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Resumo
Esta tese descreve metodologias de projeto para superfícies seletivas de frequência
(FSSs) compostas por arranjos periódicos de patches metálicos pré-fractais impressos em
camadas dielétricas simples (FR4, RT/duroid). As formas apresentadas pelas geometrias
correspondentes à ilha de Sierpinski e ao fractal T são exploradas para o projeto simples de
filtros espaciais rejeita-faixa eficientes com aplicações na faixa de micro-ondas. Resultados
iniciais são discutidos em termos do efeito eletromagnético decorrente da variação de
parâmetros como, número de iterações fractais (ou nível do fractal), fator de iteração fractal, e
periodicidade da FSS, dependendo do elemento pré-fractal utilizado (ilha de Sierpinski ou
fractal T). As propriedades de transmissão destes arranjos periódicos propostos são
investigadas através de simulações realizadas pelos programas comerciais Ansoft DesignerTM
e Ansoft HFSSTM, que executam métodos de onda completa. Para validar a metodologia
empregada, protótipos de FSS são selecionados para fabricação e medição. Os resultados
obtidos apontam características interessantes para filtros espaciais de FSS, tais como:
estrutura compacta, com maiores fatores de compressão de frequência; além de respostas
estáveis em frequência com relação à incidência oblíqua de ondas planas. Esta tese aborda
ainda, como enfoque principal, a aplicação de uma técnica alternativa de otimização
eletromagnética (EM) para análise e síntese de FSSs com motivos fractais. Em exemplos de
aplicação desta técnica, elementos pré-fractais de Vicsek e Sierpinski são usados no projeto
ótimo das estruturas de FSS. Baseada em ferramentas de inteligência computacional, a técnica
proposta supera o alto custo computacional proveniente das análises paramétricas de onda
completa. Para este fim, são desenvolvidos modelos rápidos e precisos de rede neural do tipo
perceptron de múltiplas camadas (MLP) utilizando diferentes parâmetros como variáveis de
entrada do projeto. Estes modelos de rede neural têm como objetivo calcular a função custo
nas iterações dos algoritmos de busca populacional. O algoritmo genético contínuo (GA), a
otimização por enxame de partículas (PSO), e o algoritmo das abelhas (BA), são usados para
a otimização das FSSs com valores específicos de frequência de ressonância e largura de
banda. O desempenho destes algoritmos é comparado em termos do custo computacional e da
12

convergência numérica. Resultados consistentes podem ser verificados através da excelente
concordância obtida entre simulações e medições referentes aos protótipos de FSS construídos
com uma dada iteração fractal.

Palavras-chave: Superfícies seletivas de frequência, FSS, geometria fractal,
inteligência computacional, rede neural MLP, algoritmos de busca populacional.
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Abstract
This thesis describes design methodologies for frequency selective surfaces (FSSs)
composed of periodic arrays of pre-fractals metallic patches on single-layer dielectrics (FR4,
RT/duroid). Shapes presented by Sierpinski island and T fractal geometries are exploited to
the simple design of efficient band-stop spatial filters with applications in the range of
microwaves. Initial results are discussed in terms of the electromagnetic effect resulting from
the variation of parameters such as, fractal iteration number (or fractal level), fractal iteration
factor, and periodicity of FSS, depending on the used pre-fractal element (Sierpinski island or
T fractal). The transmission properties of these proposed periodic arrays are investigated
through simulations performed by Ansoft DesignerTM and Ansoft HFSSTM commercial
softwares that run full-wave methods. To validate the employed methodology, FSS prototypes
are selected for fabrication and measurement. The obtained results point to interesting features
for FSS spatial filters: compactness, with high values of frequency compression factor; as
well as stable frequency responses at oblique incidence of plane waves. This thesis also
approaches, as it main focus, the application of an alternative electromagnetic (EM)
optimization technique for analysis and synthesis of FSSs with fractal motifs. In application
examples of this technique, Vicsek and Sierpinski pre-fractal elements are used in the optimal
design of FSS structures. Based on computational intelligence tools, the proposed technique
overcomes the high computational cost associated to the full-wave parametric analyzes. To
this end, fast and accurate multilayer perceptron (MLP) neural network models are developed
using different parameters as design input variables. These neural network models aim to
calculate the cost function in the iterations of population-based search algorithms. Continuous
genetic algorithm (GA), particle swarm optimization (PSO), and bees algorithm (BA) are
used for FSSs optimization with specific resonant frequency and bandwidth. The performance
of these algorithms is compared in terms of computational cost and numerical convergence.
Consistent results can be verified by the excellent agreement obtained between simulations
and measurements related to FSS prototypes built with a given fractal iteration.
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Keywords: Frequency selective surfaces, FSS, fractal geometry, computational
intelligence, MLP neural network, population-based search algorithms.
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Capítulo 1
Introdução
Em sua estrutura mais simples, uma superfície seletiva de frequência (FSS – frequency
selective surface) consiste de um arranjo periódico bidimensional de elementos ressonantes
impressos sobre um substrato dielétrico. O arranjo de uma FSS atua como um filtro espacial
projetado para refletir ou transmitir ondas eletromagnéticas, selecionando sinais em uma ou
mais faixas de frequências de interesse [1]-[3].
Os avanços tecnológicos na área de micro-ondas e sistemas de comunicação, bem
como, o aumento de suas aplicações comerciais nos últimos anos, tornaram os requisitos de
projeto para fabricação de FSSs e outros dispositivos passivos de RF/micro-ondas (antenas,
filtros, divisores de potência, acopladores, etc.) cada vez mais rigorosos. De acordo com a
aplicação desejada, alguns parâmetros principais devem ser considerados para a concepção de
um dispositivo de FSS eficiente, como por exemplo: a geometria do elemento; o espaçamento
entre as células unitárias que delimitam a localização de cada elemento (periodicidade da
FSS); as propriedades do material dielétrico; e o ângulo da radiação incidente na superfície
[1]-[3].
Os objetos geométricos derivados dos fractais têm sido amplamente utilizados como
elementos ressonantes em FSSs, proporcionando a construção de filtros espaciais de alto
desempenho com características desejáveis e dificilmente obtidas através do uso de elementos
euclidianos convencionais. O projeto de superfícies seletivas de frequência utilizando motivos
fractais foi originalmente proposto em [4]. Desde então, muitos fractais geométricos têm sido
aplicados no arranjo de FSSs de camada simples: Koch, Dürer, Gosper, Vicsek, Peano [5][11]. Estas superfícies periódicas, que atuam como filtros espaciais rejeita-faixa, apresentam
algumas propriedades interessantes, tais como: comportamento multibanda, estrutura
compacta, estabilidade da resposta em frequência em relação à incidência oblíqua de ondas
planas, e fácil reconfiguração.
Em geral, não existe uma solução analítica diretamente extraída a partir da resposta em
frequência de uma estrutura de FSS. A análise de suas características eletromagnéticas muitas
vezes requer a aplicação de técnicas de onda completa rigorosas. Além disso, devido ao alto
custo computacional e à complexidade do uso de um simulador de onda completa para avaliar
16

as propriedades de transmissão da FSS, muitos pesquisadores ainda optam por um processo
de tentativa e erro, até alcançar um determinado critério de projeto. Obviamente, este
procedimento é trabalhoso e dependente da intervenção humana. Diante do exposto, técnicas
de otimização têm sido apresentadas como uma opção favorável para a obtenção de FSSs com
as especificações de filtragem desejadas. Alguns autores têm combinado métodos de onda
completa [12] com redes neurais artificiais (ANNs – artificial neural networks) [13], [14] e
algoritmos de busca populacional [15]-[20], em técnicas híbridas de otimização
eletromagnética (EM) para o projeto ótimo de circuitos e dispositivos de RF/micro-ondas
[21]-[25]. Porém, estas técnicas híbridas ainda são pouco relatadas na literatura visando à
otimização de filtros de FSS, sobretudo, utilizando parâmetros fractais como variáveis de
entrada do projeto [24], [25]. A idéia de combinar métodos de onda completa com
ferramentas de inteligência computacional para a análise e síntese de FSS foi inicialmente
proposta em [21], para um arranjo periódico de patches condutores com geometria retangular.
Esta tese descreve inicialmente uma metodologia de projeto para superfícies seletivas
de frequência com elementos patch pré-fractais impressos numa camada dielétrica simples de
fibra de vidro. As geometrias fractais utilizadas são: ilha de Sierpinski e fractal T. A análise
do comportamento eletromagnético destes filtros de FSS é realizada em termos de diferentes
parâmetros como, número de iterações fractais, fator de iteração, e periodicidade da FSS,
visando à obtenção de estruturas compactas, com respostas estáveis em frequência, e
aplicáveis na faixa de micro-ondas. Resultados simulados obtidos por meio de programas
comerciais (Ansoft DesignerTM e Ansoft HFSSTM) que simulam métodos de onda completa
são comparados com resultados experimentais, para validar a metodologia proposta.
Este trabalho apresenta ainda, como objetivo principal, uma técnica híbrida de
otimização eletromagnética (EM) rápida e precisa que combina o método dos momentos
(MoM) com ferramentas de inteligência computacional: rede neural artificial (ANN) do tipo
perceptron de múltiplas camadas (MLP – multilayer perceptron) e algoritmos de busca
populacional. A técnica de otimização proposta é aplicada para o projeto ótimo de FSSs do
tipo rejeita-faixa com elementos patch pré-fractais. Logo, um arranjo periódico de FSS com
elementos geométricos fractais é escolhido a priori. Neste caso, utilizam-se as geometrias
correspondentes ao fractal de Vicsek e à ilha de Sierpinski. Para alcançar as especificações
desejadas de filtro espacial, algumas variáveis de entrada do projeto da FSS são ajustadas. Os
modelos neurais MLP substituem o alto custo computacional associado às intensivas
simulações do método dos momentos, sendo usados para repetitivas computações da função
17

