 

Tendo como base de estudo o entendimento das SRR circulares, que 

apresentam comportamento qualitativo semelhante às SRR quadradas, foi proposto 

neste trabalho uma estrutura composta de um arranjo periódico de espiras 

quadradas concêntricas dispostas sobre um substrato dielétrico apoiado por um 

plano metálico. A parte frontal é formada por 5 espiras concêntricas com um corte 

na diagonal feito em 45 graus a partir do eixo x. Sua composição é de cobre com 

condutividade elétrica de σ = 5,8 x 107 S/m. Na parte intermediária há um substrato 

dielétrico RT5880LZ da Rogers [37] com constante dielétrica de 1,9 e tangente de 

perdas de 0,019. Por fim, no plano de terra, uma placa de cobre com as mesmas 

especificações do arranjo metálico frontal é usada. 

A visão frontal da estrutura proposta com suas dimensões e as direções do 

campo elétrico, magnético e da direção de propagação da onda eletromagnética 

incidente é retratada na Figura 3.1. O efeito de conversão de polarização cruzada é 

obtido quando a simetria da estrutura é quebrada, justificando, portanto, o corte 

gerado. 

 

Figura 3.1: Visão frontal da célula unitária proposta. 
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 A parte frontal da estrutura é formada por 5 espiras quadradas, onde a mais 

externa tem lado d5 = 3,25 mm, periodicidade a = 3,65 mm, distância entre as células 

do arranjo g = 0,2 mm, distância entre as espiras w = 0,15 mm, largura das espiras 

p = 0,15 mm e lado externo da espira mais interna d1 = 0,77 mm. Por fim, a estrutura 

é cortada em 45 graus a partir do eixo x por um retângulo cuja distância otimizada 

foi de l = 0,2 mm. 

A visão 3D da estrutura proposta é mostrada na Figura 3.2. Ela nos explicita 

a espessura longitudinal do substrato dielétrico RT5880LZ da Rogers h = 2,032 mm 

(dimensão compatível com a fornecida pelo fabricante). Além disso, a estrutura tem 

altura b e largura a, que, por ter dimensão quadrada, estas arestas têm valores 

iguais de b = a = 3,65 mm, sendo esta dimensão a periodicidade do arranjo. Já as 

camadas de cobre que compõem o arranjo têm espessura de t = 35 µm. 

 

Figura 3.2: Visão oblíqua da célula unitária. 

 

 A modelagem e simulação foram realizadas dentro do software comercial 

CST Microwave Studio Release Version 2020.01. Como retratado na Figura 3.3, as 

fronteiras da célula unitária foram delimitadas em (ii), (iii), (iv) e (v), onde condições 

de contorno periódicas (unit cell) foram atribuídas. A condição de espaço livre foi 

considerada em (i). Já em (vi), na placa metálica traseira, a condição de contorno 
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foi definida como condutor elétrico perfeito (perfect electric conductor - PEC), 

consequentemente, não há transmissão de sinal através dessa superfície.  

 Uma porta waveguide foi usada para incidência de onda plana. O suporte 

fornecido pelo software recomenda distâncias, de pelo menos, um quarto de 

comprimento de onda entre a porta e o plano referência (face frontal da estrutura) 

para garantir incidência de onda plana. De fato, a distância utilizada nas simulações 

(5,68 mm), supera a distância de campo distante (1,15 mm). Assim, os efeitos da 

onda incidente polarizada linearmente foram analisados numericamente. 

 

 

Figura 3.3: Visão oblíqua da célula unitária e suas fronteiras. 
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Capítulo 4 

 

Funcionamento 

 

4.1     Polarização cruzada 

 

 Para verificar a resposta da estrutura proposta, foi considerada a incidência 

de uma onda plana na metasuperfície com polarização linear em y (considerando a 

orientação apresentada na Figura 3.3). 

Conversão de polarização cruzada ou linear significa que a onda 

eletromagnética incidente, polarizada linearmente em y, é convertida em uma onda 

polarizada em x e vice-versa por meio da reflexão na metasuperfície. 

  Adicionalmente, por causa da simetria da célula unitária proposta, 

considerando os eixos x e y, a metasuperfície pode converter ondas polarizadas 

linearmente em y para ondas polarizadas linearmente em x, bem como de x para y 

com a mesma eficiência.  

Os coeficientes de reflexão co-polarizada são definidos como 𝑅𝑥𝑥 = |𝐸𝑟𝑥| / 

|𝐸𝑖𝑥| e 𝑅𝑦𝑦 = |𝐸𝑟𝑦| / |𝐸𝑖𝑦|, ou seja, todo sinal incidente é refletido com a mesma 

polarização. Já os coeficientes de reflexão por polarização cruzada são definidos 

como 𝑅𝑥𝑦 = |𝐸𝑟𝑥| / |𝐸𝑖𝑦| e 𝑅𝑦𝑥 = |𝐸𝑟𝑦| / |𝐸𝑖𝑥|. 𝑅𝑥𝑦 é o coeficiente de reflexão cruzada 

quando o campo incidente 𝐸𝑖 é polarizado em y, enquanto o campo refletido 𝐸𝑟 é 

polarizado em x. Já 𝑅𝑦𝑥 é o coeficiente de reflexão cruzada quando o campo 

incidente é polarizado em x, enquanto o campo refletido é polarizado em y [38]. 

