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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo caracterizar particularidades de um projeto de 

metassuperfície absorvedora multibanda de ondas eletromagnéticas na faixa de micro-ondas. 

Com dimensão característica 𝑝 = 13,24 mm da ordem de grandeza em relação a espessura h,  

𝑝
7⁄ < ℎ <

𝑝
6⁄ , e comprimento de onda absorvido variando entre 

𝜆𝑚𝑖𝑛
3⁄ < 𝑝 <

𝜆𝑚𝑎𝑥
2⁄ , são 

obtidas cinco bandas distintas de absorção. A estrutura periódica é formada por uma célula 

patch circular metálica com pares de aberturas simétricas em linhas radiais a partir da borda da 

célula até três possíveis comprimentos distintos, um substrato dielétrico e um plano metálico 

traseiro contínuo. Picos com absorção acima de 90% foram obtidos em cinco frequências 

centrais nas bandas X, Ku e K (8,3, 8,7, 13,4, 15,5, 19,4 GHz). Neste projeto é feita a análise 

espectral de parâmetros de perdas entre 6 GHz e 22 GHz. A eficiência da estrutura, análise por 

gráficos e estudo de parâmetros foram conduzidos com o auxílio do software CST Studio 2020. 

Também são feitas uma pesquisa do comportamento de ressonância magnética e elétrica da 

estrutura e um estudo de parâmetros de estabilidade da absorção. 

Palavras-chave: absorvedor multibanda, absorvedor micro-ondas, metassuperfície, FSS, 

patch circular. 
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Abstract 

The current academic paper has the objective to characterize particularities of a multiband 

mematerial absorber of electromagnetic waves on microwave range. With characteristic 

dimension 𝑝 = 13.24 mm of the order of magnitude in relation to width h,  
𝑝

7⁄ < ℎ <
𝑝

6⁄ , 

and absorbed wavelengths varying between 
𝜆𝑚𝑖𝑛

3⁄ < 𝑝 <
𝜆𝑚𝑎𝑥

2⁄ ,five distinct bandwidths of 

absorption are obtained. The periodic structure is formed by a circular metallic patch cell with 

symmetric pairs of radial apertures from the edge of the cell to three possible lengths, a 

dielectric substrate and a continuous back metal groundplane. Peaks of absorbtions above 90% 

were obtained in five central frequency on X, Ku and K bands (8.3, 8.7, 13.4, 15.5 and 19.4 

GHz). This project studies the loss parameters spectral analysis in 6 to 22 GHz range. The 

structure efficiency, graphs analysis, and parameter studies were conducted with help of CST 

Studio software. A research of magnetic and electric resonance behavior of the structure and a 

study of parameters about absorption stability is made. 

Keywords: multiband absorber, metamaterial, microwave absorber, metasurface, FSS, 

circular patch. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Alguns estudos anteriores ao desenvolvimento dos metamateriais, como em Veselago et al. 

[1] sugeriram a existência de matéria com índices de permissividade elétrica e permeabilidade 

magnética negativos, que caracterizariam um material com efeitos inversos aos já conhecidos. 

Fenômenos como radiação Cherenkov, efeito Doppler e lei de Snell apresentam resultados 

inovadores em termos da lateralidade de cada efeito físico, antes não encontrados em estruturas 

já conhecidas. Uma nova terminologia para estas consequências em vetores de Poynting, campo 

elétrico e campo magnético passaram a ser representados na mão esquerda, em oposição à 

representação tradicional. Esta nova representação deu origem a uma das terminologias dadas 

aos hoje conhecidos como metamateriais de “estruturas de mão esquerda”.  

Com o avanço de estudos científicos na área, propriedades de novos materiais como os 

cristais fotônicos e até mesmo dos metamateriais como superfícies seletivas em frequência 

(FSS) [2] suscitaram projetos caracterizando e definindo estas estruturas não encontradas na 

natureza. As metassuperfícies surgem em um contexto de projeto de uma estrutura em escala 

inferior ao comprimento de onda e apresentam respostas distintas de acordo com o desenho e 

geometria de sua célula. Por depender do comprimento de onda, sua escalabilidade é 

demasiadamente ampla de acordo com o espectro de frequências ao qual se pretende aplicar as 

metassuperfícies. O presente trabalho aborda uma metassuperfície voltada para aplicação em 

micro-ondas. 

Para compreender a operação de um absorvedor multibanda composto por uma 

metassuperfície, é preciso depreender todas as etapas que envolveram seu surgimento recente. 

Resumidamente, compostos por uma superfície seletiva em frequência (FSS), substrato e um 

plano de terra, os absorvedores, além de agirem como cavidades ressonantes, possuem respostas 

mais complexas, em reflexão, refração e polarização de ondas, do que os absorvedores 

convencionais. 

O design dos metamateriais possibilita efeitos e propriedades eletrodinâmicos únicos, não 

encontrados em nenhum material presente na natureza. Devido às dimensões em escalas 

inferiores ao comprimento de onda, essas estruturas se opõem a tradicionais dispositivos 

transformadores de meia onda ou um quarto de onda e é a partir dessas propriedades únicas e 
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respostas à incidência eletromagnética, discutidos neste trabalho, que seus efeitos únicos 

surgem.  

Algumas aplicações para absorvedores, considerando-se todo o espectro de frequência de 

aplicação e escala dos mesmos, incluem dispositivos como micro bolômetros [3][4], painéis 

solares [5][6][7], sensores de diversos tipos como de temperatura, densidade, pressão, umidade 

e composição química [8][9][10]. Estudos mais aprofundados de estruturas como a aqui 

proposta revelaram que elas podem funcionar como antenas [11], refletores de sinais [12][13] 

e absorvedores [14][15][16][17][18].  

1.1 Objetivos 

O trabalho tem como objetivo o projeto, a simulação e análise de um absorvedor multibanda 

operando na faixa de micro-ondas. Primeiro, serão enunciadas as características e dimensões 

físicas da metassuperfície absorvedora do trabalho. Em seguida, serão apresentados os 

conceitos científicos fundamentais necessários para o entendimento do absorvedor. Na seção 

seguinte, serão feitas considerações sobre a banda de absorção do metamaterial como FSS. Um 

outro capítulo visa às análises de perdas e estabilidade da estrutura. Por fim, o trabalho conclui 

de forma generalizada tudo o que foi abordado, além de destacar fatos interessantes observados 

durante o seu desenvolvimento. 

1.2 Metodologia aplicada  

O presente trabalho segue uma metodologia dedutiva para expor o que propõe e suas etapas 

são divididas de forma a facilitar o entendimento. Partindo de conceitos mais gerais de física 

ao eletromagnetismo, equacionamento matemático e propriedades químicas de componentes, 

será deduzida toda a teoria que rege os metamateriais com superfície seletiva em frequência 

(FSS). 
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Capítulo 2 

Características físicas do projeto 

Como é bem conhecido, FSSs podem ser formadas de arranjo de elementos periódicos, as 

quais, se compostas de elementos condutores, podem oferecer diferentes respostas em função 

de diferentes parâmetros tais como geometria, periodicidade, material dielétrico e condutor, e 

dimensões. Nesta parte do trabalho, será apresentada a escala física do projeto construída a 

partir do software, a qual se subdivide em três dimensões físicas de escalas precisadas e 

utilizadas na tecnologia de simulação computacional dos parâmetros eletromagnéticos, usados 

mais à frente para caracterizar a estrutura. Neste sentido, utilizou-se neste trabalho uma 

composição de arrays de patches circulares de células. Essas unidades são compostas por uma 

célula de cobre metálica periódica, plano aterrado de cobre e um substrato composto por FR-4, 

todos considerados com perdas para propósito de se obter uma simulação mais realista. O 

projeto se baseia na análise generalizada de arrays desenhados e simulados a partir do software. 

O plano aterrado traseiro é no formato de uma superfície quadrada de lado e periodicidade 

p = 13,24 mm e espessura t = 0,035 mm. A visão frontal da célula, como apresentado nas 

figuras 1 e 2, também apresenta raio da circunferência metálica R = 6,62 mm, espessura de 

substrato dielétrico h = 2 mm, espessura do plano aterrado e da célula frontal t = 0,035 mm, 

largura de linhas radiais w =  0,1 mm, espaçamento entre aberturas horizontais 2 ∗ w =

 0,2 mm, comprimento de abertura radial vertical de s1 = 5 mm  e aberturas radiais horizontais 

s2 = 5,4 mm  e s3 = 5,8 mm, respectivamente. 
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Figura 1: Dimensões frontais da célula absorvedora proposta. 

 

Figura 2: Dimensões laterais da célula absorvedora proposta. 

2.1 Condições iniciais 

Conjecturam-se elementos ativos do sistema absorvedor as ondas eletromagnéticas, cuja 

variação elétrica e magnética no tempo e no espaço estão relacionadas pelas equações de James 

Maxwell, Michael Faraday e Heinrich Hertz, explicitadas mais adiante. Essas teorias regem o 

funcionamento de ondas mediante teoremas e condições de aplicabilidade e de contorno. Nesse 

sentido, esses autores baseiam-se na condição de sua velocidade estar equiparada à velocidade 

da luz. Ademais, toda interação eletromagnética obedece à relação entre o comprimento de onda 

𝜆, velocidade da luz 𝑐0 e a frequência de operação f: 
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𝑐0 = 𝜆. 𝑓 =
𝜆.𝜔

2𝜋
     (1) 

As condições iniciais para aplicação das ondas incidentes na simulação são de uma porta de 

ondas à frente do absorvedor, cujo valor de campo elétrico tangente Et = 0. O software CST 

Studio 2020 é capaz de gerar modos TEM de ondas usadas para a simulação dos cálculos 

apresentados aqui. Tais cálculos consideram direção de propagação normal à metassuperfície, 

com campos elétrico e magnético perpendiculares e com variação de 90 graus do plano que 

contém ambas as grandezas. 