fitness (ou função custo) nos algoritmos de busca populacional. São comparados os
desempenhos de três algoritmos de busca: algoritmo genético contínuo (GA – continuous
genetic algorithm) [15]-[17], otimização por enxame de partículas (PSO – particle swarm
optimization) [18], [19], e algoritmo das abelhas (BA – bees algorithm) [20], em termos do
custo computacional e da convergência numérica.
A análise do desempenho do algoritmo das abelhas para o projeto ótimo de superfícies
seletivas de frequência é uma abordagem nova no que diz respeito às aplicações com
algoritmos de busca populacional em dispositivos de micro-ondas, tanto em aplicações
isoladas quanto em técnicas híbridas para fins de comparação com outros algoritmos mais
difundidos na literatura, como o GA e o PSO.
A caracterização eletromagnética dos filtros de FSS é feita por meio de uma análise
paramétrica de onda completa executada pelo Ansoft DesignerTM. Protótipos de FSS com
elementos pré-fractais de Vicsek e Sierpinski são construídos utilizando substratos dielétricos
do tipo RT-duroid 6202 e RT-duroid 5880, respectivamente. Estes protótipos são medidos
através de um analisador de redes vetorial (modelo N5230A, da Agilent Technologies). A
precisão da técnica de otimização proposta é comprovada por meio da comparação entre os
resultados simulados e experimentais.
O conteúdo deste trabalho está dividido em cinco capítulos, descritos sumariamente a
seguir.
O capítulo 2 introduz uma visão geral a respeito da estrutura, características e
aplicações de uma superfície seletiva de frequência. Uma revisão sobre a geometria fractal é
apresentada, destacando suas propriedades e métodos de geração, uma vez que as FSSs
propostas neste trabalho são caracterizadas com elementos derivados dos fractais geométricos.
Destacam-se no capítulo, o projeto de FSSs do tipo rejeita-faixa com arranjos periódicos de
patches pré-fractais, considerando as geometrias: ilha de Sierpinski e fractal T. Resultados
simulados e medidos são discutidos, mostrando que as FSSs propostas apresentam
características desejáveis para a concepção de filtros espaciais eficientes.
No capítulo 3 é apresentada a fundamentação teórica sobre as ferramentas de
inteligência computacional: as redes neurais artificiais, que serviram como ferramenta de
modelagem na análise das FSSs; e os algoritmos de busca populacional, usados na otimização
das estruturas periódicas. Na seção dedicada às redes neurais, a discussão é voltada para a
rede perceptron de múltiplas camadas e os principais algoritmos de treinamento da rede,
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Backpropagation e Rprop, enquanto que, na seção dedicada aos algoritmos de busca,
destacam-se o GA contínuo, o PSO, e o BA.
O capítulo 4 descreve a técnica híbrida de otimização EM, bem como sua
implementação para análise e síntese de FSSs pré-fractais. As estruturas escolhidas utilizam
diferentes parâmetros como variáveis de entrada do projeto, dependendo do elemento fractal
(Vicsek ou Sierpinski), visando obter a frequência de ressonância (fr) e a largura de banda
(BW) do filtro rejeita-faixa. Os resultados são apresentados e discutidos com a finalidade de
possibilitar um entendimento aprofundado do que foi proposto neste trabalho. Protótipos de
FSS com uma dada iteração fractal são fabricados e medidos com parâmetros ótimos de
projeto para a verificação da precisão apresentada pela técnica empregada.
O capítulo 5 ressalta as conclusões gerais desta tese com suas principais contribuições.
Também são feitas algumas sugestões para continuidade da pesquisa apresentada.
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Capítulo 2
Caracterização de FSSs com Geometrias
Fractais
2.1 Introdução
As superfícies seletivas de frequência (FSSs) têm recebido atenção considerável como
filtros espaciais para micro-ondas e sinais ópticos, sendo investigadas ao longo de anos em
diferentes aplicações, tais como: sistemas de antenas refletoras [26], absorvedores de microondas [27], filtros de guia de onda [28] e condutores magnéticos artificiais [29]. Pesquisas
iniciais foram realizadas através da aplicação de FSSs como subrefletores de antenas
parabólicas do tipo Cassegrain, visando um uso mais eficiente dos refletores destas antenas
[1], [26]. Atualmente, utilizar filtros espaciais de FSS na fabricação de fornos de micro-ondas
e antenas radomes, já se tornou comum. Em aplicações recentes, as FSSs têm sido inseridas
nas paredes ou janelas de um edifício como blindagens eletromagnéticas para proteger
ambientes de propagação indoor contra interferências indesejadas, bem como proteger
pessoas contra níveis excessivos de exposição radioelétrica [30]-[32].
Em aplicações de micro-ondas, as geometrias de FSS são tipicamente compostas por
arranjos periódicos de elementos que filtram ondas planas incidentes. Estes elementos podem
ser patches condutores impressos em finas camadas dielétricas, em que a FSS se comporta
como um filtro rejeita-faixa; ou aberturas perfuradas em finas superfícies metálicas, em que a
FSS assume um comportamento de filtro passa-faixa [1]-[3]. Um arranjo de FSS pode ser
suportado por uma ou mais camadas dielétricas, apresentando uma resposta em frequência
que é determinada pela geometria da estrutura em um período chamado de célula unitária ou
periodicidade. A Figura 2.1 ilustra um arranjo de FSS de camada simples, no qual a estrutura
tem periodicidades tx e ty, nas direções x e y, respectivamente. Geralmente, são usados patches
condutores e camadas dielétricas isotrópicas ao se projetar filtros eletromagnéticos.
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Figura 2.1. Geometria simplificada de uma estrutura de FSS.

Uma FSS pode apresentar em seu arranjo qualquer geometria como elemento,
possuindo formas que vão desde a geometria convencional [33]-[36] até objetos derivados de
fractais [4]-[11], [37], [38]. A aplicação de fractais geométricos como elementos metálicos em
uma estrutura periódica de FSS facilita a sintonia do filtro espacial e o ajuste de seus
parâmetros

eletromagnéticos,

proporcionando

desempenho

superior

em

relação

à

contrapartida euclidiana. Por exemplo, à medida que o número de iterações de um fractal
aumenta, a frequência ressonante da FSS diminui, o que resulta na construção de filtros
compactos, com maiores fatores de compressão de frequência (CF) [5]-[11]. Uma FSS com
elementos fractais apresenta ainda, frequência ressonante que é praticamente independente do
ângulo de incidência das ondas planas [8]-[11], [37], [38]. Além disso, enquanto a
propriedade de preenchimento espacial dos fractais reduz o tamanho global dos elementos da
FSS [4], as características atrativas de certos fractais autossimilares permitem a concepção de
estruturas com comportamento multibanda e várias configurações para os elementos patch
[10], [11].
Este capítulo descreve aplicações de fractais geométricos no projeto de superfícies
seletivas de frequência, em que o uso destes elementos objetiva melhorar a resposta em
frequência do filtro espacial eletromagnético. Inicialmente, é descrita uma revisão sobre a
geometria fractal com suas principais características, enfatizando a “dimensão fractal” como
uma propriedade importante dos objetos fractais. Em seguida, são discutidos dois métodos
para a geração de fractais geométricos (sistema L e método IFS), uma vez que esta classe de
fractais é a mais abordada na literatura e também a mais utilizada em projetos de dispositivos
de micro-ondas, como em FSSs. Por fim, realiza-se a análise das propriedades de transmissão
de FSSs do tipo rejeita-faixa projetadas com arranjos periódicos de patches pré-fractais. As
geometrias consideradas são: ilha de Sierpinski e fractal T. Resultados simulados e medidos
para estas estruturas de FSS são apresentados e discutidos.
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2.2 Revisão sobre a Geometria Fractal
A idéia dos fractais é relativamente nova, mas alguns deles e suas descrições
remontam aos clássicos matemáticos do século XIX. A matemática por trás dos fractais pode
ser rastreada a partir de 1872, quando Karl Weierstrass estudou funções com a propriedade
não-intuitiva de ser contínua em todo seu domínio, mas em nenhuma parte diferenciável [39].
Em 1883, Georg Cantor apresentou exemplos de subconjuntos da reta real com propriedades
incomuns. Posteriormente, Giuseppe Peano (1890) e David Hilbert (1891) descreveram
curvas com preenchimento espacial no plano, de forma a preencher completamente um
quadrado bidimensional. Helge von Koch (1904) forneceu uma definição mais geométrica de
uma função que embora contínua, não é diferenciável em qualquer de seus pontos, causando
polêmica com a invenção da curva que hoje leva seu nome [40]. Em 1905, Pierre Fatou
descobriu que certas equações formadas por números complexos podem ser representadas por
figuras que possuem autossimilaridade em várias escalas. Wacław Sierpinski construiu seu
triângulo em 1915. Gaston Julia investigou funções iteradas no plano complexo em 1918.
Paul Pierre Lévy (1938) desenvolveu a idéia de curvas autossemelhantes ou autossimilares
[39]-[42].
Por volta de 1960, Benoit Mandelbrot começou a investigar a autossimilaridade,
utilizando em 1975, o termo “fractal” para denotar um objeto cuja dimensão de HausdorffBesicovitch é maior do que sua dimensão topológica [41]-[43]. Em 1977, Mandelbrot,
inspirado pelo trabalho de Gaston Julia (publicado em 1918), usou computadores para
explorá-lo e descobriu (por acaso) o mais famoso fractal de todos, que hoje leva seu nome: o
conjunto de Mandelbrot, ilustrado na Figura 2.2(b) [43]. Em 1982, Mandelbrot demonstrou
que estes fractais matemáticos iniciais, de fato, têm muitas características em comum com as
formas encontradas na natureza [42]. As criações dos matemáticos, de modo geral,
desempenharam um papel fundamental no conceito de uma nova geometria, mas como foi
Mandelbrot quem destacou as propriedades comuns desses objetos chamados por ele de
fractais, o mesmo foi reconhecido como o pai da geometria fractal [41], [42].
A palavra “fractal”, proveniente do adjetivo latino fractus, que significa quebrado,
classifica uma forma geométrica irregular ou fragmentada que pode ser dividida em várias
partes, sendo cada uma das quais (pelo menos aproximadamente), uma cópia de tamanho
reduzido do todo [44], [45]. Há muitas definições para o termo fractal. Possivelmente, a
maneira mais simples de definí-lo é referir-se a um objeto que parece autossimilar em
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diferentes escalas. Antes de Mandelbrot introduzir esse termo em sua descrição fundamental,
o nome comum para os fractais era curva monstruosa [46]. As definições de fractal foram se
tornando insatisfatórias na medida em que excluiam determinados conjuntos que claramente
deveriam ser considerados como objetos fractais [47]. Várias tentativas foram feitas para se
obter uma definição matemática clara, mas tais definições, não provaram ser satisfatórias num
contexto geral [48], [49]. Logo, K. J. Falconer, autor de duas obras importantes sobre fractais
(1985 e 1990), propôs que não há uma definição difícil e precisa, sugerindo o entendimento
de fractal por caracterizações. Assim, um conjunto E ambientado no espaço euclidiano é um
fractal se ele tem todas ou a maioria das seguintes características [47]-[49]:
1) E tem uma estrutura fina, com detalhes irregulares em escalas arbitrariamente
pequenas, ou seja, o grau de detalhamento do fractal não diminui ao ser examinada
uma pequena porção arbitrária do mesmo;
2) E é muito irregular para ser descrito por cálculos ou linguagem geométrica
tradicional, de forma local ou global;
3) Em geral, E possui alguma forma de autossimilaridade, ainda que aproximada ou
estatística, ou seja, possui formas cujas partes se assemelham ao seu todo sob
alguns aspectos;
4) Usualmente, a “dimensão fractal” de E (definida de algum modo) é estritamente
maior do que sua dimensão topológica, não sendo necessariamente uma
quantidade inteira, e sim fracionária;
5) Em muitos casos de interesse, E tem uma definição muito simples, expressa
através de um procedimento recursivo com um número infinito de iterações;
6) Em geral, E apresenta uma aparência semelhante à natureza.