 

4.2     Decomposição em u e v 

 

Para se entender o mecanismo de conversão de polarização cruzada através 

da reflexão, a onda eletromagnética plana incidente, com direção de polarização ao 

longo do eixo y, pode ser decomposta em duas componentes: v e u, como mostrado 

na Figura 4.1, onde as componentes são ortogonais entre si e formam um ângulo 

de ±45 ̊ a partir do eixo y. 
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Figura 4.1: Visão frontal da célula unitária proposta mostrando a ilustração dos 
campos elétricos refletidos sob incidências polarizadas em u e v. 

 

 A onda incidente polarizada em y (�⃗� 𝑖) pode ser decomposta em duas partes, 

considerando u e v: �⃗� 𝑖 = �̂�𝐸𝑖𝑢𝑒
jφ + 𝑣𝐸𝑖𝑣𝑒

jφ, onde �̂� e 𝑣 são as direções unitárias, e 𝜑 

é a defasagem das componentes. A componente do campo elétrico refletido �⃗� 𝑟 pode 

ser expressa como: �⃗� 𝑟 = �̂�𝐸𝑟𝑢𝑒
jφ + 𝑣𝐸𝑟𝑣𝑒

j(φ±180º), tal que 𝜑 = 𝜑𝑢𝑢 e 𝜑 ± 180º = 𝜑𝑣𝑣. 

 Também deve-se levar em consideração as seguintes relações: 𝑅𝑢𝑢 = 𝐸𝑟𝑢 / 

𝐸𝑖𝑢 e 𝑅𝑣𝑣 = 𝐸𝑟𝑣 / 𝐸𝑖𝑣 como coeficientes de reflexão em u e v, respectivamente.      

 A amplitude unitária (𝑅𝑢𝑢 = 𝑅𝑣𝑣  = 1) e a diferença de fase entre as 

componentes refletidas de u e v (𝛥𝜑 =  𝜑𝑢𝑢 -  𝜑𝑣𝑣 = ±180º) são as duas condições 

ideais para que haja conversão de polarização cruzada através das ondas refletidas 

polarizadas em u e v, como demonstrado por Khan et al. [39]. As componentes de 

reflexão seguem orientações de acordo com a Figura 4.1, onde a componente em 

v reflete por inteiro com defasamento de ±180º e u reflete por inteiro em fase (0º). 

Eventualmente, somando vetorialmente �⃗� 𝑟𝑢 com �⃗� 𝑟𝑣  chega-se a �⃗� 𝑟, provando a 

rotação do sinal incidente em 90 graus. 
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 Segundo Hao et al. em [40], para se atender às condições ideais de 

conversão de polarização, a metasuperfície deve apresentar valores de impedância 

diferentes na direção u e v, 𝜂𝑢𝑢 e 𝜂𝑣𝑣, respectivamente. Para a componente do 

campo elétrico em u, a metasuperfície deve se comportar como uma superfície de 

alta impedância (equação (3)), e, consequentemente, havendo reflexão da onda 

incidente em fase; enquanto que para a componente do campo elétrico em v, a 

metasuperfície deve agir como um condutor elétrico normal (equação (4)) , refletindo 

o campo elétrico incidente fora de fase (180º). Então é possível deduzir que a 

característica necessária é que a metasuperfície seja anisotrópica [41]. 

 

 

𝜂𝑢𝑢 = √
µ𝑢𝑢

𝜀𝑢𝑢
 →  ∞ 

 

 
(3) 

 

𝜂𝑣𝑣 = √
µ𝑣𝑣

𝜀𝑣𝑣
 →  0 

 
 

 
(4) 

4.3     Correntes de superfície 

 

De acordo com Kuester et al. [42], como metasuperfícies consistem de 

repetições de células unitárias de tamanho menor que o comprimento de onda da 

banda de frequência de operação, elas podem ser polarizadas tanto eletricamente 

quanto magneticamente, sendo modeladas como uma superfície consistindo de 

partículas polarizadas. As polarizações elétricas e magnéticas das partículas são 

feitas a partir da taxa de momento de dipolo elétrico e momento de dipolo magnético 

da média local dos respectivos campos magnéticos e elétricos. A variação no tempo 

das polarizações elétrica e magnética é quem causa as correntes elétricas na 

metasuperfície. 

Uma vez que a estrutura proposta neste trabalho é composta de um arranjo 

de células unitárias quadradas, que se assemelham com uma split ring resonator, o 

estudo da SRR é feito a partir da Figura 4.2.  

 

https://paperpile.com/c/0QHwOf/m7Pzk
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Figura 4.2: Ilustração da polarização em duas diferentes orientações de um único 
SRR quadrado, dado um campo EM externo. (a) Campo elétrico paralelo à fenda 

(b) Campo elétrico ortogonal à fenda. Fonte: [43]. 