Para um estudo dos efeitos eletromagnéticos do sistema da célula, a condição imposta à 

onda incidente é que ela seja considerada plana, i.e., onda de campo distante. Tal condição 

fornece viés para um estudo mais simplificado dos efeitos eletrodinâmicos sobre a 

metassuperfície. O limiar de campo distante de propagação [19] é dado pela equação: 

𝑅 =
2𝐿2

𝜆
      (2) 

O coeficiente R é a distância radial da porta de entrada do sinal para a metassuperfície, L 

representa a maior dimensão da estrutura e 𝜆 remete ao comprimento de onda da frequência em 

análise. Para o estudo de distância mínima, ou seja, quando o comprimento de onda 𝜆  é 

máximo, considerando-se L igual à periodicidade p = 13,24 mm, é possível calcular  λ1 =

36,14 mm a partir da menor frequência de absorção, f1 = 8,3 GHz, chegando ao resultado R =

9,701 mm da mínima distância para as considerações de absorção para campo distante. 

Portanto, para todos os efeitos descritos nesse projeto, a fonte de ondas eletromagnéticas dista 

R da metassuperfície, para que as conclusões tomadas neste projeto sejam válidas. 
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Capítulo 3 

Conceitos essenciais 

Serão apresentados a seguir, em ordem de relevância à compreensão do projeto, os 

conceitos essenciais para o desenvolvimento da estrutura. 

3.1 Estado da arte e terminologias 

Com dimensões volumétricas, as metassuperfícies são estruturas feitas artificialmente 

graças ao avanço técnico e científico atual que garantem uma miniaturização de padrões 

periódicos em estruturas. Outros conceitos, que remetem às metassuperfícies e ao estudo 

científico dos efeitos eletromagnéticos desse tipo de estrutura, são: 

•  As superfícies seletivas em frequência (FSS) [20], que são estruturas representadas em 

duas dimensões, geram campos eletromagnéticos específicos e possuem relação com o 

funcionamento da metassuperfície; 

• Os condutores elétricos perfeitos (PEC) [21], que compõem a estrutura idealizada com 

condutividade elétrica infinita, onde não há perdas ôhmicas, ou seja, possui resistência 

nula. São muito utilizados para a modelagem de circuitos elétricos para absorvedores 

com resistências desprezíveis e na computação eletromagnética;  

• Os dispositivos EBG (Electromagnetic Band Gap) [22], que são dispositivos de escalas 

milimétricas compostos por dielétricos e superfícies seletivas em frequências (FSS), 

que interagem em bandas de frequências específicas, também referidos na literatura 

como estruturas homogêneas devido ao tamanho inferior ao comprimento de onda de 

interação; seus efeitos de homogeneidade refletem uma permissividade e 

permeabilidade efetiva e possui relação com a estabilidade da estrutura, também 

elucidado neste trabalho; 

• As superfícies de alta impedância (HIS) [23], que representam estruturas de forma 

muito similar aos absorvedores com metassuperfícies e se caracterizam por apresentar 

comportamento dependente da capacidade da cavidade ressonante da estrutura para a 

absorção, transmissão ou reflexão de ondas eletromagnéticas. O efeito de ressonância 

de ondas eletromagnéticas pela estrutura ocorre quando há a igualdade entre a 

capacitância da célula e a indutância do conjunto substrato e plano aterrado como em 

Costa et al. [24]. Tais efeitos também serão analisados no absorvedor proposto.  
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Todos esses conceitos e nomenclaturas englobam o tema proposto de uma estrutura 

absorvedora, bem como os desafios de sua compreensão. Avanços na área de propagação de 

ondas eletromagnéticas, o surgimento de novas bandas de operação e novos dispositivos 

impulsionam o estudo de estruturas absorvedoras como as deste projeto. 

3.2 Equações de Maxwell 

O funcionamento de metassuperfícies como superfícies seletivas em frequências (FSS) se 

estabelece em princípios fundamentais dos ramos da eletrodinâmica e do eletromagnetismo.  

Por derivação do eletromagnetismo, todo desenvolvimento analítico respalda-se nas 4 Leis de 

Maxwell [25] através de representações vetoriais. São elas: 

∫ �̅�
𝑆

. 𝑑𝑎 =  
1

𝜀0
∫𝜌 𝑑𝑉 ou �̅�. �̅� =

𝜌

𝜀0
    (3) 

∫ �̅�
𝑆

. 𝑑𝑎 = 0 ou �̅�. �̅� = 0    (4) 

∫ �̅� . 𝑑𝑠 =
𝑙𝑜𝑜𝑝

𝑑

𝑑𝑡
∫ �̅� . 𝑑𝑎
𝑆

 ou �̅� 𝑥 �̅� =  −
𝜕�̅�

𝜕𝑡
    (5) 

∫ �̅�. 𝑑𝑠
𝑙𝑜𝑜𝑝

= 𝜇0 ∫ 𝐽.̅ 𝑑𝑎
𝑆

+ 𝜀0𝜇0
𝑑

𝑑𝑡
∫ �̅�. 𝑑𝑎
𝑆

 ou �̅� 𝑥 �̅� = 𝜇0(𝐽 ̅ + 𝜀0
𝜕�̅�

𝜕𝑡
 ) (6) 

Essas equações regem o funcionamento de todas as ondas do espectro de frequências e o 

seu comportamento em diferentes meios. Por relacionar a variação de fluxo de campo 

magnético no tempo com campos elétricos, a equação (5) é muito importante para o 

funcionamento dos metamateriais e alguns conceitos que a respaldam serão abordados a seguir. 

3.3 Plasmons e polaritons de superfície 

Todo metal possui uma nuvem de elétrons capazes de se moverem com facilidade e, 

portanto, tornam a estrutura facilmente polarizada quando há a presença de campo 

eletromagnético, situação em que aparecem os plasmons de superfície [26][27][28]. Os 

plasmons são oscilações de dipolos elétricos ou de fótons [27], como mostrado no sistema 

ilustrado na figura 3, onde pares de polos locais de campos elétricos e magnéticos atuam sobre 

uma interface metal-dielétrico.  Essas flutuações de campo são causadas por ondas 

eletromagnéticas incidentes que polarizam localmente a superfície, capazes de também 

produzir correntes de superfície. O papel dessas correntes elétricas é de grande importância para 

compreender todo o escopo do trabalho. 
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Figura 3: Comportamento de plasmons sobre a fronteira de superfícies [28]. 

Já os polaritons fazem parte do estudo da física quântica e são quasipartículas de bóson 

caracterizadas a partir da existência de um fóton e polarização de superfície. Podendo surgir a 

partir de fótons ou elétrons, pode-se dizer que os polaritons contêm plasmons de superfície, 

porém os polaritons são formados a partir de vetores de espalhamento paralelos à interface e 

são capazes de circular livremente por interfaces dielétrico-metal até serem absorvidos ou 

refratados ao espaço livre [29][30]. Essa particularidade quântica é de grande importância para 

se compreender mais a fundo sobre o comportamento eletromagnético do absorvedor 

multibanda, como o proposto. 

3.4 Permissividade elétrica e permeabilidade magnética 

Duas propriedades inerentes aos materiais usados no absorvedor são as características de 

permissividade elétrica e de permeabilidade magnética. A primeira refere-se à capacidade de 

um material em se polarizar quando submetido a uma diferença de potencial elétrico �⃗� . No caso 

da metassuperfície, o campo elétrico polarizador irá interagir com a nuvem de elétrons livres 

presentes nos metais da célula, gerando um campo de deslocamento �⃗⃗�  devido à movimentação 

característica dessas cargas, muito utilizado nas equações de Maxwell. Ao se estudar os 

diferentes metais, a análise da permissividade elétrica ε como propriedade intrínseca do 

material surge como pilar de estudos de funcionamento e eficiência dos absorvedores. 

Refletindo a resposta de campos elétricos presentes na estrutura, a permissividade também 

reflete o momento de dipolo elétrico permanente presente em materiais considerados 

homogêneos e isotrópicos. Abaixo, segue a equação que relaciona a permissividade elétrica 

com tais campos: 

�⃗⃗� = 𝜀. �⃗�       (7) 

 

Por último, define-se um campo magnetizante �⃗⃗�  que atua numa região onde se encontra a 

metassuperfície. Tal campo é capaz de gerar um campo magnético induzido, o campo �⃗� , que 

reflete o campo �⃗⃗�  acrescido da magnetização do material. Essa magnetização dependerá da 

estrutura atômica e molecular do material, ou seja, de suas propriedades ferromagnéticas, 
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denominada permeabilidade magnética de um material. Portanto, segue a equação obtida de tal 

relação: 

�⃗� = 𝜇. �⃗⃗�       (8) 

 Duas novas perspectivas a esses dois parâmetros pertinentes ao projeto, chamadas de 

permissividade relativa εr e permeabilidade relativa μr, relacionam a permissividade e 

permeabilidade do material com os valores constantes da permissividade e permeabilidade no 

espaço livre, ε0 e μ0, respectivamente. As equações (9) e (10) refletem tal relação: 

𝜀𝑟 =
𝜀

𝜀0
       (9) 

𝜇𝑟 =
𝜇

𝜇0
      (10) 

A maioria dos estudos sobre campos induzidos em sistemas consideram apenas os campos 

elétricos para análise do comportamento de estruturas, já que a perpendicularidade entre 

campos elétricos e magnéticos de uma onda incidente garante resultados análogos para os 

campos magnéticos.  

3.5 Método de médias locais para campos eletromagnéticos 

Não menos importante para o estudo do caso é o cálculo de médias locais de campo elétrico 

E, campo magnético H, indução magnética B e deslocamento elétrico D sobre a estrutura que 

Smith [31] e Pendry [32] propõem. Tal raciocínio aproxima os valores absolutos dos campos 

por minúsculos cubos de integração em cada uma das direções dos campos, como segue pelas 

equações: 

𝐻𝑖
̅̅ ̅ = 𝑑−1 ∫𝐻 . 𝑑𝑥𝑖       (11) 

𝐸�̅� = 𝑑−1 ∫𝐸 . 𝑑𝑥𝑖       (12) 

𝐵�̅� = 𝑑−2 ∫𝐵 . 𝑑𝑠𝑖       (13) 

𝐷�̅� = 𝑑−2 ∫𝐷 . 𝑑𝑠𝑖       (14) 

O valor de d é a dimensão da aresta do cubo infinitesimal para o método de aproximação 

média dos campos, como podemos ver na figura 4.  
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Figura 4: Modelo de aferição por média local de campo elétrico. 