A geometria fractal é o estudo dos conjuntos com as propriedades citadas acima e tem
se tornado uma ferramenta comum para descrever objetos ou fenômenos em que a invariância
de escala de alguma forma existe [43]. Fractais são gerados ou representados por diferentes
meios, podendo ser produzidos através de: equações matemáticas recursivas; transformações
recursivas (geradores) aplicadas à uma forma inicial (iniciador); movimento Browniano, etc.
Podem ainda ser encontrados na natureza (em árvores, raios, nuvens, linhas costeiras, etc.). Os
métodos recursivos mais comuns para a geração de fractais incluem: o sistema de funções
iteradas (IFS) e o sistema de Lindenmayer (sistema L) [39], [44]. Também podem ser citados,
os sistemas dinâmicos complexos [50] e a iteração de Newton-Raphson [39].
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A geração recursiva de um fractal caracteriza-se por dois parâmetros: número de
iterações (ou nível do fractal), que como o próprio termo sugere, refere-se ao número de
iterações fractais que foram aplicadas ao objeto, representando a dimensão ou a complexidade
do fractal; e fator de iteração (ou fator de escala), que corresponde à escala de redução
aplicada a cada iteração fractal. Usualmente, utiliza-se o termo pré-fractal quando se tem
valores finitos no número de iterações do fractal (k), enquanto que o termo fractal é aplicado
quando k→∞ [45].
Há uma variedade infinita de tipos de fractais. É conveniente recorrer à classificação
convencional para a representação de todas essas variedades. Logo, os fractais são agrupados
em três categorias principais, de acordo com o método pelo qual são gerados [45], [51]:
•

Fractais geométricos - são gerados por meio de iterações, apresentando regra fixa de
substituição geométrica, tais como: o triângulo e o tapete de Sierpinski, as curvas de
Koch e Peano, o fractal de Vicsek (ver Figura 2.2(a)), os terágonos (também
conhecidos por fractais quadric Koch), etc.;

•

Fractais de recorrência - são gerados por computador, através de uma relação de
recorrência em cada ponto do espaço, tal como o plano complexo. São exemplos desta
categoria: os conjuntos de Júlia e de Mandelbrot (ver Figura 2.2(b));

•

Fractais aleatórios - são gerados por processos estocásticos ao invés de
determinísticos, sendo também conhecidos por fractais naturais, como ilustra a Figura
2.2(c).
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(a)

(b)

(c)
Figura 2.2. Exemplos de fractais: a) fractal de Vicsek; b) conjunto de Mandelbrot; c) terrenos
fractais.

Os fractais também podem ser classificados de acordo com sua autossimilaridade. Há
três tipos de autossimilaridade encontrados em fractais: autossimilaridade exata ou estrita;
autossimilaridade aproximada; e autossimilaridade estatística ou estocástica [50]. Geralmente,
fractais gerados por meio de iterações apresentam uma autossimilaridade exata, em que o
fractal é idêntico em diferentes escalas. Já as relações de recorrência, geram fractais que são
quase autossimilares (mas não exatamente), como no caso do conjunto de Mandelbrot,
caracterizando uma autossimilaridade aproximada. Fractais com autossimilaridade estatística
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encontram aproximações nas formas da natureza, como os fractais aleatórios. Na árvore da
Figura 2.2(c), por exemplo, pode-se encontrar em média, um padrão similar em diferentes
escalas.
Dentre as características que definem um fractal, a mais importante diz respeito à sua
dimensão, que representa seu grau de irregularidade e ocupação no espaço. Esta característica
é descrita detalhadamente na seção seguinte.
Desde sua popularização, os objetos fractais têm encontrado uma grande variedade de
aplicações na ciência, tecnologia e arte gerada por computador. A beleza plástica dos fractais
também chama muita atenção. No entanto, até pouco tempo, os conceitos de fractais eram
usados mais para entender do que para construir. Nos últimos anos, a importância das
aplicações práticas de objetos fractais e seus conceitos têm sido salientados em muitos
campos da indústria, comunicação, meio ambiente, fisiologia, etc. Em particular, na área de
telecomunicações, os fractais geométricos têm sido amplamente utilizados para projetar
dispositivos passivos de RF/micro-ondas de alto desempenho, tais como antenas [44], [52][54] e FSSs [4]-[11], [24], [25], [37]-[39], [45].

2.2.1 Dimensão Fractal
Os objetos geométricos convencionais apresentam dimensão bem determinada. As
linhas são figuras unidimensionais, as superfícies são bidimensionais e os sólidos são
tridimensionais. A dimensão de um objeto geométrico não depende nem da sua forma nem do
seu tamanho, pois uma linha é unidimensional seja ela reta ou curva, assim como uma
superfície é bidimensional seja ela plana, esférica ou de qualquer outra forma e qualquer
extensão [40], [44], [50]. A dimensão de um objeto assim caracterizado corresponde à
dimensão topológica, exprimida sempre como um número inteiro. Os fractais, por sua vez,
também possuem dimensão topológica. A curva de Koch, apresentada na Figura 2.3, possui
dimensão topológica de uma curva qualquer, ou seja, unidimensional. Outros fractais
apresentam dimensão topológica expressa em duas ou mais dimensões [50].
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Figura 2.3. Curva de Koch gerada a partir de um segmento de reta.

Para determinar a dimensão topológica de um fractal, recorre-se ao estabelecimento de
uma correspondência unívoca entre este objeto e um desses entes geométricos fundamentais,
ou seja, à medida que surgem objetos decorrentes das várias iterações, o objeto geométrico
criado é sempre semelhante ao que lhe deu origem.
Há também o conceito de dimensão espacial, relacionado ao espaço que a figura
ocupa. A curva de Koch, por exemplo, devido ao detalhamento que apresenta em escalas
arbitrariamente pequenas, ocupa mais espaço que uma curva convencional (não dotada da
característica de estrutura fina), apresentando então, uma dimensão maior que a unidade, mas
sem ocupar tanto espaço quanto a faixa do plano que a contém. Desta forma, apresenta
dimensão maior que 1 e menor que 2, representando uma dimensão fracionária. As dimensões
fracionárias são usualmente denominadas “dimensões fractais”. Como foi dito acima, nem
sempre a dimensão fractal é fracionária, porém, esta é uma característica que os objetos
euclidianos não possuem [45], [50].
A dimensão fractal mede o grau de irregularidade, o grau de ocupação da figura no
espaço, a estrutura e o comportamento da proliferação. Cada objeto tem suas dimensões
diferentes e próprias. Os objetos geométricos convencionais têm dimensão espacial igual à
dimensão topológica [47]. Pela definição de Mandelbrot, em que, um fractal é um conjunto
para o qual a dimensão de Hausdorff-Besicovitch (D) excede estritamente a dimensão
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topológica (DT), essas duas dimensões não necessariamente coincidem já que DT é sempre
expressa por um número inteiro e D pode ser representada também por números fracionários,
devendo apenas satisfazer a desigualdade [42], [43]:

D ≥ DT

(2.1)

em que D é dada por:

D=−

ln N
ln(1 a )

(2.2)

onde N é o número de subpartes similares a parte original (número de cópias geradas a cada
iteração) e a é o fator de iteração ou coeficiente de redução do fractal, que representa o quanto
será reduzido da subparte em relação à parte original.
A equação (2.2) é usada quando um fractal apresenta autossimilaridade exata, sendo
sua dimensão determinada por um método simples, baseado na passagem de um dado nível na
construção do fractal para o nível imediatamente seguinte. O método consiste em obter
réplicas menores da figura original, que pode decorrer de sua ampliação ou divisão.
Um método geral para se determinar a dimensão fractal, não sujeito ao requisito da
existência de autossimilaridade, é o método da contagem de caixas [50], [54]. No caso de uma
figura plana, reduz-se a uma contagem de quadrículos. Inicialmente, cobre-se a figura com
uma malha de quadrículos de lado δ como mostra a Figura 2.4. Em seguida, contam-se
quantos quadrículos contêm pelo menos um ponto da figura, sendo N esse número. O lado da
moldura escolhido para inserir a figura corresponde a l. Se o valor de δ for grande, ou seja, a
malha for muito larga, a cobertura será pouco precisa, pois alguns quadrículos conterão
apenas uma porção diminuta da figura, ficando vazio o resto de sua área. A precisão
aumentará ao ser estreitada a malha, diminuindo o lado δ dos quadrículos, fazendo-o tender
para zero, aplicando o limite [45], [50], [54]:

ln N
δ →0  l 
ln 
δ 

D = lim

(2.3)
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Figura 2.4. Malha de quadrículos do método de contagem de caixas.

O método descrito é adequado para o uso no computador, empregando-se elementos
finitos ao invés de quadrículos infinitamente pequenos, desde que δ possua um valor
suficientemente pequeno e que seja possível detectar a condição do quadrículo conter ou não
uma parte do fractal.

2.3 Sistema de Lindenmayer - sistema L
O sistema de Lindenmayer (sistema L) consiste de um tipo de gramática formal, ou
seja, uma estrutura matemática com um conjunto de regras formativas (produções) que
definem cadeias de caracteres (strings) em uma determinada linguagem formal [39], [55]. Foi
introduzido pelo biólogo Aristid Lindenmayer em 1968 como um referencial teórico para
estudar e descrever a estrutura biológica e o desenvolvimento de organismos multicelulares
simples, sendo bem adaptado para a modelagem de fenômenos de crescimento [55].
Inicialmente, o aspecto geométrico estava além do alcance inicial da teoria proposta, mas com
o tempo, o método foi adaptado para gerar fractais autossimilares, devido a sua natureza
recursiva.
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Essa nova classe de gramática funciona semelhante à hierarquia de Chomsky [56].
Ambos os tipos de gramáticas manipulam uma cadeia inicial de símbolos (o axioma) e
incluem um conjunto de regras formativas que podem ser aplicadas a estes símbolos para
gerar novas cadeias de caracteres. Os métodos diferem na forma em que são aplicadas as
regras, já que a hierarquia de Chomsky altera um caractere de cada vez sequencialmente,
enquanto a gramática formal de Lindenmayer aplica várias regras ao mesmo tempo em
paralelo.
A fim de descrever o crescimento dos organismos vivos, Lindenmayer introduziu a
noção de um sistema de reescrita paralela. A idéia básica é definir um organismo complexo,
pela substituição sucessiva de partes de um organismo simples através de um conjunto de
regras de reescrita efetuadas recursivamente. As regras são aplicadas em paralelo com o
propósito de captar os progressos simultâneos de tempo em todas as partes do organismo em
crescimento. Todo o organismo é tratado como um conjunto de unidades discretas, chamadas
de módulos. Cada módulo é representado por um símbolo (uma letra do alfabeto do sistema
L), que especifica o tipo do módulo. O modelo do sistema L é intrinsicamente dinâmico, isto
significa que a forma de um organismo é visto como um resultado do desenvolvimento: um
evento no tempo-espaço, e não apenas uma configuração no espaço [39].
Este formalismo está intimamente relacionado ao conceito de autômatos celulares e
linguagens formais. Com o estudo dos autômatos, o computador surgiu como um instrumento
poderoso, podendo implementar as regras formativas em códigos de programação. De fato, as
aplicações para o sistema L aumentaram desde 1984 com seu uso em gráficos de computador
desenvolvidos por Smith [57]. Atualmente, o sistema L encontra diversas aplicações na
computação gráfica para sintetizar imagens realistas. Em particular, interpretações
geométricas do sistema L foram propostas com a finalidade de transformar o método em uma
ferramenta versátil para a modelagem fractal. Para a construção dos fractais não se trabalha
com células, como no caso dos autômatos, mas com elementos gráficos representados pelas
letras do alfabeto. As regras formativas podem ser representadas pelas cadeias de caracteres,
que vão armazenar toda a informação gráfica necessária para a construção do fractal [54],
[58].
Em [59] é descrita uma interpretação gráfica de strings com base na geometria
tartaruga. Esta interpretação pode ser usada para produzir imagens fractais através de um
sistema L determinístico. Outras extensões têm sido introduzidas ao sistema L, tais como:
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sistema L entre colchetes (conhecido por bracketed L-system), sistema L sensível ao contexto,
sistema L estocástico, sistema L paramétrico, etc. [39].
A natureza recursiva das regras do sistema L conduz à autossimilaridade e
consequentemente, às formas fractais, que por sua vez, são facilmente descritas através do
método. A classe mais simples do sistema L é denominada sistema DOL (em que DOL
significa determinístico e livre de contexto) [43], [60]. O sistema DOL é definido como
G = (V, ω, P), onde V é o alfabeto do sistema, representando os símbolos que podem ser
substituídos; ω é a variável de entrada do sistema (chamada de axioma), composta por um
conjunto de símbolos do conjunto V; e P é um conjunto finito de produções, ou seja, regras
formativas que determinam como os símbolos podem ser substituídos (ou mapeados). A

produção (a, χ) ∈ P é escrita como a → χ. A letra a e a palavra χ são chamadas de antecessor

e sucessor desta produção, respectivamente. Supõe-se que para qualquer letra a ∈ V, existe

pelo menos uma palavra χ ∈ V* de tal modo que a → χ. Se nenhuma regra é especificada

explicitamente para um dado antecessor a, a produção de identidade a → a é assumida como
pertencente ao conjunto de produções P. Um sistema OL é determinístico (notação sistema

DOL) se, e somente se, para cada a ∈ V, exista exatamente um χ ∈ V* de tal modo que a → χ.