 

Segundo Katsarakis [43], as SRR podem ser entendidas pela relação entre 

as fendas e o campo eletromagnético. 

Como mostrado anteriormente, como o campo magnético é paralelo ao plano 

da espira, seu efeito é mínimo nessa estrutura. Já o campo elétrico, quando incide 

paralelamente ao plano, interage com a SRR de acordo com sua paralelidade ou 

ortogonalidade com as fendas.  

A Figura 4.2(a) mostra o efeito do campo elétrico paralelo à fenda; há 

acúmulo de cargas de mesmo sinal em ambos os lados do gap, gerando 

convergência de corrente neste ponto. 

Para a Figura 4.2(b) o campo elétrico é ortogonal à fenda, e, 

consequentemente, o acúmulo de cargas é de polaridades opostas, ou seja, dipolos 

elétricos. Devido a essas circunstâncias, há o aparecimento de correntes que 

circulam na espira. 

 De modo geral, para que haja uma ação de comportamento magnético 

artificial, é necessário um formato geométrico em que as correntes induzidas sejam 

distribuídas de forma bastante uniforme e em sentido único, como espirais ou loops, 

produzindo assim, um forte momento magnético efetivo. 

Com base nos conceitos apresentados acima, o efeito da incidência da onda 

EM na superfície da estrutura proposta neste trabalho pode ser compreendida. 

Conforme apresentado na Seção 4.2 e ilustrado na Figura 4.1, o campo 

elétrico incidente na estrutura pode ser dividido em duas componentes (u e v). 

https://paperpile.com/c/0QHwOf/NEanA
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Através dessa análise, vê-se que o vetor u é paralelo e o vetor v é ortogonal às 

fendas. 

 

 

Figura 4.3: Ilustração do efeito das componentes de campo elétrico sobre a 
superfície da célula unitária. (a) Componente do campo elétrico em v. (b) 

Componente do campo elétrico em u. 

 

As cargas positivas são sempre atraídas para regiões onde a magnitude do 

campo elétrico aumenta - como ilustrado pelas Figura 4.3(a) e Figura 4.3(b) -, e as 

cargas negativas são atraídas para o lado oposto, seguindo a relação de 

paralelidade e ortogonalidade do campo elétrico com as fendas. 

A superposição das duas componentes de campo elétrico 𝐸𝑢 e 𝐸𝑣 origina o 

comportamento apresentado na Figura 4.4. Devido à capacitância entres as espiras, 

parte das cargas negativas são expulsas de maneira que as cargas de polos 

diferentes ocorrem de forma diagonal seguindo a diagonalidade do corte. 
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Figura 4.4: Ilustração das correntes de superfície para campo elétrico polarizado 
linearmente em y (a) Com fase de 0º (b) Com fase de 180º. 

 

A alternância diagonal entre cargas positivas e negativas é fracamente 

sustentada devido ao sentido do campo elétrico. Eventualmente, polarização leva à 

geração de correntes que, como retratado na Figura 4.4, se alternam entre o sentido 

horário e anti-horário, seguindo da espira mais externa para a mais interna. As 

polarizações geradas pelas capacitâncias entre espiras têm uma concentração 

menor de cargas, o que gera apenas uma pequena corrente, ou seja, a estrutura 

tem uma corrente efetiva não nula em um mesmo sentido e direção, dependendo 

simplesmente da fase do sinal incidente. Essas correntes serão vistas com mais 

clareza na Seção 5.5. 

 

4.4     Substrato dielétrico e plano metálico 

 

 Comumente, superfícies que refletem em polarização cruzada são 

implementadas com multicamadas [44], [45]. Nesse tipo de estrutura, há um 

substrato dielétrico como camada intermediária apoiado por uma camada metálica. 

Quando uma onda plana com determinada polarização linear atinge a superfície 

metamaterial, ambos os campos elétricos polarizados em v e u são resultantes de 

reflexão [46]. A onda experimenta múltiplas reflexões entre a estrutura metálica 

artificial e a placa metálica, e o resultado final é uma onda que passou por inúmeras 

interferências (Figura 4.5), portanto, a espessura do dielétrico controla a fase e 

amplitude final da onda refletida. 
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Figura 4.5: Diagrama esquemático das múltiplas reflexões entre a metasuperfície 
e o plano metálico. Fonte: [46]. 

 

Considerando a incidência de onda normal em uma metasuperfície, ambas 

as componentes de campo, elétricas e magnéticas, são paralelas à estrutura. Caso 

haja incidência oblíqua (Figura 4.6), o campo magnético variante no tempo começa 

a penetrar na estrutura. Pela lei de Faraday, essa variação excita correntes de 

superfície no arranjo metálico frontal e na placa metálica traseira, cujo impacto é a 

redução do efeito das ressonâncias (Seção 4.5) e, consequentemente, redução da 

banda de operação. Quanto maior o ângulo de incidência θi, mais acentuado é o 

distúrbio na reflexão de polarização cruzada. 
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Figura 4.6: Representação de uma onda eletromagnética atravessando meios 
diferentes (arranjo metálico – substrato dielétrico – placa de metal) para incidência 

oblíqua e suas respectivas reflexões e refrações. Fonte: [47]. 

