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Com o aumento dos dispositivos a usar o espetro de frequência, o ambiente torna-se mais denso 

electromagneticamente, o que ocasionam múltiplas interferências de sinais de comunicações. A expansão 

da Internet das Coisas (IoT) proporciona o uso e o aumento de pequenos dispositivos por parte dos utentes 

dos sistemas ferroviários. Estes dispositivos podem vir a causa interferência por emissão de sinais em 

frequências eletromagnéticas utilizadas para as comunicações de sensores que captam dados para a 

monitorização das condições do comboio ou a receção de dados de sensores ao longo da via férrea. Assim, 

com o avanço dos dispositivos 5G e a popularização dos dispositivos inteligentes, mostra-se viável a 

aplicação de filtros seletivos de frequências nas janelas dos comboios aplicando o princípio de Superfícies 

Seletivas de Frequência (FSS). As demais áreas de contorno dos comboios são feitas ou revestidas de 

materiais metálicos, que pelo princípio da gaiola de Faraday bloqueiam as ondas eletromagnéticas para seu 

interior, exceto as janelas. Neste trabalho é proposto uma película adesiva para janelas com o uso de 

material metálico transparente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As superfícies seletivas em frequência são filtros essencialmente eletromagnéticos que refletem certas bandas de 

frequência e permitem a transmissão de outras. São estruturas periódicas bidimensionais compostas por um 

conjunto de elementos idênticos chamados células básicas [01]. Existem dois tipos fundamentais de FSS. Um 

primeiro é composto por trilhas metálicas sobre um substrato. Tal configuração é comumente referenciada como 

uma FSS capacitiva, portando-se como um filtro passa-baixa. O segundo tipo de estrutura consiste em aberturas 

ou fendas em placas metálicas, referenciadas como FSS indutivas, portando-se como um filtro passa-alta. 

Esse sistema é possível devido a excitação de corrente através desses elementos condutores, sendo possível sua 

obtenção pelo uso de algoritmos genéticos [02], assim formam uma barreira passiva e artificial para a seleção de 

frequências eletromagnéticas Fig. 1. 

As aplicações do FSS aumentaram ao longo das últimas décadas. No campo militar, estes incluem radomes, 

mísseis, tecnologia Stealth, satélites. Como aplicações pacíficas, o FSS pode assegurar a privacidade de uma rede 

sem fios dentro de um edifício, bloqueando a saída de sinais para o exterior. Sabendo que múltiplas redes sem fios 

lado a lado criam interferências, o FSS também pode resolver este problema. Em casa, os FSS são utilizados em 

fornos de micro-ondas para bloquear ondas nocivas. Outra aplicação doméstica é uma janela inteligente que pode 
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filtrar sinais, permitindo a passagem de luz e sinais de comunicação (Wifi, GSM, UTMS, etc.) e bloqueando a 

radiação infravermelha. 

Esta aplicação de filtros seletivos de frequências nas janelas dos comboios aplicando o princípio de FSS, é 

interessante no contexto de controlo eletromagnético do ambiente, seja para blindagem da cabine do condutor ou 

para otimização do uso de dispositivos para os utentes que estão nos seus respectivos vagões, a exemplo a 

otimização do sinal do wifi e das comunicações móveis 4G/5G. 

Para a obtenção dos padrões a serem desenhados nos filtros seletivos em frequência, os algoritmos genéticos 

surgem como solução. Os Algoritmos Genéticos são inspirados pela teoria evolutiva de Darwin. A sua invenção é 

creditada a John Holland que estudou este campo de computação a partir de 1960. Em 1975 [03] publicou a sua 

obra "Adaptação no Sistema Natural e Artificial", o primeiro grande trabalho sobre este tema. John Koza [04] 

utilizou Algoritmos Genéticos para certas aplicações e introduziu o termo "Programação Genética". "Programação 

Genética". Devido à simplicidade de implementação e eficiência, os Algoritmos Genéticos são hoje em dia 

amplamente utilizados para resolver problemas de otimização, tais como problemas NP. Devido à simplicidade de 

implementação e eficiência, os Algoritmos Genéticos são hoje em dia amplamente utilizados para resolver 

problemas de otimização, tais como problemas NP (problema do viajante, problema da mochila, etc.). 

 

 

Fig.1. Sistema de Superfícies Seletivas de Frequência (FSS) para janelas de comboios. 

 

Ao se conceber uma solução para as janelas dos comboios, faz-se necessária a utilização de materiais condutivos 

e opticamente transparentes, por exemplo, filmes de poliéster revestidos a prata (AgHT) e Óxido de Índio e Estanho 

(ITO) [05]. Este último apresenta uma elevada transparência óptica em média 90% em depósitos muito finos 

(100nm - 1,2um), mantendo uma condutividade consideravelmente elevada de 281319 S/m [06]. 
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Ao longo deste estudo foram desenvolvidas simulações que comprovam a viabilidade de filtragem de frequências 

específicas para diferentes ângulos de incidência do sinal, tais resultados foram publicados a nível internacional 

[07]. 

2 PROJETO E SIMULAÇÃO  

 

Neste projeto, todas as simulações foram executadas no software do CST Microwave Studio 2020. Um software 

de cálculo numérico baseado na "Técnica de Integração Finita". Proposto por Thomas Weiland em 1977 [08], este 

método consiste num esquema de discretização espacial (malha) para a resolução de problemas de campos 

eletromagnéticos no domínio do tempo e da frequência.  

Tomando uma estrutura, discretizada em pequenas células tetraédricas ou hexaédricas, e depois calcula os campos 

para cada célula usando as Equações de Maxwell em forma integral. Quanto melhor for a resolução da malha, 

melhor será a precisão dos cálculos, por outro lado, o tempo de cálculo aumenta proporcionalmente.  

A utilização de uma superfície 100% condutiva consegue bloquear sinais de todas as bandas do espectro 

eletromagnético, porém representa um maior custo com materiais condutivos opticamente transparentes. A 

utilização de padrões com modelo do algoritmo genético xadrez, visa economizar material mantendo a rejeição 

das frequências inferiores a 7GHz, Fig. 2. 

 

Fig.2. Estrutura FSS Simulada - Modelo Xadrez. 

 

Na Fig. 3 são apresentados os Parâmetros S, que define a funcionalidade da película adesiva. O parâmetro S11 

representa as frequências que são refletidas pela estrutura. Se apresentasse valores negativos, estas não 
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conseguiriam ser refletidas. Verifica-se nesta simulação que não há passagem de sinais, pois todos os valores se 

encontram em 0 dB. Por sua vez, o S21 representa o sinal que é transmitido de um lado a outro da película, este 

deve estar abaixo dos -20 dB, condição que foi satisfatoriamente atendida.  

 

Fig.3. Simulação da Película FSS Adesiva de ITO. 

 

3 CONCLUSÕES 

O uso de filtros FSS em janelas de comboio, proporcionará o melhor aproveitamento do espectro eletromagnético, 

reduzindo o ruído e interferências de fontes externas. Possibilitando a gestão da oferta do espectro eletromagnético 

pelo operador dos comboios. As simulações eletromagnéticas realizadas permitiram a redução de 50% na 

utilização de material condutor na película adesiva. Com essa tecnologia é possível atuar na melhoria do sistema 

de segurança para a monitorização dos sensores sem fio, dentro e ao longo da via férrea. O baixo custo da 

implementação deste sistema, também viabiliza e agrega essa tecnologia no melhoramento dos sistemas para a 

mobilidade da nova era digital. 
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