As equações de curva de Maxwell garantem a obtenção dos valores médios de campos 

elétricos e magnéticos pelos valores dos campos no contorno do cubo. Obtidos os resultados, 

se determinam condições de contorno com o auxílio das equações de Maxwell para a construção 

de resultados pertinentes para estudos macros como análise de perspectiva do sistema como um 

todo. Surgem questões de otimizações dos parâmetros de perdas, ângulo de incidência da onda, 

repetitividade e dimensões de estruturas, entre outros. 

 3.6 Outras modelagens e métodos de obtenção de parâmetros 

A representação por circuitos, vista mais adiante, não é a única utilizada como modelo na 

literatura. O método de momentos (MoM) é muito usado em computação de parâmetros 

eletromagnéticos já que simplifica integrais em valores discretos [33]. Existem outros métodos 

mais complexos como o da diferencial finita no domínio do tempo (FDTD) [34]. 

3.7 Matriz de parâmetros S e Z 

3.7.1 Parâmetros S ou de espalhamento 

Smith et al. [31][35] explicitam os métodos matemáticos para obtenção dos parâmetros da 

matriz de espalhamento S para uma estrutura homogênea ou não-homogênea, ou seja, com 

dimensões menores que comprimento de onda ou maiores que o mesmo. Além disso, relaciona 

os valores de parâmetros intrínsecos de estruturas como índice de refração 𝑛, permissividade 

elétrica ε e permeabilidade magnética μ. O cálculo para a obtenção dos valores intrínsecos 

explora a relação da matriz de espalhamento S com uma matriz T que transforma os campos 

elétricos e magnéticos incidentes representados por outra matriz em campos refletidos ou 

transmitidos. 
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A matriz espalhamento possui um nome mais referente a sua aplicação em ótica em virtude 

de espalhar uma onda eletromagnética incidente a um meio dielétrico, para mais, é de grande 

importância devido a sua aplicabilidade no absorvedor multibanda por se condicionar a estudos 

de circuitos eletrônicos de impedâncias casadas [36]. Sua definição se utiliza de uma 

representação por equações lineares sobre a eletrônica de dispositivos com múltiplas portas de 

entradas e saídas [37]. O circuito elétrico de duas portas de entrada e saída, com comportamento 

eletrônico interno desconhecido, será tomado por centro de estudo para este trabalho, tendo em 

vista o sentido lógico transacional das ondas eletromagnéticas sobre a metassuperfície. 

 Dessa maneira, faz-se necessário apreciar respostas do circuito onde contemplam-se 

diferentes correntes, tensões, outrossim valores de impedância de entrada e saída em ambas as 

portas. Com esses parâmetros, são construídas duas equações lineares com parâmetros de 

impedâncias de portas, tensões e correntes do circuito.  

 

Figura 5: Diagrama de bloco para construção da matriz de espalhamento do absorvedor. 

Ainda, constata-se uma relação de coeficientes para tal sistema linear envolvendo a corrente 

e tensão do sistema, que dão origem aos parâmetros s. Por outro lado, percebe-se que o resultado 

obtido a partir de amplitudes complexas de ondas normalizadas de tensão ou corrente que 

entram no sistema por ambas as portas, leia-se parâmetro a, é transformada pelo circuito interno 

desconhecido (i.e., resistores, capacitores, indutores, transistores, entre outros) que retornam 

um sinal modificado, nomeadamente b [38], por tais parâmetros s, que dão origem à matriz de 

espalhamento ou matriz de parâmetros s. 

{
𝑏1 = 𝑠11𝑎1 + 𝑠21𝑎2

𝑏2 = 𝑠21𝑎1 + 𝑠22𝑎2
     (15) 

Considerando-se tensões, correntes e impedâncias complexas e seus conjugados, tem-se: 

𝑎𝑖 =
1

2
𝑘𝑖(𝑉𝑖 + 𝑍𝑖𝐼𝑖)     (16) 
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𝑏𝑖 =
1

2
𝑘𝑖(𝑉𝑖 − 𝑍𝑖

∗𝐼𝑖)     (17) 

𝑘𝑖 = (√|𝑅𝑒{𝑍𝑖}|)
−1     (18) 

𝑃 = 𝑅. 𝐼2 =
𝑉2

𝑅
      (19) 

  Devido a relações elétricas entre potência, corrente, tensão e resistência dadas pela 

equação (19), a matriz também é capaz de relacionar os parâmetros s a valores de ganho, perda 

de retorno, ondas estacionárias de voltagem (VSWR), estabilidade de amplificação e 

coeficiente de reflexão [37]. Assim sendo, tal observação pode ser estendida para 

metassuperfícies absorvedoras onde a segunda porta, representada pelo plano metálico aterrado, 

é representada em curto no circuito fechado equivalente. Dessa forma, temos uma analogia 

estabelecida pelas seguintes equações:  

𝑆11 =
𝑏1

𝑎1
      (20) 

𝑆21 =
𝑏2

𝑎1
      (21) 

𝑆12 =
𝑏1

𝑎2
      (22) 

𝑆22 =
𝑏2

𝑎2
      (23) 

3.7.2 Parâmetros Z ou de impedância 

Membro da mesma família dos parâmetros S usados em engenharia eletrônica, os 

parâmetros Z refletem a impedância de circuito aberto, i.e., quando a corrente circulante é nula. 

Usando-se o mesmo modelo disposto na figura 5 e de uma análise de correntes através das 

portas do circuito elétrico apresentado na figura 6, é possível se estimar as impedâncias de 

entrada da porta para cada tensão e corrente de cada porta [39],[40]. As equações (24) a (27) 

representam os valores obtidos de impedâncias de entrada de circuito a partir de cada porta. 

Para um sistema de duas portas, que pode ser simplificado para o caso do absorvedor onde a 

impedância de carga ZL = 0, característica que será minuciada mais adiante, a impedância total 

de entrada do sistema é dada pela equação (28). 



24 

 

 

Figura 6: Circuito equivalente para obtenção de parâmetros Z [41]. 

𝑍11 =
𝑉1

𝐼1
,    𝐼2 = 0     (24) 

𝑍12 =
𝑉1

𝐼2
,    𝐼1 = 0     (25) 

𝑍21 =
𝑉2

𝐼1
,    𝐼2 = 0     (26) 

𝑍22 =
𝑉2

𝐼2
,    𝐼1 = 0     (27) 

𝑍𝑖𝑛 = 𝑍11 −
𝑍12𝑍21

𝑍22+𝑍𝐿
    (28) 

3.8 Método de representação por Circuito RLC equivalente 

Neste subitem, com o intuito de compreender a modelagem por um circuito elétrico com 

resistência, indutância e capacitância (RLC), utilizados neste projeto do absorvedor 

multibandas para micro-ondas e nos cálculos pertinentes, um seccionamento em três partes será 

feito. Os temas abordados esclarecem teorias tais como representação por circuitos, teoria de 

linhas de transmissão e impedância de entrada. 

3.8.1 Relação geométrica e equivalente elétrico 

Como mencionado anteriormente, um resultado da incidência das ondas eletromagnéticas 

sobre a metassuperfície é a presença de uma corrente de superfície e um campo magnético 

induzido, cujo principal papel é, de forma simplificada, produzir os efeitos capacitivos e 

indutivos que resultam na ressonância sobre frequências específicas. É inevitável, portanto, 

uma modelagem da metassuperfície por circuitos elétricos RLC e um dos principais motivos 

para isso é a facilidade de análise do efeito de ressonância por esse tipo de representação. Como 

estudado no ramo da eletrônica em física, a frequência de ressonância é disposta em função das 

características indutivas e capacitivas de um sistema, i.e., pela indutância e capacitância 

equivalente, L e C, respectivamente. Caso tivéssemos acesso aos valores de capacitância e 
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indutância equivalentes do sistema do absorvedor, cujo cálculo será visto posteriormente, uma 

frequência de ressonância seria dada por: 

2𝜋𝑓0 = 𝜔0 =
1

√𝐿𝐶
     (29) 

Um fato relevante sobre metassuperfícies é que elas apresentam comportamentos indutivos 

e capacitivos dependentes da geometria e do material usado para sua construção. Por exemplo, 

uma estrutura formada por uma placa metálica com lacunas periódicas gera um efeito 

predominantemente indutivo, se comportando como filtro passa-faixa, que também possui 

representação RLC. Já uma estrutura formada por patchs metálicos periódicos no lugar das 

lacunas fornecem resultados a estímulos eletromagnéticos com predominância capacitiva, de 

comportamento similar ao de um filtro rejeita-faixa [42]. Tais estruturas, por atuarem como 

filtros, podem ser representadas pelo seu circuito equivalente como exposto na figura 7. 

 

Figura 7: Representação de filtro passa-faixa de estrutura periódica de lacunas(esq.) e filtro rejeita-faixa de estrutura 

periódica em patch (dir.) [42]. 

Outro ponto relevante a se considerar quando se observa a conjectura de estruturas metálicas 

ultrafinas e pouco espaçadas é o posicionamento dos espaçamentos ou aberturas entre os 

arranjos quando comparado à polarização do campo elétrico incidente, podendo produzir 

efeitos caracterizados entre capacitivos ou indutivos, dependendo da orientação, como mostra 

a figura 8. Esse posicionamento relativo implica em resultados diversos devido à variação de 

ângulo de incidência dos campos elétricos sobre a metassuperfície, análise esta que será 

elucidada mais adiante para o absorvedor proposto neste trabalho. 
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Figura 8: Relação da polarização do campo elétrico e dos efeitos capacitivos e indutivos em tiras metálicas [43]. 