Definições formais de sistemas DOL e suas operações podem ser encontradas em [43], [60].
Os exemplos clássicos apresentados na Figura 2.5 fornecem um entendimento intuitivo da
idéia principal por trás do sistema DOL.

(a)

(b)

Figura 2.5. Exemplos de derivações em um sistema DOL: a) números de Fibonacci;
b) crescimento de algas.
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Para produzir fractais, cadeias de caracteres geradas pelo sistema L devem conter as
informações necessárias sobre a geometria da figura. Outra interpretação gráfica de strings,
com base na geometria tartaruga é descrita em [43] e [60], podendo ser usada para produzir
imagens fractais. Neste caso, o estado da tartaruga é definido como (x, y, a), onde as
coordenadas cartesianas (x, y) representam a posição da tartaruga e o ângulo a, é interpretado
como a direção em que a tartaruga está voltada. Dado o estado inicial da tartaruga (x0, y0, a0),
o tamanho do passo d e o ângulo de incremento b, a tartaruga pode responder aos comandos
em resposta à string v representada pelos seguintes símbolos:
F → Avance um passo de comprimento d. O estado da tartaruga muda para (x’, y’, a),
onde x’ = x + d cos(a) e y’ = y + d sen(a). Um segmento de linha entre os pontos (x, y) e (x’,
y’) é traçado.
f → Avance um passo de comprimento d sem traçar uma linha. O estado da tartaruga
muda como acima.
+ → Vire à esquerda pelo ângulo b. O próximo estado da tartaruga é (x, y, a+b).
- → Vire à direita pelo ângulo b. O próximo estado da tartaruga é (x, y, a-b).

Todos os outros símbolos são ignorados pela tartaruga (a tartaruga preserva seu estado
atual). A descrição acima fornece um método rigoroso para o mapeamento de strings, que
pode ser aplicado para interpretar cadeias de caracteres geradas pelo sistema L. A Figura 2.6
apresenta quatro aproximações do fractal de Minkowski (nível k = 0, 1, 2, 3). O código do
Matlab usado para a geração deste fractal pelo sistema DOL é mostrado abaixo:

nivel=3; % NÍVEL DO FRACTAL
axioma='F'; % CURVA FRACTAL
axioma='F+F+F+F'; % ILHA FRACTAL
regra='F+F-F-FF+F+F-F';
fator_escala=4;
for N=0:nivel,
replica='';
if N==0,
fonte=axioma; M=length(fonte);
x=0; y=1; % theta=0
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end
if axioma=='F', x=0; y=0; end
%REESCREVA
if N>0
for m=1:M
caracter=fonte(m);
if caracter=='F'
replica=[replica regra];
else
replica=[replica caracter];
end
end
fonte=replica;
M=length(fonte);
replica='';
end
%GEOMETRIA TARTARUGA
theta=0;
dtheta=pi/2;
d=(fator_escala^-N);
for f=1:M
if fonte(f)=='F'
nx=x+d*cos(theta);
ny=y+d*sin(theta);
line(0.5+[x nx],0.5+[y ny]);
x=nx; y=ny;
end
if fonte(f)=='+', theta=theta+dtheta; end
if fonte(f)=='-', theta=theta-dtheta; end
end
end
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(a)

(b)

Figura 2.6. Fractais gerados a partir do sistema L: a) curva de Minkowski; b) ilha de
Minkowski.

2.4 Sistema de Funções Iteradas - IFS
Uma das maneiras mais comuns de gerar fractais é através do sistema de funções
iteradas (IFS – Iterated Function System). Este sistema foi desenvolvido em sua forma atual
por John E. Hutchinson em 1981 [61], sendo popularizado pelo livro “Fractals Everywhere”
de Michael Barnsley [62]. Na matemática, um sistema IFS é um método para construção de
fractais autossimilares, comumente calculados e desenhados em duas dimensões. Os fractais
são construídos mediante a criação de cópias de um objeto geométrico semelhante, por meio
de funções de transformação (por isso o termo “sistema de funções”). O resultado de uma
transformação é combinado com a imagem original e, em seguida, o processo é repetido
infinitamente até se obter uma imagem composta de infinitos detalhes (por isso o termo
“iterado”). O fractal é o objeto limite que surge como resultado do IFS. É interessante notar
que o resultado depende apenas do IFS em si e não do objeto inicial. Assim, ao processar
fractais pelo método IFS, um ponto é tomado como objeto inicial por simplicidade. As
funções são geralmente de contração, o que significa que aproximam pontos e criam formas
menores. Logo, um fractal IFS é composto por várias cópias em escala reduzida de si próprio,
em que, cada uma das quais, também consiste da replicação em escala de si mesmo, até o
infinito. Esta é a fonte da natureza autossimilar do fractal [39].
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Formalmente, um sistema de funções iteradas é um conjunto finito de mapeamentos de
contração em um espaço métrico completo [62]. Simbolicamente,{fi : X→X ǀ i = 1,2,..., N} é
um sistema de funções iteradas se cada fi for uma contração no espaço métrico completo X.
Embora diferentes tipos de transformações possam ser usadas no método IFS, as
transformações afins são as mais utilizadas. Neste caso, o IFS consistirá de transformações
matemáticas envolvendo: contração, reflexão, rotação e translação [44], [54], [58]. Para o
caso de duas dimensões, uma transformação afim de um ponto (xn, yn) para o ponto (xn+1, yn+1)
pode ser descrita como:
=
=

+
+

+
+

(2.4)

Assim, a transformação pode ser descrita por meio dos coeficientes (a, b, c, d, e, f) que
representam o código IFS. A imagem fornecida normalmente requer múltiplas
transformações, cada uma com seu próprio conjunto de coeficientes. No algoritmo de iteração
aleatória, para cada transformação, é atribuída uma probabilidade P. A cada rodada de
iteração uma das transformações é escolhida aleatoriamente, usando a probabilidade como
fator de escolha, e o ponto transformado é plotado no plano gráfico [39]. Conforme os pontos
são plotados a imagem surge. O IFS é, então, um conjunto de m transformações (m ≥ 2):
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(2.5)

O parâmetro adicional Pm para cada transformação é a probabilidade da
transformação. Normalmente, o IFS é inicializado com um ponto aleatório p0 = (x0, y0) no
plano. Uma transformação Tm é então escolhida aleatoriamente com a probabilidade (Pm). O
ponto resultante p1 = Tm(p0) é calculado e processado. Em seguida, a transformação seguinte é
escolhida aleatoriamente com uma probabilidade especificada pelos parâmetros de
transformação. O próximo ponto é obtido utilizando esta transformação e em seguida,
processado. Este processo continua até o infinito (buscando um fractal ideal), ou até que a
saturação necessária seja atingida (para uma aproximação de processamento) [39].
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O método IFS tem a capacidade de criar imagens realistas com conjuntos de números
muito pequenos, podendo codificar uma imagem de quase qualquer nível de complexidade e
detalhes, conseguindo assim, taxas de compressão surpreendentes. O algoritmo mais comum
para calcular fractais através do IFS é chamado “jogo do caos”. Este consiste em escolher um
ponto arbitrário no plano e, em seguida, aplicar iterativamente uma das funções escolhidas
aleatoriamente a partir do sistema de funções, desenhando o ponto. O algoritmo IFS para
gerar a imagem é simplesmente este [39], [45]:
•

Inicia-se com um ponto arbitrário no plano (x0, y0);

•

Uma transformação é escolhida aleatoriamente, de acordo com as probabilidades (Pm);

•

O ponto é transformado e plotado;

•

Retorna ao passo 2.

A Figura 2.7 apresenta dois exemplos de fractais gerados pelo método IFS: a
samambaia de Barnsley e o triângulo de Sierpinski. O código do Matlab utilizado para a
implementação deste método na geração da samambaia de Barnsley é apresentado abaixo:

N=500000;
X=zeros(N,2);
X(1,:)=[0.5,0.5];
for k=1:N-1
r=rand;
if r<0.01
X(k+1,1)=0; X(k+1,2)=0.16*(X(k,2));
elseif r<0.86
X(k+1,1)=0.85*(X(k,1))+0.04*(X(k,2)); X(k+1,2)=-0.04*(X(k,1))+0.85*(X(k,2)+1.6);
elseif r<0.93
X(k+1,1)=0.2*(X(k,1))-0.26*(X(k,2)); X(k+1,2)=0.23*(X(k,1))+0.22*(X(k,2)+1.6);
else
X(k+1,1)=-0.15*(X(k,1))+0.28*(X(k,2));
X(k+1,2)=0.26*(X(k,1))+0.24*(X(k,2)+0.44);
end
end
plot(X(:,1),X(:,2),'k.','markersize',1)
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:
:
':
+:

0,00; 0,00; 0,00; 0,16; 0,00; 0,00; 0,01
0,85; 0,04; −0,04; 0,85; 0,00; 1,60; 0,86
0,20; −0,26; 0,23; 0,22; 0,00; 1,60; 0,93
−0,15; 0,28; 0,26; 0,24; 0,00; 0,44; 1,00
(a)

: 0,50; 0,00; 0,00; 0,50; 0,00; 0,00; 1/3
, : 0,50; 0,00; 0,00; 0,50; 0,50; 0,00; 2/3
' : 0,50; 0,00; 0,00; 0,50; 0,25; 0,50; 3/3
(b)

Figura 2.7. Fractais gerados a partir do método IFS e as transformações utilizadas:
a) samambaia de Barnsley; b) triângulo de Sierpinski.