 

Nesse sentido, a escolha correta do substrato e de sua espessura são 

essenciais: substrato muito espesso leva a esse problema em si do volume, 

resultando em ressonâncias fracas; e se for muito fino, o campo elétrico com 

polarização em u, percorrido entre as partes metálicas, não apresenta fase 

adequada para os efeitos apresentados na Seção 4.5. A escolha do substrato 

também deve ser feita a partir da refração sofrida pela onda, com objetivo de corrigir 

a angulação para que a onda incida ortogonalmente no plano metálico (θt = 0). 

 

4.5     Ressonância elétrica e magnética 

  

 Aprimorando os parâmetros da célula unitária e escolhendo adequadamente 

o substrato, a estrutura ressoa em frequências diferentes, dependendo dos valores 

efetivos de orientação dos dipolos elétricos e magnéticos. 

 A composição de todas as camadas da estrutura serve para que a corrente 

na metasuperfície, em conjunto com a corrente gerada na placa metálica traseira, 

consiga gerar dipolos em frequências específicas com intuito de expandir ao 

máximo a banda de operação, de modo que o sinal incidente seja convertido em 

sua polarização ortogonal refletida dentro de toda a banda. 

 Componentes da onda incidente que foram transmitidas através do arranjo 

frontal reagem com a placa metálica traseira. Então, um campo elétrico polarizado 
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em y gera corrente na direção de y. Dessa forma, a escolha do substrato é essencial 

para que, considerando distância entre as duas partes metálicas, a fase permita que 

as correntes sejam paralelas (Figura 4.7(a)) ou antiparalelas (Figura 4.7(b)), 

originando dipolos elétricos ou magnéticos. 

 

 

Figura 4.7: Visão lateral da estrutura proposta (a) Correntes paralelas geram um 
dipolo elétrico. (b) Correntes antiparalelas geram um dipolo magnético. 
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Capítulo 5 

 

Resultados Numéricos 

 

5.1     Variação da espessura longitudinal do substrato 

 

 Como mostrado anteriormente, a escolha da espessura do substrato é 

essencial para uma estrutura com alta eficiência em conversão de polarização 

cruzada. 

A espessura do dielétrico, h, deve ser cuidadosamente escolhida 

considerando a mudança de fase das ondas eletromagnéticas que refletem 

múltiplas vezes entre as partes metálicas frontal e traseira da estrutura. 

Para analisar o efeito da espessura do substrato na resposta da 

metasuperfície, simulações foram feitas sobre diferentes valores de espessura. 

Nessa análise, o substrato utilizado foi o RT5880LZ da Rogers, e o valor de h foi 

variado de 0,254 mm a 2,54 mm. Os resultados da análise paramétrica, 

considerando as diferentes espessuras de substrato disponíveis no datasheet do 

material [37], são apresentadas nas Figuras 5.1 e 5.2, a partir dos coeficientes de 

reflexão cruzada (equação (5)) e co-polarizada (equação (6)), respectivamente.  

 

 
𝑅𝑥𝑦[𝑑𝐵] = 20log(

|𝐸𝑟𝑥|

|𝐸𝑖𝑦|
) 

 
(5) 

 

 
𝑅𝑦𝑦[𝑑𝐵] = 20log(

|𝐸𝑟𝑦|

|𝐸𝑖𝑦|
) 

 
(6) 
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Figura 5.1: Gráfico do coeficiente de reflexão polarizada cruzada para diferentes 
espessuras do substrato. 

 

 

Figura 5.2: Gráfico do coeficiente de reflexão co-polarizada para diferentes 
espessuras do substrato. 
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 Fica claro a partir das Figuras 5.1 e 5.2, que a estrutura apresentou melhor 

eficiência para a espessura de 2,032 mm. É perceptível que a ressonância em 17,3 

GHz some para espessuras diferentes de 2,032 mm, diminuindo consideravelmente 

a banda e excluindo-as de serem escolhidas para o projeto. 

 As curvas dos coeficientes de reflexão para a co-polarização e polarização 

cruzada considerando as características do substrato escolhido são apresentadas 

na Figura 5.3. 

 

Figura 5.3: Gráfico dos coeficientes de reflexão polarizada cruzada (Rxy) e co-
polarizada (Ryy) para h = 2,032 mm. 

 

5.2     Análise da reflexão cruzada através da decomposição em u  

 e v                                       

  

 A amplitude unitária (Ruu = Rvv = 1) e a diferença de fase de 180 graus entre 

a componente refletida de u e v (Δφ = φuu - φvv = 180º) são as condições ideais de 

conversão de polarização para as ondas refletidas polarizadas em u e v. Nesse 

sentido, para verificar esta propriedade, a célula unitária foi simulada para 

incidências polarizadas em u e v, e os resultados são apresentados nas Figuras 5.4 

a 5.6. 
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Figura 5.4: Magnitude das componentes de reflexão co-polarizada Rvv e Ruu. 

  

 

Figura 5.5: Fase das componentes refletidas em u e v. 
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Figura 5.6: Diferença de fase entre as componentes refletidas em u e v. 