Será visto adiante que o absorvedor em micro-ondas deste trabalho apresenta características 

ora de filtro rejeita-faixa nas bandas de absorção, ora de filtro passa-faixa para as frequências 

de banda entre 6 e 22 GHz. 

3.8.2 Teoria de Linhas de Transmissão 

Com o objetivo de melhor entender os parâmetros e equações matemáticas apresentadas a 

seguir, será elaborada uma condensação da teoria de linhas de transmissão usado por Costa [15] 

e outros autores para caracterização de metassuperfícies como circuitos RLC. Em Pozar [39] é 

apresentada uma análise sobre fios infinitamente longos, cujo nome é herdado da teoria. Pozar 

pretende questionar o tempo de resposta ao se conectar uma fonte em uma ponta e uma 

resistência em outra de fios com grandes dimensões. Como consequências das propriedades 

físicas deste fio, ocorrem efeitos sobre o mesmo que possuem representação elétrica pelos 

parâmetros de resistência em série R, condutância paralela G, capacitância paralela C e 

indutância paralela L, intrínsecos ao mesmo. Por falta de coincidência, alguns desses valores 

também aparecem na aproximação por circuitos RLC para absorvedores, como será visto mais 

à frente. 

 

Figura 9: Representação de parâmetros elétricos em linhas de transmissão [44]. 
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Considerando-se que o fio é atravessado por uma corrente e tensão variante no espaço e 

tempo, é possível se obter a equação da onda para o sistema e o valor da constante de 

propagação complexa 𝛾. Ambas as equações (30) e (31) são raízes para o estudo de circuito e 

impedância de metassuperfícies. Aliás, vale enfatizar que a equação (30) pode ser estendida 

para o campo elétrico tendo em vista que o campo elétrico equivale matematicamente ao 

negativo das derivadas parciais da tensão no espaço. Portanto, os resultados podem ser 

aplicados à metassuperfície desde que apresentem representações eletrônicas similares.  

𝑑2𝑉(𝑧,𝑡)

𝑑𝑧2 = 𝐿𝐶
𝑑2𝑉(𝑧,𝑡)

𝑑𝑡2 + (𝐿𝐺 + 𝑅𝐶)
𝑑𝑉(𝑧,𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑅𝐺𝑉(𝑧, 𝑡)   (30) 

𝛾 = 𝛼 + 𝑗𝛽 = √𝑅𝐺 + 𝑗𝜔(𝐿𝐺 + 𝑅𝐶) − 𝜔2𝐿𝐶    (31) 

3.8.3 Impedâncias características de metassuperfícies 

A figura 10 mostra um exemplo para modelagem de metassuperfícies por circuitos elétricos 

de Costa et al. [15]. O circuito permite representar, graficamente, os valores de impedância de 

entrada 𝑍𝐻, a impedância do espaço livre 𝜁0, que vale 377 ohms, a resistência em série 

equivalente do efeito de capacitância 𝑅𝐷, a resistência de perda ôhmica 𝑅𝑂, a capacitância 

equivalente C e a indutância equivalente L, esses dois últimos, como visto anteriormente, 

possuem dependência geométrica com o padrão da célula sobre a metassuperfície. A construção 

dessa teoria é possível graças aos conceitos da Lei da indução de Faraday e das equações de 

Maxwell vistas em 3.2 apresentadas anteriormente, juntamente com a teoria de linhas de 

transmissão em 3.8.2. 
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Figura 10: Exemplo de modelo de circuitos freestanding para uma FSS [15]. 

 

Alguns estudos ressaltam particionamento nas equações para a obtenção da impedância da 

célula da metassuperfície, como o proposto por Costa et al. [15][24]. Esse desmembramento se 

dá em dois pontos de consideração da impedância de uma metassuperfície: sua célula metálica 

seletiva em frequência ZFSS, ou seja, a impedância de superfície obtida pela conversão em um 

circuito RLC e a impedância equivalente do conjunto substrato unido ao plano de terra metálico 

traseiro, Zd. O dielétrico presente entre a célula e o plano terra atua de forma a sintonizar a 

capacidade ressonante do sistema como demonstra Hu et al. [17].  As equações (32) a (34) 

refletem o que os mencionados autores obtiveram para impedância da célula sem e com perdas 

e impedância do substrato: 

𝑍𝐹𝑆𝑆
𝑙𝑜𝑠𝑠𝑙𝑒𝑠𝑠 = 𝑗𝑋 =

(1−𝜔2𝐿𝐶0)

(𝑗𝜔𝐶0)
     (32) 

𝑍𝐹𝑆𝑆 = 𝑅 − 𝑗(
1−𝜔2𝐿𝐶

𝜔𝐶
)     (33) 

𝑍𝑑 = 𝑗𝑍𝑚
𝑇𝐸,𝑇𝑀𝑡𝑎𝑛(𝛽𝑑)     (34) 
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Tal que, considerando-se a polarização da onda incidente como TE ou TM: 

𝑍𝑚
𝑇𝐸 =

(𝜔𝜇𝑟𝜇0)

𝛽
      (35) 

𝑍𝑚
𝑇𝑀 =

𝛽

(𝜔𝜀𝑟𝜀0)
      (36) 

Compreendido o conceito de constante de propagação 𝛾 = 𝛼 + 𝑗𝛽 e a partir do número de 

onda angular 𝑘 =  2𝜋 𝜆⁄ , o número de onda transverso kt e 𝜃 o ângulo de incidência em relação 

à normal a célula, como segue: 

𝛽 = √𝑘2 − 𝑘𝑡
2     (37) 

𝑘𝑡 = 𝑘0𝑠𝑒𝑛(𝜃)     (38) 

Do ponto de vista do substrato aterrado, sua função é apenas como indutor no conjunto 

quando sua espessura é menor que 𝜆 4⁄  [15]. Nesse sentido, é possível concluir que o limitante 

de espessura de ℎ = 2 𝑚𝑚 do projeto nos fornece um efeito indutivo até a frequência máxima 

de 150 GHz. Vale ressaltar, também, a presença do parâmetro físico de espessura d do substrato, 

presente na equação (34), cujo papel é retratar os efeitos que sua variação produz não só nas 

respostas indutivas do sistema, mas também na impedância equivalente e o casamento ou não 

com o espaço livre. 

 A impedância da superfície seletiva em frequência ZFSS leva em conta os efeitos resistivos 

da célula causado por perdas ôhmicas de um material não-ideal com perdas e de uma resistência 

em paralelo devido à capacitância equivalente, que pode surgir em virtude das lacunas e 

geometrias presentes. Ao se analisar as equações juntamente com o que expõe a figura 10, nota-

se que o efeito resistivo equivalente R é a soma das perdas ôhmicas e de capacitância 

representado por 𝑅𝑂 e 𝑅𝐷 na figura 10. Um estudo das perdas ôhmicas para o projeto será feito 

mais adiante. É viável, portanto, a obtenção do valor de 𝑍𝐻, ou seja, a impedância característica 

total, também referida como 𝑍𝑅.  

Em outro trabalho, Costa [24] apresenta a impedância característica total da estrutura como 

a impedância equivalente de um circuito RLC calculada pelo paralelo das impedâncias da FSS 

com a impedância do substrato aterrado, como segue: 

𝑍𝑅 =
𝑍𝑑𝑍𝐹𝑆𝑆

𝑍𝑑+𝑍𝐹𝑆𝑆
      (39) 
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 Pela equação (39) é possível se calcular uma impedância característica 𝑍𝑅 e compará-la à 

impedância do espaço livre para análise do casamento de impedâncias do sistema e eficiência 

do absorvedor multibanda. A configuração freestanting a qual é submetida a célula é 

equivalente a um circuito elétrico fechado. Ele conecta a fonte da onda eletromagnética à célula 

pelo ar livre de impedância 𝜁0. Para todos os efeitos, o substrato aterrado é considerado em 

curto-circuito. A partir do cálculo de impedâncias se estipulam as perdas por descasamento e 

se torna possível uma comparação com as perdas por absorção. 

3.9 Método de estruturas homogeneizadas ou parâmetros efetivos 

Um modelo distinto [45] e atual para estudo dos parâmetros eletromagnéticos de 

metamateriais absorvedores é por análise da permissividade e permeabilidade efetivas. Esses 

termos se referem à dependência em relação à variação da frequência em estruturas 

consideradas homogêneas. É preciso conjecturar as condições de uma resposta do absorvedor 

multibanda para avaliar se a estrutura pode ser considerada como homogênea, i.e., com 

permissividade elétrica e permeabilidade magnética efetiva 𝜀𝑒𝑓𝑓(𝜔), 𝜇𝑒𝑓𝑓(𝜔) única para o 

conjunto FSS, substrato e plano de terra, como propõe Pendry et al. [32]. Caso homogênea, a 

análise da estrutura é simplificada pela aproximação de índices, que será vista mais adiante 

neste trabalho. Essa condição é apresentada pela equação (40), que abrange parâmetros da 

frequência angular de operação 𝜔, a dimensão característica a da célula da metassuperfície e o 

comprimento de onda 𝜆 em questão. 

𝑎 ≪ 𝜆 = 2𝜋𝑐0𝜔
−1     (40) 

No caso do absorvedor multibandas proposto, tem-se a como fixo e definido como a maior 

dimensão da estrutura, ou seja, a sua periodicidade 𝑝. Considerando-se a maior frequência de 

absorção, i.e., o último ponto de absorção da estrutura, obtém-se o comprimento de onda 

mínimo para dada frequência que vale λmin = 15,46 mm,  e, utilizando-se do fato que a 

frequência angular 𝜔 é obtida a partir da relação com a frequência linear como exposto na 

equação (1), chega-se a uma relação de 
λmin

2⁄ < a <
λmin

1⁄  de dimensionamento da estrutura. 