2.5 Projeto de FSSs com Patches Pré-Fractais
Nesta seção é descrita uma metodologia de projeto para superfícies seletivas de
frequência com a aplicação de elementos patch pré-fractais que são impressos em uma
camada dielétrica simples. As geometrias fractais consideradas correspondem à ilha de
Sierpinski [63]-[65] e ao fractal T [66], sendo exploradas para o projeto de FSSs compactas e
com respostas estáveis em frequência. As estruturas planares com patches pré-fractais de
Sierpinski são analisadas em termos do número de iterações fractais e tamanho da célula
unitária da FSS (ou periodicidade). Já as formas apresentadas pelo pré-fractal T, são
investigadas considerando os parâmetros fractais: número de iterações e fator de iteração.
As simulações das FSSs propostas são realizadas através dos programas comerciais
Ansoft DesignerTM e Ansoft HFSSTM, que executam o método dos momentos (MoM) e o
método dos elementos finitos (FEM), respectivamente. São considerados os elementos préfractais até o nível k = 3, sendo limitada a iteração devido à complexidade da geometria do
elemento.
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No procedimento experimental do projeto, três protótipos de FSS (níveis k = 0, 1, 3)
são construídos com a geometria fractal de Sierpinski. As medições destas estruturas são
realizadas na faixa de frequências de 3,0~14,0 GHz por meio de duas antenas corneta e um
analisador de redes vetorial da Rohde&Schwarz (modelo ZVB14). Para a geometria
correspondente ao fractal T, são fabricados dois protótipos de FSS de níveis k = 1 e k = 2,
cujas medições são efetuadas com o uso de um analisador de redes vetorial da Agilent
Technologies, modelo N5230A, e duas antenas corneta que operam na banda X de 7,0~13,5
GHz.
A obtenção de resultados experimentais é importante para verificação da precisão dos
programas comerciais utilizados, além de validar o trabalho realizado. Os resultados
simulados e medidos são analisados em função do parâmetro de espalhamento S21 (coeficiente
de transmissão) para uma perda de inserção de -10 dB.

2.5.1 FSSs com Patches Pré-Fractais de Sierpinski
O arranjo periódico de patches pré-fractais da ilha de Sierpinski considerado neste
estudo, é projetado com base na geometria fractal da curva de Sierpinski. Este arranjo é
impresso sobre um substrato de baixo custo de fibra de vidro (FR-4), com permissividade
relativa Ɛr = 4,4, espessura h = 1,6 mm e tangente de perdas tgδ = 0,02. A Figura 2.8 ilustra as
formas

apresentadas

pelos

patches

pré-fractais

de

Sierpinski

com

periodicidade

tx = ty = 16 mm. A geração do fractal proposto é iniciada a partir de um octógono regular de
lado L = 3,6 mm, que corresponde ao elemento iniciador (nível k = 0). A cada iteração fractal
(níveis k = 1, 2 e 3), cada octógono é substituído por um “floco” com cinco cópias do
elemento gerador em escala reduzida (N = 5). O lado Lk de um octógono regular até a k-ésima
iteração é dado por Lk = L · (1/a)k, onde a = 2 é o fator de iteração fractal. Portanto, usando o
método da autossimilaridade, a dimensão do fractal de Sierpinski é: D = -ln(N)/ln(1/a) = 2,32.
A Figura 2.9 apresenta as fotografias dos protótipos de FSS construídos com patches
pré-fractais de Sierpinski de níveis k = 0, 1, 3. Estes elementos periódicos finitos são
montados em uma placa de circuito impresso com 24 cm de lado.
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Figura 2.8. Elementos patch pré-fractais de Sierpinski.

Figura 2.9. Fotografias dos protótipos de FSS construídos.

Os filtros de FSS rejeita-faixa propostos são investigados inicialmente de acordo com
a variação do nível do fractal, mantendo fixa a periodicidade. A Figura 2.10 apresenta os
resultados simulados do coeficiente de transmissão utilizando o Ansoft DesignerTM para as
FSSs com patches pré-fractais de Sierpinski de níveis k = 0, 1, 2, 3. É observada uma relação
inversa entre a frequência de ressonância da FSS e o nível do elemento pré-fractal. Para as
estruturas de níveis k ≥ 2, verificam-se respostas com dupla banda de rejeição. As
propriedades de preenchimento espacial e autossimilaridade de fractais geométricos, tal como
o fractal de Sierpinski, permitem o projeto de superfícies multibanda. Comparando os valores
simulados para a primeira frequência ressonante da FSS, k = 0 (12,53 GHz) e k = 3 (4,24
GHz), é obtido um alto fator de compressão de frequência, CF = 66,08%. Assim, uma FSS
compacta pode ser projetada possuindo um tamanho de célula com apenas 22,6% do
comprimento de onda (tx = 0,226λ0) na frequência de ressonância. O cálculo do fator de
compressão de frequência é dado pela equação:

CFk (%) = [( frk =0 − frk ) frk =0 ]×100,

k = 1, 2, 3...

(2.6)
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Figura 2.10. Resultados simulados do coeficiente de transmissão para as FSSs com patches
pré-fractais de Sierpinski de níveis k = 0, 1, 2, 3 e periodicidade tx = 16 mm.
Na Figura 2.11 observam-se comparações entre os resultados simulados e medidos do
coeficiente de transmissão para os protótipos de FSS selecionados para fabricação. Os
resultados de simulação obtidos com o Ansoft DesignerTM e com o Ansoft HFSSTM
apresentam valores próximos para as frequências de ressonância da FSS e uma largura de
banda de -10 dB. Levando em consideração as limitações de projeto da geometria fractal, uma
boa concordância entre as respostas simuladas e medidas para os filtros de FSS são
observadas, apresentando um desvio máximo na frequência de ressonância de 7% (nível k =
3). Assim, à medida que o nível do fractal aumenta, o desvio de frequência de ressonância
também aumenta, devido à complexidade da geometria fractal de Sierpinski em relação ao
processo de fabricação utilizado. Considerando a primeira frequência ressonante, podem ser
vistos na Tabela 2.1 os valores numéricos para os parâmetros da FSS: frequência de
ressonância (fr), largura de banda (BW), e fator de compressão de frequência (CF), para
diferentes níveis do elemento pré-fractal. Os valores de simulação da tabela são os adquiridos
pelo DesignerTM.
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(a)

(b)
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(c)
Figura 2.11. Resultados simulados e medidos do coeficiente de transmissão para as FSSs com
patches pré-fractais de Sierpinski de níveis: a) k = 0; b) k = 1; c) k = 3.

Tabela 2.1. Resultados simulados e medidos para os parâmetros de FSS, considerando
diferentes níveis do pré-fractal de Sierpinski.
k

Simulação

Medição

fr (GHz)

BW (GHz)

CF (%)

fr (GHz)

BW (GHz)

CF (%)

0

12,53

1,00

-

12,53

0,86

-

1

8,35

1,43

33,35

8,58

1,51

31,52

2

5,60

0,86

55,31

-

-

-

3

4,24

0,54

66,08

4,56

0,47

63,61

Uma análise paramétrica até a banda X é desenvolvida para a FSS pré-fractal de
Sierpinski variando a periodicidade da estrutura (tx = 15, 17, 19, 21, 23, 25 mm) e o nível do
elemento pré-fractal (k = 0, 1, 3). Na Figura 2.12(a) podem ser vistos os resultados para k = 0,
em que, o valor da frequência ressonante diminui e a largura de banda torna-se mais estreita,
de acordo com o aumento da periodicidade da FSS. Este fato torna-se menos perceptível com
o aumento do nível do fractal. Na Figura 2.12(b), para k = 1, a frequência ressonante da FSS
apresenta um comportamento esperado. Já na Figura 2.12(c), considerando k = 3, observa-se
que quando o tamanho da célula unitária do arranjo da FSS aumenta e o tamanho dos
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elementos patch permanece o mesmo, um ajuste fino na segunda frequência ressonante é
verificado, enquanto a primeira frequência permanece inalterada.

(a)

(b)
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(c)
Figura 2.12. Resultados simulados do coeficiente de transmissão para as FSSs com patches
pré-fractais de Sierpinski com 15 ≤ tx ≤ 25 mm: a) k = 0; b) k = 1; c) k = 3.
No processo de análise das FSSs pré-fractais propostas, são realizadas simulações
através do Ansoft DesignerTM a fim de verificar a estabilidade em frequência das estruturas,
quando variado o ângulo da radiação incidente na superfície. Os resultados são analisados a
partir da incidência normal até 60 graus, considerando os níveis pré-fractais k = 0 e k = 3 (ver
Figura 2.13). Para o nível k = 0, a FSS apresenta um desvio máximo de frequência de 28,89%
comparado à incidência normal, enquanto para o nível k = 3, é obtido um desvio máximo de
0,94%. Nota-se que para o nível k = 3, a resposta em frequência da FSS permanece estável em
relação à variação angular. Esta análise é desenvolvida para a primeira frequência de
operação.
Para verificar os resultados de simulação, considerando à incidência oblíqua das ondas
planas, são medidos os dois protótipos de FSS pré-fractais com níveis k = 0 e k = 3. As
medições são realizadas a partir da incidência normal até 40 graus (ver Figura 2.14). Na
Tabela 2.2 podem ser vistos os valores numéricos para os parâmetros de FSS (fr, BW) em
termos do nível do elemento pré-fractal de Sierpinski e da variação do ângulo de incidência.
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Figura 2.13. Resultados simulados do coeficiente de transmissão para as FSSs com patches
pré-fractais de Sierpinski de níveis k = 0 e k = 3, considerando diferentes ângulos de
incidência.

Figura 2.14. Resultados medidos do coeficiente de transmissão para as FSSs com patches préfractais de Sierpinski de níveis k = 0 e k = 3, considerando diferentes ângulos de incidência.
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Tabela 2.2. Resultados simulados e medidos para os parâmetros de FSS, considerando
diferentes níveis do pré-fractal de Sierpinski e diferentes ângulos de incidência.
Simulação
k=0
θ
fr (GHz)

Medição
k=3

BW
(GHz)

fr (GHz)

k=0
BW
(GHz)

fr (GHz)

k=3
BW
(GHz)

fr (GHz)

BW
(GHz)

0º

12,53

1,01

4,24

0,54

12,53

0,95

4,56

0,47

10º

11,93

0,70

4,24

0,54

12,07

0,59

4,57

0,47

20º

11,11

0,53

4,24

0,55

11,27

0,47

4,59

0,45

30º

10,38

0,45

4,23

0,66

10,38

0,35

4,59

0,48

40º

9,77

0,42

4,22

0,74

9,76

0,41

4,59

0,48

50º

9,29

0,43

4,21

0,86

-

-

-

-

60º

8,91

0,52

4,20

1,09

-

-

-

-

2.5.2 FSSs com Patches Pré-Fractais T
A estrutura das FSSs projetadas com a geometria fractal T consiste num arranjo
periódico de patches montados sobre um substrato de fibra de vidro (FR-4), com
permissividade relativa Ɛr = 4,4, espessura h = 1,6 mm e tangente de perdas tgδ = 0,02. A
Figura 2.15 ilustra as formas metálicas apresentadas pelos patches pré-fractais T. A geração
deste fractal ocorre através de um procedimento de remoção como no caso do conhecido
fractal triângulo de Sierpinski [49]. Por exemplo, considera-se um quadrado como elemento
iniciador de lado L = 6,7 mm (nível k = 0). Em seguida, divide-se o quadrado em nove
quadrículos, removendo quatro deles, conforme ilustrado na Figura 2.15 para o nível k = 1.
Logo, obtém-se um gerador composto de cinco quadrados. Construindo por redução o modelo
gerador na razão 1/3, e o aplicando em todos os cinco quadrados anteriores restantes, será
formado o fractal de nível k = 2. Depois, são construídos por redução os modelos geradores
nas razões (1/3)2 = 1/9, que se aplicado nos 25 quadrados restantes, fornecerá o fractal de
nível k = 3. Observa-se que a cada iteração fractal são geradas cinco cópias em escala
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reduzida do elemento gerador (N = 5), o que resultará numa dimensão fractal
D = -ln(N)/ln(1/a) = 1,47, em que a = 3 é o fator de iteração fractal. A periodicidade utilizada
nas FSSs propostas é representada por tx = ty = 10,3 mm.
A Figura 2.16 apresenta fotografias dos protótipos de FSS construídos com elementos
pré-fractais T de níveis k = 1 e k = 2. Os elementos são impressos numa placa retangular de
dimensões 13,4 x 17,5 cm. Na Figura 2.17 pode ser observado o setup experimental utilizado
nas medições dos protótipos de FSS.