 

 Na Figura 5.4, é apresentada a magnitude dos coeficientes de reflexão co-

polarizada; na Figura 5.5, a fase em relação às componentes u e v e, na Figura 5.6, 

a diferença de fase em relação às componentes u e v. Pode-se observar que as 

amplitudes de Rvv e Ruu são muito próximas da unidade, obedecendo ao primeiro 

critério de polarização cruzada, no entanto, em algumas frequências, a amplitude 

da onda refletida cai devido à perda ôhmica da estrutura. A Figura 5.6 também 

mostra que a diferença de fase não varia muito ao longo de ±180º na faixa de 

frequência do conversor de polarização cruzada (Cross Polarization Converter - 

CPC), obedecendo ao segundo critério de polarização cruzada, provando a função 

da estrutura proposta.  

 

5.3     Largura de banda fracionária 

 

A largura de banda fracionária (fractional bandwidth - FBW) é a medida de 

quão ampla é a banda do sinal analisado. A FBW é definida conforme a equação 

(7), apresentada a seguir: 
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𝐹𝐵𝑊 =

𝑓2 − 𝑓1
𝑓𝐶

 𝑥 100 

 

 
(7) 

 

 
𝑓𝑐 = 

𝑓2 + 𝑓1
2

 

 

 
(8) 

 

onde f1 (13,0 GHz) e f2 (25,9 GHz) são as frequências inicial e final pelas 

quais o sinal cruza o ponto de -10 dB (Figura 5.7). Já fc é a frequência central entre 

as frequências f1 e f2, a qual pode ser obtida por uma simples média não ponderada 

(equação (8)). 

 

Figura 5.7: Gráfico do coeficiente de reflexão co-polarizada com banda 
demarcada. 

 

A FBW varia entre 0 e 2, e é normalmente apresentada como uma 

porcentagem (entre 0% e 200%). Quanto maior a porcentagem, mais ampla é a 

largura de banda. Dispositivos que apresentam banda ultra larga (ultra-wideband - 

UWB) têm largura de banda demarcada em -10 dB maior que 500 MHz ou FBW 

maior que 20% [48]. 



28 

 

Considerando a curva apresentada na Figura 5.7, a FBW encontrada para a 

estrutura foi de 66,32%.  

 A análise dos resultados, obtidos através de simulação de onda completa, 

mostra que a estrutura proposta apresenta uma banda ultra larga, resultado das 

múltiplas ressonâncias plasmônicas. 

 

5.4     Razão de conversão de polarização 

 

Uma boa maneira para analisar se a estrutura proposta tem comportamento 

de um conversor de polarização cruzada é através da razão de conversão de 

polarização (Polarization Conversion Ratio - PCR) que é definida pela equação (9).  

 

 

𝑃𝐶𝑅 =
|𝑅𝑥𝑦|

2

|𝑅𝑥𝑦|
2
+ |𝑅𝑦𝑦|

2  𝑥 100 

 

 
(9) 

  

onde |Rxy| é o módulo do coeficiente de reflexão cruzada, visto que a incidência é 

em y e a reflexão em x, e |Ryy| é o módulo do coeficiente de reflexão co-polarizada 

dada a incidência e reflexão em y. 

Uma análise da Figura 5.8 mostra que o coeficiente de reflexão co-polarizada 

(Ryy) atinge três valores mínimos: -51,1 dB, -55,1 dB, e -32,8 dB os quais ocorrem 

em 15,3 GHz, 17,1 GHz, e 25,3 GHz, respectivamente, expandindo a banda de 

operação do CPC. Considerando, então, os dados obtidos das componentes Rxy e 

Ryy, a curva da PCR é plotada e apresentada na Figura 5.9, considerando incidência 

normal de onda. 
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Figura 5.8: Gráfico do coeficiente de reflexão co-polarizada com frequências de 
ressonância plasmônica enumeradas. 

 

 

Figura 5.9: Gráfico da taxa de polarização cruzada (PCR) para incidência normal 
na faixa de operação da estrutura. 
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 Dentro da banda de frequência de interesse (13,0 GHz a 25,9 GHz) a PCR 

média foi de 97,2%. Considerando as frequências onde ocorreram as ressonâncias 

plasmônicas, como sejam, 15,3 GHz, 17,1 GHz e 25,3 GHz, os valores das PCR 

obtidas foram de 99,99%, 99,99% e 99,97%, respectivamente. Isso significa dizer 

que quase toda a energia da onda incidente polarizada em y nessas frequências é 

convertida em uma onda polarizada em x. 

 A componente de reflexão de polarização cruzada (Rxy) se mantém estável 

dentro da banda de interesse. Geralmente, o campo refletido consiste de ambas 

componentes x e y, mesmo quando o campo incidente só tem uma componente. A 

reflexão co-polarizada se faz presente, já que a PCR média não alcança 100%.  

 

5.5     Correntes de superfície na estrutura 

  

 Para entender o mecanismo físico do conversor de polarização cruzada por 

reflexão, as distribuições de corrente de superfície induzidas no instante da 

amplitude máxima da onda EM incidente, para a camada metálica frontal e traseira, 

nas frequências de ressonância, são apresentadas nas Figuras 5.10, 5.11 e 5.12. 