Para a frequência mínima de absorção, ou seja, o primeiro pico de absorção, calcula-se, 

analogamente, o comprimento de onda máximo  λmax = 36,14 mm e observa-se que 
λmax

3⁄ <

a <
λmax

2⁄ . Portanto, a estrutura varia de características predominantemente refratora e 

espalhadora de sinal para absorções nas bandas de frequências mais baixas para uma absorção 

mais homogênea caracterizada por ressonâncias e, consequentemente, mais estável para as 
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bandas de frequências mais altas. Por dividir-se entre estrutura homogênea e heterogênea, o 

estudo levará em conta ambos os métodos apresentados neste trabalho, juntamente com o 

cálculo computacional eletromagnético fornecido pelo software CST Studio 2020 para 

construção de uma argumentação sobre as características da estrutura. 

Os coeficientes de transmissão e reflexão efetivos são obtidos pela razão entre as amplitudes 

complexas das ondas de potência incidentes, refletidas e transmitidas, assimilados a parâmetros 

como os da matriz de espalhamento, como será visto adiante. A relação entre parâmetros de 

permissividade elétrica efetiva e permeabilidade magnética efetiva, levadas em conta a 

aproximação por estruturas homogêneas, é capaz de produzir anomalias de valores obtidos pela 

simulação apenas [35]. 

3.10 Índices de Absorção, Transmissão e Reflexão 

Assim como Landy et al. [18], outros autores [46] apresentam os índices efetivos da 

absorção de materiais A(ω), transmissão T(ω) e reflexão R(ω) com motivações para a 

construção de absorvedores, que são insensíveis à variação de polarização de campo elétrico. 

Esses estudos são capazes de estabelecer uma relação clara de permissividade e permeabilidade 

como tensores do sistema. Apesar de tratar de absorvedores de bandas de frequências distintas 

da proposta aqui, a relação e o mesmo raciocínio se aplicam neste projeto.  

Na prática, os valores desses índices efetivos podem ser medidos com o auxílio de antenas 

transmissoras posicionadas na parte frontal e receptoras ao lado da transmissora e na traseira da 

metassuperfície dentro de uma câmara anecoica, para evitar interferências durante as aferições, 

sendo as receptoras capazes de medir a potência, em dBm, do sinal enviado. Portanto, torna-se 

mais fácil a obtenção de tal razão. Contudo, este trabalho se limita à simulação com auxílio 

computacional, logo, esta etapa não será analisada.  

Considerando-se toda a potência envolvida no sistema absorvedor, prova-se, 

matematicamente, que os índices de absorção, transmissão e reflexão relativos possuem 

interdependência como mostra (41). Ademais, os módulos dos índices de reflexão e transmissão 

refletem os coeficientes de transmissão e reflexão, para cada estrutura homogeneizada. 

𝐴(𝜔) = 1 − 𝑇(𝜔) − 𝑅(𝜔)     (41) 

|𝑅(𝜔)| = 𝛤 = (
𝑉𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎

𝑉𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
2 = (

𝐼𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎

𝐼𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
2 = |𝑆11|

2   (42) 

|𝑇(𝜔)| = 𝛵 = (
𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎

𝑉𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 )2 = (
𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎

𝐼𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 )2 = |𝑆21|
2   (43) 
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Porém, estudos recentes ressaltam a relação entre polarizações cruzadas de campos elétricos 

refletidos [47]. O estudo pressupõe a divisão do sinal incidente pelo eixo x em dois eixos 

auxiliares u e v, como mostra a figura 11 representando o absorvedor de tal análise. Com isso, 

a equação (41) se transforma na equação (44).  

 

Figura 11: Representação de campos para análise de co e cross polarização [47]. 

𝐴(𝜔) = 1 − |𝑅𝑦𝑦|
2
− |𝑅𝑥𝑦|

2
− |𝑇𝑦𝑦|

2
− |𝑇𝑥𝑦|

2
    (44) 

Em (44), os parâmetros de índice de reflexão e transmissão levam em consideração as 

polarizações das ondas incidentes em relação às ondas refletidas. Assim, lê-se Ryy como índice 

de reflexão co-polarizado, Rxy índice de reflexão cross polarizado, Tyy índice de transmissão 

co-polarizada e Txy como índice de transmissão cross polarizado. 

Utilizando-se o já disposto sobre os parâmetros S, os coeficientes de transmissão e reflexão 

se relacionam com os parâmetros da matriz S e com os valores característicos de estruturas 

quando analisando a propagação de ondas. Eles são chamados de perda de transmissão (TL) e 

de retorno (RL), respectivamente, e seus valores são obtidos, em dB(decibéis), pelas equações: 

𝑅𝐿(𝑑𝐵) = −10 𝑙𝑜𝑔(
𝑃𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎

𝑃𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
) = −10𝑙𝑜𝑔|𝛤| = 𝑆11   (45) 

𝑇𝐿(𝑑𝐵) = −10 𝑙𝑜𝑔(
𝑃𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎

𝑃𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
) == −10𝑙𝑜𝑔|𝑇| = 𝑆21   (46) 
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O valor do coeficiente de reflexão pode variar de 0 ao máximo de 1, onde a onda reflete 

totalmente, que é o caso ideal de um metamaterial sem perdas (𝑍𝐻 = 0). Assim como Costa et 

al. [15], outros autores [14] [24] [48] [49] buscam de forma razoável assimilar as respostas 

elétricas dadas pelas geometrias diversas. 

As equações (47) e (48) são provenientes da relação de potências do sistema que atravessam 

a metassuperfície, subdividindo-se em potências refletidas e transmitidas e, utilizando-se do 

diagrama de blocos da figura 5, obtém-se as relações: 

𝑃𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑇 = 𝑃𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎     (47) 

𝑃𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝛤 = 𝑃𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎     (48) 

3.10.1 Parâmetros como tensores: µ(𝜔) e 𝜀(𝜔) 

Estudos detalhados [18][35] são capazes de demonstrar a relação dos vetores de parâmetros 

eletrônicos e eletromagnéticos complexos de uma metassuperfície, mais especificamente os 

índices de refração �̃�, permissividade 𝜀̃ e a permeabilidade magnética 𝜇. Esses trabalhos 

minuciam casos, considerando a insensibilidade do sistema à polarização dos campos elétricos. 

Tal relação é garantida para todo o sistema, tendo em vista que as perdas do sistema estão 

concentradas na dissipação de energia do substrato. Seguem tais equações que explicitam a 

relação: 

�̃�( 𝜔) = 𝜂1 + 𝜂2𝑖      (49) 

�̃�(𝜔) = √𝜀̃(𝜔)𝜇(𝜔)      (50) 

�̃�(𝜔) = √𝜇(𝜔)/𝜀̃(𝜔)      (51) 

É notável, pelas equações acima, que a permissividade elétrica ε e a permeabilidade 

magnética μ equivalentes agem como flexores para outros parâmetros de impedância e índice 

de refração. A escolha das características físicas como a largura e material usado no substrato 

dielétrico, proporção, formato e o tipo de metal utilizado permitem sintonizações de 

absorvedores para diferentes aplicações, também permitindo um filtro mais estreito de banda 

[50], uma banda mais larga e, como no caso proposto, múltiplas bandas. Porém, sua 

aplicabilidade se limita a casos em que estruturas homogêneas são consideradas, i.e., 𝑎 ≪ 𝜆. A 

estrutura proposta tem operabilidade similar à de transformadores de meia-onda para pontos de 

baixas frequências de absorção e de metassuperfície absorvedora para as frequências mais altas. 
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Capítulo 4 

Análises sobre banda de absorção 

Os efeitos de absorção da metassuperfície proposta ocorrem, como visto na teoria, quando 

há a ressonância capacitiva e indutiva da célula e do dielétrico aterrado. A metassuperfície 

difere das superfícies de alta impedância (HIS), caracterizadas por uma impedância de entrada 

aproximada ao infinito e o valor da reflexão de fase aproximado a zero para as frequências de 

absorção [23]. O caminho para análise do absorvedor multibanda partirá da computação 

eletromagnética de parâmetros simulados pelo software a partir de vetores locais. 

4.1 Caracterização de banda 

Existem duas possibilidades, em última análise, para a caracterização das bandas de 

absorção. Elas diferem numericamente de valores para as bandas com mesma frequência central 

e são conhecidas como banda FWHM (full width at half maximum) e banda de absorção de 10 

dB. A última, muito usada na análise de banda de antenas transmissoras, convenciona o 

intervalo com valores de 10 dB acima e abaixo do pico de absorção como banda. Já a primeira 

estipula a banda pela queda do valor da potência medida pela metade, cuja unidade de parâmetro 

é o decibel, logo 3 dB. Formula-se, assim, a banda pela aferição das potências nas frequências 

à esquerda e à direita em relação à frequência central. Nesta parte do trabalho iremos explorar 

ambas as bandas. 

 É possível notar, por ambas as equações (41) e (44), que o valor obtido dos índices de 

reflexão e de transmissão da onda são utilizados para construção da absortividade. A figura 12 

apresenta os gráficos para a reflexão e transmissão, em decibéis, obtidos pelo software. Os 

valores baixos de transmissão, abaixo de -50 dB, podem ser considerados nulos. Tal efeito se 

deve ao bloqueio de sinal pelo plano metálico traseiro. 
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Figura 12: Gráficos dos valores obtidos de S11(dB) e S21(dB)(sup.), e gráficos de magnitude e fase de S11. 

 Pelo gráfico de índice de reflexão em decibéis, os cinco pontos em que há ressonância na 

estrutura são caracterizados por baixos valores de reflexão com módulos acima de 10 dB. Isso 

porque, considerando-se a equação (45), o valor de perda de retorno (RL) possui sinal oposto 

ao índice de reflexão. Portanto, a absorção em si ocorre justamente quando o índice de reflexão 

de sinal atinge valores mais baixos. Apesar da inversão de fase do índice de reflexão, cujo 

comportamento indica uma troca de polarização da onda incidente e possíveis interferências de 

ondas co e cross polarizadas, a potência ainda é absorvida em sua maior parte, como será visto 

na sessão sobre dissipação de potências da estrutura.  