Figura 2.15. Elementos patch pré-fractais T.

Figura 2.16. Fotografias dos protótipos de FSS construídos.
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Figura 2.17. Fotografia do setup experimental.

Os filtros de FSS rejeita-faixa projetados com a geometria fractal T são investigados
de acordo com o aumento do número de iterações fractais. Possíveis variações na frequência
de ressonância e largura de banda (considerando uma perda de inserção de -10 dB) são
observadas com o aumento do nível do fractal. A Figura 2.18 mostra o comparativo entre os
resultados simulados do coeficiente de transmissão utilizando o Ansoft DesignerTM para as
FSSs com patches pré-fractais T de níveis k = 0, 1, 2, 3. Comparando os valores simulados
para k = 0 (17,90 GHz) e k = 3 (7,20 GHz), é obtido um alto fator de compressão de
frequência, CF = 59,77%, de acordo com a equação (2.6). Portanto, uma FSS compacta pode
ser projetada com um tamanho de célula correspondente a 24,7% do comprimento de onda (tx
= 0,247λ0) na frequência de ressonância.
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Figura 2.18. Resultados simulados do coeficiente de transmissão para as FSSs com patches
pré-fractais T de níveis k = 0, 1, 2, 3 e periodicidade tx = 10,3 mm.
A Figura 2.19 apresenta um comparativo entre os resultados simulados e medidos do
coeficiente de transmissão para os protótipos de FSS selecionados para fabricação (níveis k =
1, 2). Os resultados simulados, obtidos através do Ansoft DesignerTM e Ansoft HFSSTM, estão
em excelente concordância com os resultados experimentais. Na Tabela 2.3 podem ser vistos
os valores numéricos para os parâmetros da FSS (fr, BW e CF), considerando diferentes níveis
do elemento pré-fractal. Os valores de simulação da tabela são os adquiridos pelo DesignerTM.

(a)
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(b)
Figura 2.19. Resultados simulados e medidos do coeficiente de transmissão para as FSSs com
patches pré-fractais T de níveis: a) k = 1; b) k = 2.

Tabela 2.3. Resultados simulados e medidos para os parâmetros de FSS, considerando
diferentes níveis do pré-fractal T.
k

Simulação

Medição

fr (GHz)

BW (GHz)

CF (%)

fr (GHz)

BW (GHz)

0

17,90

3,70

-

-

-

1

11,85

1,57

33,80

12,00

1,62

2

8,60

0,67

51,95

8,72

0,91

3

7,20

0,42

59,77

-

-

Uma análise paramétrica é desenvolvida para a FSS pré-fractal T variando o fator de
iteração de amín = 3 até amáx = 9, para os níveis k = 1, 2. Sete simulações são executadas para
cada estrutura. Na Figura 2.20 pode-se verificar que de acordo com o aumento do fator de
iteração dos patches pré-fractais T, a frequência ressonante diminui e a largura de banda se
torna mais estreita, sendo isto menos evidenciado com o aumento do nível do fractal.
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(a)

(b)
Figura 2.20. Resultados simulados do coeficiente de transmissão para as FSSs com patches
pré-fractais T com 3 ≤ a ≤ 9: a) k = 1; b) k = 2.
Também são realizadas simulações, através do Ansoft DesignerTM, variando o ângulo
da radiação incidente na superfície a partir da incidência normal até 60 graus, para os níveis
pré-fractais k = 1, 2, 3 (ver Figura 2.21). Independentemente da variação em ângulo, a
frequência de operação da FSS torna-se mais estável quando o nível do fractal é aumentado.
A estrutura de nível k = 1 apresenta um desvio máximo de frequência de 8,44% em
comparação com a incidência normal, enquanto para a FSS de nível k = 3, é obtido um desvio
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máximo de 0,83%. A Tabela 2.4 contém os valores numéricos para os parâmetros de FSS (fr,
BW) em termos do nível do elemento pré-fractal T e da variação do ângulo de incidência.

Figura 2.21. Resultados simulados do coeficiente de transmissão para as FSSs com patches
pré-fractais T de níveis k = 1, 2, 3, considerando diferentes ângulos de incidência.
Tabela 2.4. Resultados simulados para os parâmetros de FSS, considerando diferentes níveis
do pré-fractal T e diferentes ângulos de incidência.
Simulação
k=1

θ

k=2

k=3

fr (GHz)

BW (GHz)

fr (GHz)

BW (GHz)

fr (GHz)

BW (GHz)

0º

11,85

1,57

8,60

0,67

7,20

0,42

20º

11,64

1,60

8,59

0,75

7,18

0,39

40º

11,24

1,74

8,54

0,92

7,16

0,41

60º

10,85

2,47

8,47

1,42

7,14

0,48
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2.6 Síntese do Capítulo
Neste capítulo foi discutida a caracterização de FSSs rejeita-faixa usando elementos
derivados de fractais geométricos. Foi realizada, inicialmente, uma revisão teórica a respeito
da geometria fractal, destacando suas principais características (tais como, autossimilaridade e
dimensão fractal) e métodos de geração (sistema L e método IFS). O comportamento
eletromagnético das FSSs propostas foi analisado utilizando arranjos periódicos de patches
metálicos pré-fractais com diferentes níveis, impressos em uma camada dielétrica simples de
fibra de vidro.
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Capítulo 3
Ferramentas de Inteligência Computacional
3.1 Introdução
O modelamento de uma superfície seletiva de frequência está relacionado às suas
características estruturais: dimensões, geometria e forma do elemento, propriedades
dielétricas do substrato, periodicidade da FSS, etc. Existem vários modelos para caracterizar
estes filtros espaciais eletromagnéticos, que vão desde expressões aproximadas, até modelos
de onda completa, como: método dos momentos (MoM – method of moments); método dos
elementos finitos (FEM – finite-element method); método das diferenças finitas no domínio
do tempo (FDTD – finite-difference time domain); método das ondas (WCIP – wave concept
iteractive procedure); etc. [12], [45].
Muitas configurações de FSS possuem complexidades que dificultam sua análise
através de expressões eletromagnéticas aproximadas, ou exigem as rigorosas formulações
matemáticas provenientes dos modelos de onda completa, além de um maior esforço
computacional e analítico. Neste contexto, a introdução das redes neurais artificiais (ANNs –
artificial neural networks) na área de eletromagnetismo surge como uma alternativa não
convencional para a resolução de determinados problemas em projetos e na modelagem de
circuitos e dispositivos de RF/micro-ondas, como em FSSs [14].
As redes neurais artificiais processam informações com base no funcionamento do
cérebro humano. Como este é capaz de aprender e tomar decisões, as ANNs devem fazer o
mesmo, ou seja, devem aprender a partir da observação e generalizar por abstração, tornando
o aprendizado disponível para futuras utilizações. Assim, as ANNs são consideradas por
definição, como processadores maciçamente distribuídos que apresentam um modelo
inspirado na estrutura neural de organismos inteligentes. Adquirem conhecimento através da
experiência e disponibilizam este conhecimento para a aplicação em questão [13], [14].
Normalmente, implementa-se a rede através de componentes eletrônicos ou através de
simulações em programas computacionais, como Ansoft DesignerTM e Ansoft HFSSTM. A
capacidade de aprendizagem de dados é considerada uma ferramenta rápida e eficiente para
estruturas de micro-ondas, mesmo sem formulações teóricas disponíveis. Os modelos neurais
são computacionalmente mais eficientes que os métodos eletromagnéticos, e mais precisos
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que os métodos empíricos, porém, algumas vezes necessitam de uma grande quantidade de
amostras para executar combinações de simulações ou medições de características do
dispositivo.
Em aplicações recentes, as ANNs têm sido usadas juntamente com algoritmos de
busca populacional, também conhecidos por algoritmos bioinspirados, em técnicas híbridas
para otimização de estruturas de micro-ondas, assim como neste trabalho (ver capítulo 4)
[21]-[25]. Estes algoritmos são métodos estocásticos desenvolvidos a partir da observação do
comportamento social de populações, utilizando a natureza como inspiração em técnicas de
resolução de problemas. O objetivo dos algoritmos de busca populacional é buscar entre todas
as soluções possíveis (espaço de soluções) a melhor solução para o problema em questão
[15]-[20].
Assim como as redes neurais artificiais, os algoritmos de busca populacional são
comumente relacionados ao campo da inteligência artificial, já que possuem atributos de
aprendizado de máquina. Porém, a inteligência artificial é a ciência que emula (imita) a
inteligência humana tanto em comportamento quanto em processos cognitivos, tais como, a
atenção, a percepção, a memória, o raciocínio, entre outros. Neste contexto, as ANNs, assim
como a computação bioinspirada, apenas simulam através do desenvolvimento de sistemas,
certos aspectos do comportamento inteligente, sendo consideradas então, como ferramentas
de inteligência computacional [67], [68].
A inteligência computacional é um ramo da inteligência artificial, que estuda
mecanismos adaptativos para possibilitar ou facilitar o comportamento inteligente em
ambientes complexos e dinâmicos. Estes mecanismos incluem os paradigmas da inteligência
artificial que exibem uma habilidade para aprender ou se adaptar a novas situações,
generalizar, abstrair, descobrir e associar [67]. São exemplos de paradigmas da inteligência
computacional: redes neurais artificiais, computação evolucionária, inteligência de enxame,
etc.
Este capítulo apresenta fundamentos teóricos sobre as ferramentas de inteligência
computacional (redes neurais artificiais e algoritmos de busca populacional) utilizadas na
técnica híbrida de otimização EM proposta nesta tese. Com relação às redes neurais artificiais,
o enfoque é dado à rede perceptron de múltiplas camadas (MLP) e aos algoritmos de
treinamento da rede (Backpropagation e Rprop). São discutidos ainda, os seguintes
algoritmos de busca populacional: algoritmo genético contínuo (GA), otimização por enxame
de partículas (PSO), e algoritmo das abelhas (BA). O funcionamento destes algoritmos é
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descrito, enfatizando suas principais características e equações, com o intuito de facilitar o
entendimento de sua aplicação no projeto ótimo das FSSs pré-fractais.