 

 

Figura 5.10: Correntes de superfície induzidas para a frequência de 15,3 GHz no 
pico do campo elétrico incidente e formação de dipolo magnético (a) Correntes no 

arranjo frontal (b) Correntes na placa metálica traseira. 
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Figura 5.11: Correntes de superfície induzidas para a frequência de 17,1 GHz no 
pico do campo elétrico incidente e formação de dipolo magnético (a) Correntes no 

arranjo frontal (b) Correntes na placa metálica traseira. 

 

 

Figura 5.12: Correntes de superfície para a frequência de 25,3 GHz no pico do 
campo elétrico incidente e formação de dipolo elétrico (a) Correntes no arranjo 

frontal (b) Correntes na placa metálica traseira. 

 

 Uma análise das Figuras 5.10 e 5.11 mostra que as correntes têm 

comportamento semelhante, o que já sinaliza que ambas têm o mesmo mecanismo 

de ressonância. O campo elétrico representado pela seta preta indica a direção 

efetiva das correntes de superfície, que determina o tipo de ressonância através do 

acoplamento entre as camadas da estrutura. As partes frontal e traseira, separadas 

pelo dielétrico, formam um conjunto de correntes antiparalelas que, dada a Lei de 
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indução (para corrente circulante), induz um forte dipolo magnético em 15,3 GHz e 

17,1 GHz no sentido de v. Por outro lado, a análise da Figura 5.12 mostra que as 

correntes de superfície são paralelas e não há corrente resultante circulante, logo o 

efeito é a formação de um dipolo elétrico no sentido de u. 

 

5.6     Efeito das ressonâncias magnéticas e elétricas 

 

 O aparecimento de dipolos elétricos e magnéticos nessa estrutura é, 

majoritariamente, ocasionado pelo efeito do campo elétrico incidente na direção u, 

enquanto que a metasuperfície em relação ao campo elétrico incidente na direção 

de v se comporta como um condutor elétrico normal refletindo-o com defasagem de 

±180 graus. 

 Para o caso de ressonância elétrica (Figura 5.13), o campo elétrico Ep é 

excitado na direção de u, visto o dipolo elétrico p (Figura 5.12). Na direção de v, 

como citado anteriormente, o campo elétrico incidente reflete com defasagem de 

±180 graus (representado por Erv). A combinação entre Ep e Erv, por fim, resulta no 

campo elétrico polarizado em x.  

 

Figura 5.13: Imagem intuitiva da onda incidente em y rotacionada para a reflexão 
polarizada em x com direção do campo elétrico ressoado pelo dipolo elétrico Ep. 
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 Já para os casos de ressonância magnética (Figura 5.14), o campo 

magnético Hm é excitado na direção de v, visto o dipolo magnético m (Figuras 5.10 

e 5.11), portanto, o campo elétrico Em é dado a partir de seu respectivo campo 

ortogonal magnético Hm, seguindo o produto vetorial entre campo elétrico e 

magnético. De modo idêntico ao caso anterior, tem-se o mesmo efeito para Erv. 

Consequentemente, o campo refletido Er polarizado em x é resultado de Em e Erv. 

 

 

Figura 5.14: Imagem intuitiva da onda incidente em y rotacionada para a reflexão 
polarizada em x com direção do campo magnético ressoado pelo dipolo magnético 

Hm. 

 

5.7     Resposta sobre incidência oblíqua 

 

Devido à escolha exata do substrato e de sua espessura, a resposta da 

metasuperfície é independente da polarização e apresenta relativa estabilidade sob 

determinados ângulos de incidência. Essa estabilidade dá um potencial à 

metasuperfície que a faz candidata a muitas aplicações práticas [49]-[51]. 

A estrutura é estudada para incidência normal (0º) e oblíqua (15º, 30º, 45º e 

60º) com polarização linear em y onde a onda eletromagnética é incidente com um 

ângulo θ. Quando a onda incide na estrutura com determinado ângulo θ, a direção 
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do campo elétrico permanece constante, enquanto a direção do campo magnético 

e do vetor de onda k variam por um ângulo θ, como mostrado na Figura 5.15. 

 

 

Figura 5.15: Visão oblíqua da célula unitária e orientação do campo incidente para 
variação do ângulo θ. 

 

 

Figura 5.16: Coeficiente de reflexão de polarização cruzada (Rxy) para valores de θ 
= 0º, 15º, 30º, 45º e 60º. 
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Figura 5.17: Coeficiente de reflexão de co-polarização (Ryy) para valores de θ = 0º, 
15º, 30º, 45º e 60º. 

 

Analisando as Figuras 5.16 e 5.17 para a incidência oblíqua, a banda é 

reduzida com o aumento do ângulo de incidência, θ. Em 15 graus, a estrutura quase 

não apresentou redução, mantendo-se praticamente com a mesma banda. Em 30 

graus, a estrutura apresentou uma redução no limite superior, de 24,9 GHz para 

23,5 GHz. Já em 45 graus, a estrutura ainda apresenta certa estabilidade, mas com 

a banda bastante reduzida, podendo ser utilizada em aplicações para frequências 

menores. Acima de 45 graus, a estrutura perde a estabilidade, não sendo mais uma 

opção para utilizar a estrutura como CPC. 