Com base no já disposto até aqui deste trabalho, será analisado o valor da absortividade da 

estrutura a partir da equação (41). Sabendo que um sinal possui magnitude e fase, e, de forma 

similar, levando-se em consideração a equação (20), o índice de refração é um número 

complexo, obtém-se o valor do índice de reflexão definido pela equação (52). Considerando-

se, ainda, que o índice de transmissão é nulo como visto nos gráficos anteriores da figura 12, 

tem-se o valor de absorção da metassuperfície obtido pela equação (53). É plotada a 

percentagem de absorção da estrutura em um gráfico na figura 13. 

𝛤 = 𝑆11
𝑎𝑏𝑠 = 𝑆11

𝑚𝑎𝑔 ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑆11
𝑓𝑎𝑠𝑒) + 𝑗 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝑆11

𝑓𝑎𝑠𝑒))  (52) 

𝐴(𝜔) = 1 − 𝛤2     (53) 
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Figura 13: Gráfico de percentagem da absorção da estrutura. 

Para apuração da banda, dado que a absorção da estrutura proposta depende diretamente do 

índice de reflexão como visto anteriormente, foram simuladas retas constantes nos pontos onde 

os valores de índice de reflexão possuem uma queda, em módulo, de 3 ou 10 dB. A partir da 

reta, foram demarcados pontos à esquerda e à direita da frequência central. Com as coordenadas 

dos pontos de índice de reflexão, foi possível se obter os valores das frequências limitantes e, 

finalmente, calcular-se as respectivas bandas de absorção. As tabelas 1 e 2 refletem os 

resultados. Como esperado, a banda, para todas as zonas de absorção, é maior no método de 

banda de 10 dB. Também vale destacar que o absorvedor proposto possui banda de absorção 

mais estreita para a frequência de 8,7 GHz e banda mais larga para a frequência de 15,5 GHz e 

8,3 GHz. Outro fato importante é a banda de 10 dB de largura para 8,3 GHz engloba a banda 

de 8,7 GHz fato que, dependendo da aplicação, classificaria a estrutura como absorvedor 

multibanda de apenas quatro zonas de absorção. 

 Tabela 1 - Bandas do absorvedor com FWHM 

 

frequência central 

fc de absorção 

(GHz) s11 (dB) s11+3dB 

f1 à esquerda de 

fc(GHz) 

f2 à direita de 

fc(GHz) 

Banda 

FWHM 

(MHz) 

8,368 -14,311 -11,311 8,3 8,432 132 

8,784 -36,77 -33,77 8,779 8,789 10 

13,44 -15,254 -12,254 13,395 13,492 97 

15,568 -15,741 -12,741 15,476 15,657 181 

19,424 -26,732 -23,732 19,402 19,442 40 
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 Tabela 2 - Bandas do absorvedor com separação de 10 dB 

 

4.2 Fator de seletividade Q 

O fator Q é capaz de representar a seletividade do metamaterial absorvedor multibanda 

proposto a partir da equação (54). Este indicador é obtido pela razão entre a frequência de 

ressonância 𝑓0 e a banda de absorção ∆𝑓 em FWHM (Full Width at Half Maximum), ou, da 

mesma forma, pelo produto da frequência angular e a razão entre as potências armazenadas e 

dissipadas. É muito utilizado na medição de decaimento de oscilações e perda de energia de um 

sistema, quanto maior o Q mais resistente o sistema será. Neste sentido, ele é um parâmetro 

usado para caracterização do absorvedor entre banda larga ou banda estreita [41][51]. 

𝑄 =
𝑓0

∆𝑓
= 𝜔0 ∗

𝑃𝑇

𝑃𝐿
      (54) 

Tabela 3 - Fator de seletividade 

 

 

 

 

Foi construída, assim, a tabela 3 do fator de seletividade para a estrutura proposta, onde 

nota-se uma maior seletividade sobre as frequências de ressonância de 8,7 GHz e 19,4 GHz. 

Em contrapartida, as frequências de 8,3 e 15,5GHz apresentam menor resistência a perdas e 

oscilações de energia.  

 

 

 

frequência central 

fc de absorção 

(GHz) s11 (dB) s11+10dB 

f1 à esquerda de 

fc(GHz) 

f2 à direita de 

fc(GHz) 

banda 10dB 

(MHz) 

8,368 
-14,311 -4,311 8,144 8,992 848 

8,784 -36,77 -26,77 8,771 8,798 27 

13,44 -15,254 -5,254 13,28 13,616 336 

15,568 -15,741 -5,741 15,264 15,872 608 

19,424 -26,732 -16,732 19,368 19,478 110 

Banda (MHz) Fator Q Frequência de ressonância (GHz) 

132 63,39 8,368 

10 878,40 8,784 

97 138,56 13,44 

181 86,01 15,568 

40 485,60 19,424 
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Capítulo 5 

Análise de perdas 

Alguns estudos apontam a importância da análise de perdas com o intuito de catalogar 

estruturas do mesmo tipo [16][17]. Perdas em metamateriais são, de certa forma, prejudiciais a 

algumas de suas aplicações, a não ser que se encontrem formas eficientes de reduzir tais perdas 

desnecessárias nesses materiais exóticos. Entretanto, algumas considerações sobre como 

absorvedores interagem com as ondas incidentes resultando na dissipação de energia se devem 

às perdas ôhmicas, elétricas e magnéticas sobre os componentes da metassuperfície, nas 

respectivas frequências de ressonância.  

O começo desse capítulo busca observar as distintas formas de perdas sobre o objeto deste 

trabalho. Na segunda parte, avaliando-se o conjunto de dados obtidos com o software CST 

Studio 2020, focaremos na apresentação do comportamento das correntes de superfícies em 

cada um dos casos nas frequências de absorção e a relação com o tipo de perda característico 

do projeto proposto. 

5.1 Perdas ôhmicas 

Dado que as estruturas metálicas são consideradas com perdas no sistema, questionar quão 

relevante essas perdas são para o projeto e o espectro de frequências em análise é 

imprescindível. Assim como mostrado em [24], as perdas ôhmicas ocorrem devido à absorção 

de energia por parte de elementos resistivos metálicos do sistema. Essa energia agita os átomos 

e moléculas do condutor e é dissipada na forma de calor por meio do aquecimento do metal da 

célula. De uma forma geral, esse efeito também é conhecido como efeito Joule [52] para 

circuitos elétricos.  

Perdas ôhmicas, representadas por RO na figura 10, possuem uma relação com a resistência 

do sistema absorvedor [15][24]. Entendendo-se a relação a partir dos parâmetros R como valor 

de resistência do sistema absorvedor, RS a resistência de superfície, S a área dada pelo quadrado 

da periodicidade p e A área real da superfície ocupada pelo metal da célula, estipulou-se, 

matematicamente, que a perda ôhmica fica atrelada ao valor obtido para a resistência do sistema 

na faixa das micro-ondas pela equação (55). 

𝑅 ≈ 𝑅𝑆
𝑆

𝐴
      (55) 
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Para as frequências de micro-ondas, os autores mencionados consideram os valores 

resistivos por perdas ôhmicas da FSS muito inferiores quando comparados aos valores de 

resistência da capacitância paralela equivalente, efeito que é comprovado neste trabalho a partir 

da análise dos dados obtidos nas simulações. 

5.2 Perdas dielétricas 

As perdas sobre dielétricos é distinta da perda sobre condutores tendo em vista sua 

composição molecular ser diferente e por possuírem baixa condutividade elétrica. Quando 

submetidos a diferenças de potenciais elétricos, as estruturas moleculares são polarizadas e as 

cargas no interior respondem ao campo elétrico [53]. Alguns fatores contribuem para uma 

absorção maior e perdas maiores sobre o dielétrico como os valores de polarização do material 

que compõe o substrato. O aquecimento também ocorre assim como nos condutores, porém as 

forças intermoleculares são mais fortes e a energia dos dipolos mais fraca o que os torna mais 

resistentes que os metais, onde os núcleos estão muito próximos. Logo, a dissipação é mais 

eficiente, ou seja, gera muito menos calor. 

Será feita uma análise de estabilidade, a partir da variação do fator de dissipação do 

dielétrico, mais adiante. 

5.3 Casamento de impedância 

Para o sistema proposto ter baixas perdas, i.e., ser um sistema de ressonância otimizado, a 

impedância de porta Z11, como visto nos parâmetros Z, precisa estar equiparada ao valor de 377 

ohms, que é a impedância do espaço livre. A figura 14 representa os resultados obtidos pelo 

software e demarca os valores de impedância calculados sobre as frequências centrais de 
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ressonância.

 

Figura 14: Impedância de entrada real e imaginária do absorvedor. 

Pela análise gráfica, os valores com diferenças máximas de impedância obtidos foram sobre 

as frequências mais baixas, o que reflete a maior perda por descasamento nas duas primeiras 

bandas de absorção. Também é possível notar a existência de um ponto de alta impedância de 

porta entre as frequências de 10 e 12 GHz, que reflete a baixa capacidade de absorver sinais 

nessa banda, e o espalhamento de sinal com grande inversão de fase como notável pelo 

comportamento da parte imaginária. 

Com isso, conclui-se que, nas faixas de absorção, há uma aproximação da parte real da 

impedância de entrada do absorvedor à impedância do espaço livre, refletindo o comportamento 

de porta casada ou mesmo de uma resistência otimizada, i.e., com baixa perda de descasamento 

considerando-se o modelo de sistema de circuito RLC. 