3.2 Redes Neurais Artificiais
Desde o início da década de 90, as redes neurais artificiais têm sido usadas como uma
ferramenta numérica flexível para a modelagem de dispositivos de micro-ondas. A precisão
do modelo neural depende dos dados apresentados durante o treinamento. Logo, um conjunto
de dados eletromagnéticos quantitativamente suficiente e preciso (obtido através de medições
ou simulações) é o requisito básico para um rápido e exato projeto/otimização de dispositivos
de micro-ondas. Além disso, a utilização dos conhecimentos estabelecidos anteriormente na
área de eletromagnetismo (como modelos empíricos), combinado com as redes neurais,
resulta numa maior confiabilidade do modelo híbrido resultante, com uma maior capacidade
de aprender mapeamentos de entrada/saída não lineares, bem como, generalizar respostas
quando novos valores de variáveis de entrada do projeto são apresentados [25]. Outra
vantagem importante é a redução da quantidade de dados necessária para o treinamento das
redes. Algumas técnicas híbridas de modelagem têm sido propostas para o uso com modelos
empíricos e redes neurais, tais como: Entrada de Conhecimento Prévio (PKI – Prior
Knowledge Input), Conhecimento Baseado em Rede Neural (KBNN – Knowledge Based
Neural Network), e Rede Neural Artificial de Mapeamento Espacial (SMANN – Space
Mapping Artificial Neural Network) [14].
Versatilidade, computação eficiente, redução da ocupação de memória, estabilidade
dos algoritmos de aprendizagem e generalização de dados representativos, são algumas das
características que motivaram o uso de redes neurais em muitas áreas da engenharia de microondas como modelos para mapeamentos de entrada/saída mal definidos e complexos [14],
[69], [70]. Como mencionado anteriormente, o comportamento eletromagnético de um
dispositivo de micro-ondas é extremamente complexo e um modelo empírico simples não
pode descrever com precisão o seu comportamento em todas as condições. Apenas com um
modelo de onda completa detalhado, os resultados mais precisos podem ser encontrados. Em
geral, a qualidade da simulação é fornecida pela precisão do modelo do dispositivo. Por outro
lado, um modelo muito detalhado naturalmente retardaria o programa. Um compromisso entre
a precisão e a velocidade do cálculo tem de ser atingido. O uso de redes neurais tem permitido
ultrapassar este problema [23], [25].
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Uma rede neural típica possui dois tipos de componentes básicos: os elementos de
processamento e as interconexões entre eles. Os elementos de processamento são chamados
de neurônios e as ligações entre eles são conhecidas como conexões ou sinapses. Cada
conexão tem um peso ou parâmetro livre associado. Este peso é usado para amplificar ou
atenuar o sinal que chega à conexão. Os neurônios recebem estímulos a partir de outros
neurônios conectados a eles. Àqueles que recebem sinais de fora da rede são chamados
neurônios de entrada, os que fornecem sinais para fora da rede são chamados neurônios de
saída, e os que recebem estímulos de outros neurônios são tidos como neurônios ocultos.
Diferentes estruturas de redes podem ser construídas utilizando diferentes tipos de elementos
de processamento e formas de conexão [70], [71].
A rede perceptron de múltiplas camadas (MLP) é a rede neural artificial mais utilizada
para aplicações de modelagem neural [71]-[74]. Os neurônios artificiais MLP são baseados no
modelo não linear proposto por McCulloch & Pitts como citado em [13]. Neste modelo, os
neurônios são unidades de processamento de sinal, compostas por um combinador linear e
uma função de ativação, que pode ser linear ou não linear, como mostra a Figura 3.1.

Figura 3.1. Modelo não linear de um neurônio artificial (perceptron).

Os sinais de entrada são definidos como xi, i = 0,1,..., Ni, onde Ni é o número de
unidades de entrada. A saída do combinador linear corresponde ao nível do neurônio de
atividade interna ou potencial de ativação, netj, tal como definido em (3.1). A informação
processada pelo neurônio é armazenada nos pesos sinápticos wji, j = 1, ..., Nj, onde Nj é o
número de neurônios em uma determinada camada da rede neural; x0 = ± 1 é o potencial de
polarização (ou limiar) aplicado aos neurônios. O sinal de saída do neurônio yj é o valor da
função de ativação φ(·) em resposta ao potencial de ativação do neurônio netj, tal como
definido em (3.2).
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Perceptron de múltiplas camadas apresenta uma configuração de rede neural com
alimentação direta (FNN – Feedforward Neural Network) com neurônios estabelecidos em
camadas [13]. Cada neurônio de uma camada está conectado aos neurônios da camada
anterior, como ilustrado na Figura 3.2. A propagação do sinal ocorre a partir da entrada para
as camadas de saída, passando através das camadas ocultas da FNN. Os neurônios ocultos
representam as características de entrada, enquanto que os neurônios de saída geram as
respostas da rede neural [25].

Figura 3.2. Configuração de rede neural com alimentação direta e duas camadas ocultas.
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O projeto de um modelo MLP consiste em três etapas principais: 1) configuração como as camadas são organizadas e conectadas; 2) aprendizagem supervisionada - como a
informação é armazenada na rede neural; 3) teste de generalização - como a rede neural
produz saídas razoáveis para entradas não encontradas no conjunto de treino [13]. Neste
trabalho, são utilizadas redes neurais com alimentação direta e aprendizagem supervisionada
para desenvolver os modelos MLP.
Na simulação computacional da aprendizagem supervisionada com correção de erro,
um algoritmo de treinamento é usado para a adaptação dos pesos sinápticos da rede neural. A
representação deste processo é ilustrado na Figura 3.3 [23].

Figura 3.3. Diagrama em blocos da aprendizagem supervisionada.

O erro instantâneo e(n), tal como definido em (3.3), que representa a diferença entre a
resposta desejada d(n), e a saída da rede neural y(n), na n-ésima (n-th) iteração,
correspondente à apresentação do n-ésimo exemplo de treinamento, (x(n);d(n)). As variáveis
exemplos de treinamento são normalizadas para apresentar valor absoluto máximo unitário.
Assim, quando se utiliza um determinado modelo MLP, a normalização prévia e operações de
desnormalização podem ser realizadas nos sinais de entrada e saída da rede neural MLP, de
acordo com (3.4) e (3.5), respectivamente [23], [25].
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O índice n varia no intervalo n = 1,2,..., N, onde N é o número total de exemplos de
treinamento. Para se evitar que valores de erro com sinais positivos anulem valores valores
com sinais negativos, toma-se o erro quadrático de cada amostra, como definido em (3.6),
levando em consideração todas as saídas da rede, Nj:
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Para uma análise geral do treinamento, utiliza-se o erro quadrático somado, dado em
(3.7), onde o índice t representa o número de épocas de treinamento (uma apresentação
completa de todos os exemplos de treinamento é chamada de uma época). A aprendizagem
supervisionada tem como objetivo a minimização desse erro.
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3.7

A escolha dos algoritmos para o treinamento da rede constitui a parte principal de um
modelo neural. O algoritmo de treinamento corresponde a um conjunto pré-estabelecido de
regras bem definidas para a solução de um problema de aprendizagem. Uma estrutura neural
apropriada pode vir a falhar na obtenção de um modelo se o algoritmo de treinamento não for
eficiente. Um bom algoritmo deve apresentar baixo custo computacional sem perder sua
eficácia. Atualmente, existem vários algoritmos para o treinamento de rede neural MLP, cada
qual oferecendo vantagens específicas. Os algoritmos de treinamento mais interessantes são
aqueles derivados do algoritmo de retropropagação do erro (Backpropagation) [75]. Dentre a
família de algoritmos de retropropagação, o algoritmo Rprop (Resilient backpropagation) [76]
é considerado um algoritmo de alto desempenho, que tem se mostrado muito eficiente na
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solução de tarefas de modelagem complexas, sendo assim, escolhido para o treinamento da
rede neural MLP utilizada na modelagem das FSSs pré-fractais propostas neste trabalho.
O treinamento da rede é encerrado quando o erro quadrático somado E(t) atinge um
valor mínimo estabelecido e/ou quando o número máximo de épocas são simuladas. Após o
treinamento da rede neural, espera-se que os pesos da rede MLP armazenem a informação
contida no conjunto de dados de treinamento. A rede neural treinada pode ser submetida a um
teste, a fim de verificar sua capacidade de generalização para os novos valores que não
pertencem ao conjunto de dados de treinamento. Portanto, a rede neural MLP opera como um
modelo de “caixa preta” dentro de uma determinada região de interesse, que é definida
anteriormente quando o conjunto de dados de treinamento é gerado [25].

3.2.1 Algoritmo de Retropropagação do Erro - Backpropagation
A rede MLP treinada com o algoritmo backpropagation é o tipo mais popular de rede
neural [70]. A difusão deste algoritmo reporta a década de 80, representando um marco na
utilização das ANNs, tendo o trabalho de Rumelhart et al. (1986) como uma das referências
principais [75].
O algoritmo backpropagation é uma aplicação particular do método do gradiente para
a otimização dos pesos da rede MLP. O valor do ajuste aplicado a cada peso está no sentido
oposto ao vetor gradiente, pelo fato de que este aponta para a direção de maior crescimento de
uma função. O gradiente em relação a um peso qualquer da rede é dado por (3.8):
∇E . |K =

LE .
LE
=
.
L2 .
L2

3.8

em que, E foi definido em (3.6). A adaptação dos pesos da rede é efetuada de uma forma
iterativa através da relação recursiva dada em (3.9):
2 . = 2 . − 1 − M∇E;2 . − 1 <

3.9

no qual, η é o parâmetro taxa de aprendizado ou amplitude de ajuste, que controla a
magnitude dos ajustes aplicados aos pesos. O η se encontra no intervalo de 0 < η < 1 e
normalmente é um parâmetro difícil de estabelecer para um perfeito funcionamento da rede.
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Um valor de η muito baixo influencia negativamente o treinamento, atrasando-o e recaindo
em mínimos locais. Já um valor de η muito alto, impossibilita a convergência. Jacobs (1988)
identificou duas causas fundamentais para tais comportamento [77]:
1) Quando a superfície de erro (E) apresentar uma variação pequena (região flat) com
relação a um dado peso, sua derivada terá uma magnitude pequena e
consequentemente, o ajuste aplicado aquele peso será pequeno, requerendo muitas
iterações do algoritmo para a convergência. Se a variação for elevada (região
sharp), o gradiente e o ajuste aplicado ao peso também serão elevados, acarretando
numa ultrapassagem pelo mínimo da superfície de erro.
2) O vetor oposto ao vetor gradiente pode apontar para longe do mínimo da superfície
de erro; portanto, o algoritmo ajustará os pesos numa direção ruim.

A Figura 3.4 mostra que uma escolha inadequada na taxa de aprendizado, bem como,
a influência direta da magnitude das derivadas em relação à superfície de erro pode aumentar
o tempo de convergência do algoritmo [72].