A Figura 5.18 apresenta as curvas da PCR para diferentes ângulos de 

incidência. Como observado, a estrutura apresenta alta eficiência de conversão de 

polarização até 30 graus.  
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Figura 5.18: Gráfico da taxa de polarização cruzada (PCR) para incidência normal 
e oblíqua na faixa de operação da estrutura. 

 

 Além de ser um eficiente conversor de polarização cruzada, a estrutura pode 

ser atribuída como um filtro de polarização de banda ultra larga para diferentes 

ângulos de incidência de campo elétrico conforme observado no resultado da Figura 

5.18. 

 

5.8     Características da estrutura 

 

 Considerando as dimensões da célula unitária, a estrutura proposta é ultra 

fina. Tal afirmação é validada quando se considera as dimensões da célula unitária 

em relação ao comprimento de onda da menor frequência de operação. Para a 

frequência de 13 GHz, o comprimento de onda associado é de 23,07 mm. A relação 

entre a periodicidade da célula e o comprimento de onda é de, aproximadamente, 

λ/6,3, ou de forma equivalente, a periodicidade é 0,158λ. Além disso, o conversor 
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de polarização apresenta uma espessura de 2,032 mm, o que equivale a uma 

espessura de λ/11,35 ou 0,088λ. 

 

 

Figura 5.19: Comparação de tamanho entre a moeda de 1 real, a moeda de 1 
centavo de dólar e a célula unitária. 

 

 A Figura 5.19 busca comparar o tamanho da estrutura proposta com objetos 

comuns para dar uma dimensão visual da célula unitária. 

A estrutura proposta também apresenta uma banda ultra larga, operando 

quase totalmente nas bandas Ku e K, com pequenas folgas nos extremos (Figura 

5.20), sendo a resposta do CPC resultado de múltiplas ressonâncias plasmônicas 

ocorrendo em três frequências vizinhas. 

 

Figura 5.20: Faixa de operação do CPC. 
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 Para incidência normal, a Tabela 1 apresenta os principais dados de diversas 

estruturas disponíveis na literatura científica a fim de comparação. Cada uma possui 

características individuais como: sensibilidade ao ângulo de incidência, design 

diferenciado, PCR diferentes e tipos e número de ressonâncias variados. A escolha 

do tipo de estrutura depende simplesmente da aplicação a ser tomada. 

 

Tabela 1: Comparação da estrutura proposta com outros conversores de 

polarização cruzada por reflexão de banda ultra larga. 

Ref 

Faixa  
de 

frequência 
(GHz) 

Banda 
(GHz) 

Largura 
de banda 
relativa 

(%) 

Espessura 
(mm) 

Periodicidade 
(mm) 

Configuração 
do  

projeto 

[52] 10,0 - 18,4 8,4 59,2 
3,0  

(λ/9,99) 
10,0 

(λ/2,3) 
Camada 

única 

[53] 5,4 - 22,0 16,6 121,2 
6,35 

(λ/8,74) 
8,0 

(λ/6,94) 
Camada 

dupla 

[54] 5,7 - 10,3 4,6 57,5 
2,9 

(λ/18,13) 
10,0 

(λ/5,26) 
Camada 

única 

[55] 6,1 - 16,0 9,9 89,6 
3,2 

(λ/15,36) 
9,0 

(λ/5,46) 
Camada 

única 

[56] 6,1 - 17,8 11,7 97,9 
6,0 

(λ/8,19) 
6,0 

(λ/8,19) 
Camada 

única 

[57] 17,3 - 42,2 24,9 83,7 
1,5 

(λ/11,55) 
3,0 

(λ/5,78) 
Camada 

única 

Este 
trabalho 

13,0 - 25,9 12,9 66,3 
2,03 

(λ/11,35) 
3,66 

(λ/6,3) 
Camada 

única 
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Capítulo 6 

 

Aplicações 

 

 Devido às características de subcomprimento de onda da metasuperfície, a 

célula unitária tem um pequeno tamanho em relação ao comprimento de onda de 

operação, fazendo desta estrutura uma candidata em potencial para muitas 

aplicações práticas em dispositivos de manipulação de polarização e comunicação. 

Alguns exemplos específicos serão apresentados a seguir. 

 

6.1     Antena refletora 

 

 A função de uma antena refletora é redirecionar ondas eletromagnéticas. Ela 

é composta por uma antena direcional (por exemplo do tipo corneta) como elemento 

ativo irradiando sobre uma superfície metálica refletora. Para fim de aplicação do 

trabalho proposto, esse plano pode ser substituído pelo arranjo, redirecionando o 

sinal incidente e convertendo-o linearmente como visto na Figura 6.1. 

 

Figura 6.1: Exemplo de aplicação da metasuperfície como plano refletor de 
antena. Fonte: [49]. 