5.4 Perdas de potência 

Para entender melhor os efeitos explicados, foi plotado em um gráfico a dissipação de 

potência sobre os elementos do absorvedor multibanda, i.e., sobre a FSS, o dielétrico e o plano 

de cobre posterior. Obtidos através dos parâmetros de potência calculados pelo software CST 

Studio 2020, é possível notar que os maiores valores de dissipação de potência se concentram 

sobre o dielétrico que, atuando como cavidade ressonante, é capaz de reter a maior parte da 

energia dissipada. Foram simulados a transmissão de energia máxima de 0,5 Watts de potência 

sobre a estrutura como mostra a figura 15. 
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Figura 15: Absorção de energia por materiais da FSS. 
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Capítulo 6 

Caracterização da ressonância 

A partir da comparação de parâmetros eletromagnéticos como permissividade elétrica, 

permeabilidade magnética, impedância de entrada e índice de refração do meio, é possível 

construir um modelo de previsão de comportamento para a estrutura. De forma similar, ao se 

comparar o comportamento dos campos simulados pela aproximação finita construída pelo 

software se torna possível obter propriedades intrínsecas do projeto proposto. Este capítulo tem 

como objetivo investigar ambos os vieses.  

6.1 Ressonância elétrica e magnética 

Como abordado no assunto de circuito RLC para metassuperfícies, a ressonância elétrica 

ocorre quando o primeiro harmônico da série de frequências de ressonâncias do sistema é 

atingido e é caracterizado por ter o valor de impedância equivalente resistiva aproximada a zero, 

ou seja, a corrente flui em um único sentido e sem grande esforço. Isso ocorre devido à presença 

majoritária de efeitos elétricos capacitivos que armazenam energia e a retransmitem sobre o 

circuito tornando-o mais eficiente na banda de ressonância. É dependente também da geometria. 

Já a ressonância magnética é caracterizada pela presença de um momento magnético. 

Podendo estar na presença ou não de um dipolo magnético, o momento magnético reflete a 

capacidade de um vetor de indução magnética realizar torque ou rotacionar um elemento com 

capacidade de produzir uma corrente elétrica, como dispõe a figura 16. Dessa forma, o campo 

de indução magnética B e momento magnético m estão atrelados a indução de corrente elétrica. 

Uma ressonância magnética pode existir devido à correntes elétricas circundantes em espiras 

ou em correntes de comportamento circular sobre um metal. 

 

Figura 16: Representação de momento magnético. 

A partir desses conceitos, a caracterização da ressonância em termos dos parâmetros 

descritos pode ser dada como elétrica ou magnética. Para isso, se faz necessário conjecturar os 

vetores elétricos e magnéticos disponíveis pela simulação através do programa. 
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6.2 Comportamento das correntes de superfície 

A observação da corrente sobre as superfícies da FSS nas frequências de ressonância 

promete demonstrar comportamentos eletromagnéticos característicos de suma importância, 

que corroboram as interações entre os elementos. Será discutido, em cada caso, o 

comportamento característico dos campos eletromagnéticos tanto sobre a FSS quanto sobre o 

plano de terra. Neste sentido, foram escolhidas as frequências centrais: 8,35 GHz, 8,8 GHz, 

13,4 GHz, 15,5 GHz e 19,3 GHz. Desde a observância dos plasmons de superfícies sobre a 

célula e de dipolos artificiais que surgem, serão obtidos argumentos capazes de caracterizar o 

tipo de absorção entre ressonâncias predominantemente elétricas ou magnéticas. 

6.2.1 Frequência de 8,35 GHz 

Através da animação por variação da fase da onda incidente, foi possível perceber uma 

concentração maior de correntes sobre a região das três aberturas horizontais de cada lado da 

FSS. A figura 17 mostra uma visão aproximada sobre a região de maior concentração de vetores 

da corrente de superfície da primeira faixa de ressonância. Tal fato também foi observado sobre 

as aberturas da célula em todas as frequências de ressonância. Pode-se notar um alto fluxo de 

corrente induzida na abertura central através da imagem. 

 

Figura 17: Corrente de superfície com região focalizada para 8,35GHz. 

Com relação ao plano de terra, a figura 18 demonstra o comportamento das linhas de 

corrente de superfície que surgem, dada a interação célula-dielétrico com o plano metálico.  
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Figura 18: Fluxo de corrente sobre plano de terra do absorvedor para 8,35 GHz. 

Pode se perceber um fluxo de corrente circular na região central do array de células. Tal 

fato que reflete uma alta ressonância magnética sobre o plano de terra dada graças às interações 

entre as correntes intercelulares. Com isso, regiões de fronteira possuem propriedades de 

polarização elétricas tanto positivas como negativas. Apesar disso, conclui-se a preponderância 

de absorção por interações de campo magnético na interface dielétrico-plano traseiro. 

6.2.2 Frequência de 8,8 GHz 

Em perspectiva da frequência de 8,8 GHz de ressonância, pode-se perceber um 

comportamento similar das correntes induzidas sobre a região de aberturas horizontais, 

contudo, as correntes estão mais concentradas sobre as aberturas laterais de s2 = 5,4 mm. Tal 

fato reflete características de uma frequência de ressonância próxima a de 8,3 GHz, mas com 

pontos de indutância e capacitância característicos distintos. A figura 19 reflete o fluxo de 

correntes sobre a FSS. 
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Figura 19: Corrente de superfície vista ampliada para 8,8GHz. 

 

Figura 20: Fluxo de corrente sobre absorvedor para 8,8 GHz. 

Em virtude da alta concentração de correntes de superfície sobre a célula, surgem regiões 

de capacitância sobre o plano de terra logo abaixo, o que reflete o comportamento interativo 

dos campos sobre a célula e o plano de terra. Tais regiões apresenta a formação de dipolos que  

induzem correntes circulares e são consequências da interação eletromagnética com o 

dielétrico. A figura 20 representa o comportamento de tais correntes induzidas, obtido com o 

auxílio do software. A ressonância característica sobre o plano traseiro é circular, portanto, 

predominantemente magnética. 
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6.2.3 Frequência de 13,4 GHz 

Neste caso, as correntes de superfícies observadas se dividem quase uniformemente sobre 

todas as aberturas, como mostra a figura 21. Além disso, nota-se uma alta indutância de corrente 

sobre as bordas das células, especificadamente sobre as aberturas verticais. 

 

Figura 21: Corrente de superfície vista ampliada para 13,4GHz. 

 

Figura 22: Correntes sobre o plano de terra do absorvedor para 13,4 GHz. 

Em relação ao plano traseiro, notam-se pontos de alta polarização elétrica sobre as 

extremidades. Tal comportamento infere uma ressonância característica elétrica sobre o plano 

traseiro. É possível concluir, assim, que absorção pelo dielétrico se dá por interação de campos 

elétricos nessa banda. 
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6.2.4 Frequência de 15,5 GHz 

Com comportamento de corrente de superfície sobre a célula similar à frequência de 8,35 

GHz, o estudo deste caso se difere principalmente no fluxo de corrente máximo, como é 

apresentado na figura 23. Caracterizado por um baixo fluxo, ainda é preciso se questionar 

quanto a relação dessa corrente com a absortividade da estrutura.  

 

Figura 23: Corrente de superfície sobre a célula na frequência de 15,5GHz. 

Já ao se observar o comportamento das correntes sobre o plano traseiro, este se difere do 

anterior por apresentar característica de ressonância elétrica por regiões polarizadas 

eletricamente. 

 

Figura 24: Fluxo de corrente no plano traseiro do absorvedor para 15,5 GHz. 
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6.2.5 Frequência de 19,3 GHz 

Neste último caso de absorção, houve maior fluxo das correntes induzidas sobre as 

extremidades das aberturas da FSS. Ainda, correntes sobre as aberturas verticais também foram 

observadas com altas concentrações de fluxos de correntes sobre as bordas da célula próximas 

às aberturas verticais como mostrado na figura 25. 

 

Figura 25: Corrente de superfície vista ampliada para 19,3GHz. 

No plano traseiro, exibido pela figura 26, as correntes convergem para pontos de 

polarização opostos como mostrado. Tal padrão de fluxo se caracteriza de forma muito similar 

a frequência anterior. 

 

Figura 26: Fluxo de corrente no plano de terra para 19,3 GHz. 
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6.3 Análise gráfica de µ𝒆𝒇𝒇(𝛚) e 𝛆𝒆𝒇𝒇(𝛚) 

Alguns autores [40][45][54][55] utilizam-se da aproximação dos parâmetros efetivos e as 

relações descritas nas equações (49) a (51). Ao focar em tensores variantes com a frequência, 

alguns trabalhos analisam a relação da parte imaginária e parte real dos elementos do sistema 

com a absortividade da metassuperfície [17][40]. Foram obtidos valores aproximados de 

permissividade e permeabilidade a partir dos parâmetros S simulados, o número de onda 𝑘 e a 

altura do substrato h, como segue: 

𝜀𝒆𝒇𝒇(𝜔) = 1 +
2𝑗

(𝑘ℎ)
(
1−𝑆11

1+𝑆11
)    (56) 

µ𝒆𝒇𝒇(𝜔) = 1 +
2𝑗

(𝑘ℎ)
(
1+𝑆11

1−𝑆11
)    (57) 

A partir dos valores, foram plotados os gráficos a seguir nas imagens. Afere-se que para 

valores positivos de permissividade e negativos para permeabilidade ou vice-versa, a 

transmissão é nula [40], como ocorre para as três frequências mais baixas de absorção da célula 

proposta. Para casos de valores mais próximos de zero, a reflexão é reduzida, 

proporcionalmente, atingindo nulo quando ambas as grandezas atingem zero, como pode ser 

visto em todos os casos de absorção através dos gráficos. 

 

Figura 27: µ
𝑒𝑓𝑓

(𝜔) e 𝜀𝑒𝑓𝑓(𝜔) para frequências baixas do absorvedor 
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Figura 28: µ
𝑒𝑓𝑓

(𝜔) e 𝜀𝑒𝑓𝑓(𝜔)  para frequências médias do absorvedor 

 

Figura 29: µ
𝑒𝑓𝑓

(𝜔) e 𝜀𝑒𝑓𝑓(𝜔) para frequências altas do absorvedor 

6.4 Considerações finais sobre a ressonância 

Com o auxílio de simulações animadas e por vetores graduados em termos de fluxo de 

corrente (A/m), foi possível se aprofundar na caracterização de cada ressonância. Neste final 

de capítulo, serão apresentadas elucidações sobre os comportamentos observados.  

A presença de correntes de superfície sobre a célula, seguindo a direção das aberturas, não 

representa um comportamento capacitivo, ou seja, há uma escassez de campo elétrico 

dominante, indutor de corrente ou de dipolos elétricos, capaz de produzir essas correntes, fato 

que elimina a classificação da absorção sobre a FSS por ressonância elétrica. Portanto, 

conjectura-se analisar o sistema em perspectiva do conjunto célula, substrato e plano de terra, 

para um estudo final sobre as perdas e porque ela se apresenta caracterizada por uma 

ressonância. 
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De partida, pode-se representar campos magnéticos induzidos H que são produzidos pelas 

correntes de superfície. Tais campos são locais e normais à estrutura como mostra a figura 30. 

Considerando-se, também, o sentido das correntes e observando os contornos da célula, 

percebemos a formação de regiões parcialmente polarizadas entre positivas e negativas, efeito 

que possui consequências sobre a interferência intercelular, plasmons de superfície e 

capacitâncias parasitas que podem surgir, mas nada delegam sobre a capacidade absortiva da 

estrutura, visto que a área da célula sobre influência desses efeitos é pouco expressiva. 

 

Figura 30: – Visualização parcial das correntes de superfície e os campos induzidos sobre a FSS. 

Como já foi mostrado na análise de perdas, a maior parte da energia que é absorvida pela 

estrutura concentra-se no dielétrico, através da magnetização e polarização do substrato e 

interação com o plano terra. Desse modo, tal comportamento de presença de campo magnético 

reflete a intensidade da corrente elétrica induzida e está intrinsecamente relacionada à 

capacidade da estrutura de absorção. Didaticamente, o campo magnético H1 interage com o 

dielétrico abaixo da célula, e o campo H2 é capaz de induzir mais corrente sobre a estrutura, 

considerando-se o caso ideal em que não há interferência sobre o campo próximo. Essa 

interação se tornará mais clara na análise do fator de dissipação dielétrica. 

Sabendo-se que para a hipótese de ressonância elétrica, o armazenamento de energia se dá 

por um aumento da corrente elétrica, com intuito de esclarecer essa falta de relação do efeito 

elétrico sobre a absorção, foi construída a tabela 4 de valores de fluxo de corrente, obtidos nas 

frequências de ressonância através dos valores máximos dos vetores de corrente de superfície, 

obtidos na simulação, e a absortividade.  
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Tabela 4 - Comparativo de absortividade e fluxo de corrente na célula 

fluxo de corrente máximo observado(A/m) A(w)(%) Frequência de absorção (GHz) 

1114,39 96,20 8,30 

1291,10 99,97 8,70 

1591,74 97,02 13,40 

400,13 97,33 15,50 

1571,92 97,78 19,30 
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Capítulo 7 

Análises de estabilidade 

Compreendendo-se o funcionamento ideal de um absorvedor e suas características, este 

capítulo preconiza uma perspectiva realista de valores de parâmetros, para uma futura 

construção de um modelo físico. Os parâmetros estáticos, ou seja, valores universalizados, 

como permissividade de materiais, constantes de propagação do espaço livre, entre outros, estão 

embutidos no software CST Studio 2020 e são utilizados em todo o trabalho para os cálculos. 

O cerne deste capítulo está em ponderar a estabilidade dos parâmetros dinâmicos, obtidos 

através dos valores estáticos, como ângulo de incidência da onda e da variação do fator de 

dissipação. 

7.1 Fator de dissipação dielétrica 

Por razão de a maior dissipação de energia do sistema do absorvedor ser pelo substrato, será 

feita uma análise com variação do fator de dissipação do mesmo, também chamado de tangente 

de perdas, ou tangente delta. Tal varredura também avaliará a eficiência do valor referente à 

tangente de dissipação do material escolhido para substrato, o FR-4. Foi utilizado no software 

para a construção do absorvedor esse material de tangente delta de valor 0,025. 

Um material dielétrico real apresenta fatores de dissipação de energia pelo parâmetro 

tangente delta, ou tangente de perdas, referida nos cálculos como tand. A perda é relacionada à 

capacidade de um dielétrico se tornar um material reativo ou resistivo dada a incidência de uma 

diferença de potencial ou campo elétrico incidente. Ao se analisar o substrato e tentar aproximar 

seu comportamento por um circuito elétrico, é possível representá-lo por um resistor e um 

capacitor ou indutor. Além disso, no plano da magnitude de impedância, adicionamos um plano 

imaginário de reatância na construção do gráfico de impedância equivalente [56]. A tangente 

de perdas mede esta razão entre a resistência e a reatância do componente em questão, como 

ilustrado a seguir. 
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Figura 31: Representação de dielétrico para dissipação e fasor de impedância. 

Foram levantados dados obtidos pelo software ao se variar a tangente de perdas no dielétrico 

entre os valores 0 e 1, divididos em varredura de parâmetros com espaçamentos lineares, porém 

com passos diferentes de acordo com os valores mais comuns de tangente de perdas nos 

materiais usados como substrato, são eles: 

• De 0 a 0,1 com passo de 0,01; 

• De 0,1 a 1,0 com passo de 0,1; 

Seguem, nas figuras (32) e (33), os gráficos comparativos dos valores calculados pelo 

software para S11 em dB. Como já visto anteriormente, as perdas por reflexão com valores mais 

altos em módulo refletem uma maior capacidade de absorção do dielétrico. Isso porque as 

perdas estão relacionadas às potências das ondas transmitidas e refletidas. 
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Figura 32: Gráfico de perda de reflexão em função do fator de perda variando entre 0,0 e 0,1. 

 

Figura 33: Gráfico de perda de reflexão em função do fator de perda variando entre 0,1 e 1,0. 

Considerando-se que todas as outras variáveis são mantidas constantes, observam-se 

valores ótimos para as perdas de reflexão para os valores de fator de dissipação tand entre 0,02 

e 0,04. Logo, nota-se que a escolha de dielétrico pelo FR-4 condiz com uma situação otimizada 

de resultados, além de contribuírem para uma facilidade de fabricação do  absorvedor. 

7.2 Ângulo de incidência 

Um outro parâmetro de variação relevante para a estrutura é o ângulo de inclinação da onda 

incidente em relação à direção normal ao plano que contém a metassuperfície. A variável que 

carrega a característica angular em relação ao eixo de propagação é a variável 𝜃(teta). Portanto, 

foi realizada uma varredura desse parâmetro com passos de 15 º e variação 0o ≤ θ ≤ 60o. 
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Considerando-se como parâmetro de boa reflexão valores abaixo de -10 dB, a estrutura 

apresentou uma perda de reflexão superior a esse valor, em torno de todas as 5 frequências 

centrais, com ângulos de incidência de 0º e 15º, declinando nos ângulos subsequentes. Além 

disso, surgiram novos harmônicos entre tais frequências de ressonância a partir da primeira 

inclinação de 15º, como mostram os gráficos expostos na figura 34. Do ponto de vista da 

frequência central, ocorreram deslocamentos dos pontos que também resultam em quedas nos 

valores de absortividade da estrutura quando sob incidências não normalizadas. 

 

Figura 34: Variação de índice de reflexão com diferentes incidências angulares. 

Portanto, conclui-se que a estrutura proposta não se apresenta como uma metassuperfície 

de grande estabilidade angular. Contribuem para isso o fato de existirem diversas ressonâncias 

de proximidade tanto física quanto espectral.  
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Capítulo 8 

Conclusão 

Os resultados foram obtidos graças aos avanços acadêmicos no desenvolvimento de 

metassuperfícies como absorvedores, que hoje compõe diversas áreas de aplicabilidade, com 

cobertura de quase todo o espectro eletromagnético, desde frequências de rádios [57] ao 

espectro visível [18]. Considerando a banda total obtida para o absorvedor multibanda de 

metassuperfície para a faixa de micro-ondas, sua aplicação em diferentes faixas de bandas 

operacionais de frequência, e suas características de ressonâncias propostas, sua utilização é 

bastante vasta em diversos ramos de telecomunicações. Pode-se concluir então, que esse 

trabalho se propôs a expor o início do estudo de uma estrutura com multifuncionalidade. 

A estrutura apresentada ainda pode ser aprimorada para se obter melhora na eficiência de 

absorção e tamanho, visto o crescente avanço em nanotecnologia de materiais. Um estudo mais 

aprofundado com aplicações em camadas da estrutura podem visar uma maior absorção, por 

exemplo. Estudo de diferentes materiais usados como substrato, ou mesmo novos compostos 

que venham a surgir com o desenvolvimento tecnológico crescente desce setor. Apesar disso, 

grande parte do interesse em aplicações da estrutura suscita da alta absortividade e seletividade 

da estrutura, como foi apresentado. 
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Capítulo 9 

Sugestões para trabalhos futuros 

Algumas aplicações de metassuperfícies absorvedoras são promissoras e aproximam ideias 

antes consideradas apenas possíveis em ficção. Como é o caso de aplicações em invisibilidade 

eletromagnética [58][59] uso de metassuperfícies em radomes de seção reta de radar (RCS) 

dentro da faixa de absorção para reduzir a detecção de alvos [14][60], visualizador de 

distribuição de potência para antenas [61], redutor de interferências por ressonâncias em 

circuitos eletrônicos [62] como em dispositivos LAN, switches e servidores de rede [63] e em 

etiquetas de identificação por radiofrequência (RFID) [64], muito utilizadas nos dias de hoje. 

Além disso, por operar em frequências da faixa do espectro designada para 5G, sua 

aplicabilidade em transmissões, modulações e filtragem de sinais [11][65] pode ser de grande 

utilidade para o futuro próximo.  

Por último, uma outra utilidade seria em câmaras anecoicas para estudo de efeitos de ondas 

em banda de frequências filtradas pelo absorvedor. Outros usos não mencionados neste trabalho 

podem surgir com o desenvolvimento tecnológico e científico do futuro.  
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