 

6.2     Redução de RCS 

 

 Radar cross section (RCS) é a medida de quão detectável um objeto é 

através de um radar. Um alto valor de RCS indica que um objeto é mais facilmente 
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detectável [58]. A Figura 6.2 mostra um diagrama típico de RCS relacionado a um 

veículo aéreo, onde este reflete uma quantidade limitada de energia. Limitando a 

reflexão, o objeto que se deseja ocultar se torna mais furtivo. 

 

 

Figura 6.2: Diagrama típico de RCS. Fonte: [58]. 

 

Figura 6.3: Exemplo de metasuperfície CPC composta por células unitárias 
rotacionadas em 0º, 90º, 180º e 270º e combinadas para cancelamento da onda 

incidente por interferência destrutiva e, consequentemente, redução do RCS [50]. 

 

 A redução do RCS através do cancelamento da onda incidente (Figura 6.3) 

pela metasuperfície de banda ultra larga é uma opção com baixo custo, pouco peso 

e alta capacidade, podendo ser usada para cobrir toda a estrutura do objeto que é 
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desejável a ocultação. A estrutura tem várias aplicações em plataformas militares 

como: veículos aéreos, drones de vigilância e mísseis. 

 O estudo da estrutura atual com materiais flexíveis viabilizaria ainda mais a 

aplicação, ao se alcançar uma maleabilidade com intuito de cobrir superfícies 

curvas. A estabilidade com a variação do ângulo de incidência também seria outro 

fator essencial devido à imprevisibilidade da localização do radar que busca 

encontrar o alvo. 

 

6.3     Identificador de rádio frequência sem chip (RFID) 

 

 A metasuperfície pode atuar como uma etiqueta (tag) que tem sua própria 

assinatura de radar, podendo ser usada não só para identificação como para 

sensoriamento (Figura 6.4). O deslocamento dos objetos é observado apenas 

avaliando, em diferentes momentos, a variação dos sinais retroespalhados na 

polarização cruzada das etiquetas [51]. 

 

Figura 6.4.: Sistema RFID usado para monitorar um objeto através da reflexão na 
metasuperfície (tag). A antena envia um sinal na polarização vertical, enquanto a 

tag responde refletindo um sinal com polarização horizontal. Fonte:[51]. 
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Capítulo 7 

 

Conclusão e Trabalhos Futuros 

 

7.1     Conclusão 

 

 Um conversor de polarização linear reflexivo ultrafino e de banda ultra larga 

(cobrindo quase completamente as bandas Ku e K), baseado em metasuperfície, 

foi apresentado neste trabalho. A estrutura proposta é constituída de arranjos 

periódicos metálicos de espiras quadradas concêntricas dispostas sobre um 

substrato dielétrico com plano terra. Resultados numéricos mostraram que devido 

à característica anisotrópica da metasuperfície, foi possível alcançar a conversão 

de polarização cruzada sobre uma ampla faixa de frequência (de 13 GHz a 25,9 

GHz), oferecendo uma largura de banda fracionada de 66,32% e com uma razão 

de conversão de polarização cruzada média de 97,96%. O conversor proposto é de 

baixo perfil, baixo peso e de estrutura simples, oferecendo uma eficiente PCR 

(acima de 90%) para toda a banda projetada. A característica de subcomprimento 

de onda da estrutura, com periodicidade equivalente a λ/6,3 e uma espessura 

equivalente a λ/11,35 mostrou que a estrutura pode ser usada em muitas 

aplicações, principalmente onde a demanda por espaço é um fator relevante. 

Na banda de operação da estrutura proposta, os mínimos da reflexão co-

polarizada ocorrem em três distintas frequências de ressonância plasmônica 

vizinhas: 15,3 GHz, 17,1 GHz (referentes à ressonância magnética) e 25,3 GHz 

(referente à ressonância elétrica). 

 A análise sob incidência oblíqua mostrou que o conversor baseado em 

metasuperfície pode ser usado com eficiência, ainda que com alguma redução 

banda, em ângulos de até 45 graus. 

O mecanismo físico responsável pela conversão de polarização foi elucidado 

através da distribuição de correntes de superfície que, dependendo da sua 

disposição entre o arranjo frontal e a placa metálica, possibilita a formação de 

ressonâncias elétricas ou magnéticas. 
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7.2     Trabalhos futuros 

  

 O objetivo subsequente a realização desse trabalho é modificar a estrutura 

para aumentar a estabilidade à variação do ângulo de incidência e expandir a banda 

de operação. 

 Em seguida, deve-se comparar os dados numéricos com os resultados 

experimentais. O protótipo da metasuperfície será fabricado e simulado, e os 

resultados serão validados através das medições das ondas eletromagnéticas. 

 Após a averiguação experimental do arranjo periódico, deve-se sintetizar 

todos os resultados obtidos em um artigo científico para posterior publicação, devido 

à relevância da estrutura proposta.  

 Por fim, continuar com o trabalho de desenvolvimento de novas estruturas 

metamateriais com capacidades além das alcançadas aqui: que sejam tão 

eficientes, que tenham bandas maiores e de forma mais minituralizada possível, e 

utilizando substratos mais comuns e mais baratos. 
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