Figura 3.4. Influência da magnitude das derivadas e da taxa de aprendizado na busca do
mínimo global na superfície de erro.
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3.2.2 Algoritmo Rprop - Resilient Backpropagation
O algoritmo Rprop foi criado com o intuito de solucionar as limitações do algoritmo
backpropagation em relação à influência negativa da taxa de aprendizado escolhida de forma
inadequada, bem como, da magnitude das derivadas na atualização dos pesos [76]. O Rprop
apresenta uma taxa de aprendizado adaptativa, individual para cada peso, considerando
apenas o sinal do gradiente no momento do ajuste dos parâmetros livres. A atualização no
Rprop é realizada por época de treinamento, em que cada peso wji é atualizado de forma
individual, de acordo com (3.10)-(3.12):
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Seguindo a regra mostrada em (3.12), quando a derivada do erro correspondente ao
peso wji muda de sinal em relação ao passo de tempo anterior, significa que a última
atualização (ajuste) apresentou um valor alto e, portanto, o algoritmo ultrapassou o mínimo
local. Dessa forma, o valor de atualização (∆ji) é decrescido por um fator η−. Quando o sinal
da derivada permanece o mesmo, o valor de atualização é aumentado com a finalidade de
acelerar a convergência. Em resumo, como verificado em (3.11), se a derivada é positiva
(aumentando o erro), o peso é reduzido pelo seu valor de atualização; caso a derivada seja
negativa, o valor de atualização passa a ser então positivo [22], [72].
Inicialmente, todos os valores de ajuste são iguais a constante ∆0, que é um dos
parâmetros do Rprop. Desde que ∆0 determina diretamente a amplitude do primeiro ajuste dos
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pesos, este pode ser selecionado de acordo com a magnitude dos pesos iniciais, por exemplo,
∆0 = 0,1. A escolha deste valor não é crítica, uma vez que seu valor é adaptado enquanto o
treinamento prossegue [72], [76].
No treinamento da rede através do algoritmo Rprop, deve-se evitar uma variação
excessiva dos pesos, assim, define-se um parâmetro para o valor máximo de ajuste, ∆máx = 50,
como sugerido em [76]. Os fatores de acréscimo e decréscimo são fixados em η+ = 1,2 e η− =
0,5, respectivamente. Estes valores são baseados em considerações teóricas e empíricas.
Logo, o número de parâmetros fica reduzido a dois, ∆0 e ∆máx [72], [76].

3.3 Algoritmos de Busca Populacional
Os algoritmos de busca populacional são métodos estocásticos que procuram
encontrar soluções aproximadas da solução ótima em problemas de otimização e busca, não
necessitando da interferência humana, tais como: os algoritmos genéticos (GA), a otimização
por enxame de partículas (PSO), o algoritmo das abelhas (BA), a otimização por colônia de
formigas (ACO – ant colony optimization), etc. [15]-[20]. Estes algoritmos utilizam modelos
computacionais inspirados nos processos da natureza para resolver problemas de forma
eficiente, por isso, também são conhecidos como algoritmos bioinspirados ou algoritmos de
otimização natural.
Os algoritmos bioinspirados são exemplos de algoritmos heurísticos baseados numa
população de indivíduos, que são efetivos para a solução de problemas de otimização
complexos, com várias variáveis de projeto, nos quais o cálculo da função fitness (ou função
custo) represente um baixo custo computacional [25], [68]. No entanto, a principal
desvantagem computacional para a otimização de dispositivos de micro-ondas baseia-se na
avaliação repetitiva das funções fitness numéricas que representem um alto custo
computacional. Descobrir uma maneira para encurtar o ciclo de otimização de estruturas
eletromagnéticas é altamente desejável. Por exemplo, vários esquemas de GA estão
disponíveis, a fim de melhorar seu desempenho no projeto de FSSs, tais como: o uso de
métodos rápidos de onda completa [78]; algoritmos microgenéticos [79], que visam reduzir o
tamanho da população; os algoritmos genéticos desenvolvidos para operar no processamento
em paralelo na minimização da função custo [80], além da técnica que une método dos
momentos, redes neurais artificiais e algoritmos genéticos proposto por [21].
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O ponto de partida para a implementação dos algoritmos de busca populacional é a
formação de uma população inicial de indivíduos que constituirão o espaço de busca pela
solução ótima. Assumindo um problema de otimização com Nvar variáveis de projeto
(variáveis de entrada) e Npop indivíduos, a população na i-ésima (i-th) iteração é representada
por uma matriz P(i)Npop×Nvar de elementos de ponto flutuante, denotado por U3

,

, com cada

linha m correspondente a um indivíduo e cada coluna n associada a uma variável de projeto.

De acordo com a nomenclatura utilizada em cada algoritmo, os indivíduos podem ser
chamados de cromossomos (no caso do GA), abelhas (no caso do BA), ou de partículas ou
agentes (no caso do PSO). A simulação dos algoritmos é um processo iterativo, interrompido
quando são satisfeitos critérios de parada, tais como: número máximo de iterações, valor
mínimo da função custo, entre outros.

3.3.1 Algoritmo Genético Contínuo - GA
O algoritmo genético contínuo (GA – continuous genetic algorithm) utiliza modelos
computacionais inspirados nos processos naturais de evolução para resolver problemas, sendo
muito semelhante ao GA binário, porém, trabalha com variáveis de ponto flutuante. Os
cromossomos do GA contínuo são definidos em (3.13) como um vetor com Nvar variáveis de
otimização de ponto flutuante. Cada cromossomo é avaliado por meio do seu custo associado,
que é calculado a partir da função custo E dada em (3.14).
VWXWQQWXW Y, X = ZU3 , , U3 , , … , U3

,5[B\ ],

X = 1,2, … , FUWU

^Q/W Y, X = E; VWXWQQWXW Y, X <

3.13

3.14

Com base no custo associado a cada cromossomo, que caracteriza a qualidade de cada
indivíduo como solução do problema, a população evolui através de gerações, de forma a
simular a sobrevivência do mais apto, com a aplicação de operadores genéticos, tais como:
seleção, cruzamento ou recombinação e mutação. O diagrama mostrado na Figura 3.5 fornece
uma visão geral do GA contínuo.
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Figura 3.5. Diagrama em blocos do GA contínuo.

O cruzamento inclui o método de seleção por roleta (roulette wheel) apresentado por
[17]. A seleção da população é realizada após os Npop cromossomos serem classificados do
menor para o maior custo, ou seja, em ordem crescente da função custo, que representa o
valor atribuído a cada indivíduo. Então, os indivíduos mais aptos (Nkeep) são selecionados e
passam para a etapa de cruzamento, enquanto que os demais são descartados para dar espaço
aos novos descendentes. Na etapa de cruzamento, os pares de cromossomos (pais e mães) são
formados de maneira aleatória entre os indivíduos selecionados pelo método blending
crossover [16]. Cada par produz dois novos indivíduos que contêm informações de ambos os
pais. Além disso, os pais sobrevivem para formar a próxima geração. Após a etapa de
cruzamento, uma fração de cromossomos na população irá sofrer mutação. Geralmente os
usuários adicionam um número aleatório à variável do cromossomo selecionada para mutação
com valores reais. Este valor aleatório possui distribuição normal de média zero e desvio
padrão unitário, que é obtido pela função randn() do Matlab® [16].
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3.3.2 Otimização por Exame de Partículas - PSO
A otimização por enxame de partículas (PSO – particle swarm optimization) foi
formulada pela primeira vez em 1995 por Kennedy & Eberhart [18]. O processo de raciocínio
por trás do algoritmo foi inspirado no comportamento social dos animais (bando de pássaros,
enxame de peixes, etc.), dos quais emerge uma inteligência coletiva. A simulação do PSO é
semelhante ao GA contínuo, uma vez que começa com uma população inicial aleatória.
Contudo, o PSO não possui operadores típicos de algoritmos evolucionários, como por
exemplo, cruzamento e mutação. Cada partícula se move em torno da função custo com uma
velocidade individual. O algoritmo PSO implementado atualiza as velocidades e as posições
das partículas com base nas melhores soluções local e global, de acordo com (3.15) e (3.16),
respectivamente [18], [19].
_3

,

= ` aV8 _ 3

,

Em que, _

ghiN 3
+ Γ ∙ V ∙ cUdefBd
− U3
,

U3

,

,

= U3

,

,

j + Γ ∙ V ∙ cU

+ _3

kdegBd ghiN 3
,

,

é a velocidade da partícula; U

,

− U3

,

jl

3.15

3.16

é a posição da partícula no espaço de

busca das variáveis de otimização; r0, r1 e r2 são números aleatórios independentes; Г1 é o

ghiN 3
parâmetro cognitivo e Г2 é o parâmetro social; UdefBd
é a melhor solução local e
,

U

kdegBd ghiN 3
,

é a melhor solução global; C é o parâmetro de constrição [16], [18]. Se a melhor

solução local tem um custo menor do que o custo da solução global atual, então a melhor
solução local substitui a melhor solução global. PSO é um algoritmo de busca populacional
muito simples, fácil de implementar, e com poucos parâmetros para ajustar. O diagrama
mostrado na Figura 3.6 resume o procedimento do algoritmo PSO.
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Figura 3.6. Diagrama em blocos do PSO.

3.3.3 Algoritmo das Abelhas - BA
O algoritmo das abelhas (BA – bees algorithm), dentre os algoritmos apresentados
neste trabalho, é o mais recente e o menos difundido. Sua inspiração baseia-se no
comportamento de colônias de abelhas em busca de alimento, ou melhor, insumos para a
produção de mel. De maneira simples, as colméias (cuja área de atuação pode se extender por
quilômetros) recrutam grupos de abelhas (chamadas escoteiras) para explorar novas áreas em
busca de pólen e néctar. Estas abelhas, ao retornarem à colméia compartilham a informação
adquirida (quantidade, qualidade e distância dos insumos). Com base nestas informações,
novas abelhas são designadas para explorar os melhores locais encontrados, em quantidade
proporcional à avaliação dada a estes locais. Dessa forma, as regiões mais promissoras são
mais bem exploradas e as piores acabam sendo eventualmente descartadas. Este ciclo se
repete, com novas regiões sendo visitadas pelas escoteiras a cada iteração. Claramente, o BA
é um algoritmo de busca populacional que combina busca aleatória global (devido à atuação
das “abelhas escoteiras”) com busca local (pela exploração mais acentuada das regiões
promissoras do espaço de busca) [20].
O algoritmo requer certo número de parâmetros, tais como: número de abelhas
escoteiras (n); número de locais selecionados (m) de n locais visitados; número de melhores
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locais (e) de m locais selecionados; número de abelhas recrutadas (nep) para os melhores
locais e; número de abelhas recrutadas (nsp) para outros (m-e) locais selecionados; tamanho
inicial dos campos (ngh) que inclui o local e sua vizinhança, bem como, o critério de parada.
O algoritmo inicia com n abelhas escoteiras sendo colocadas aleatoriamente no espaço de
busca. A função fitness dos locais visitados pelas abelhas é avaliada na etapa 2. Abaixo está
descrito o pseudocódigo elaborado em [20] para o algoritmo em sua forma mais simples:
1) Inicialize a população com soluções aleatórias.
2) Avalie o fitness da população.
3) Enquanto o critério de parada não for atingido
//Forme uma nova população
4) Selecione locais para busca na vizinhança.
5) Recrute abelhas para os m locais selecionados (mais abelhas para os melhores
locais e) e avalie o fitness.
6) Selecione a abelha mais apta de cada campo.
7) Designe o restante das abelhas (n-m) para buscar aleatoriamente outros locais e
avalie suas aptidões (fitness).
8) Fim Enquanto.

Na etapa 4, as abelhas mais aptas são escolhidas como “abelhas selecionadas” e os
locais visitados por elas são escolhidos para a busca na vizinhança. Em seguida, nas etapas 5 e
6, o algoritmo conduz buscas na vizinhança dos locais selecionados, recrutando mais abelhas
para os melhores locais e, que representam as soluções mais promissoras. As abelhas podem
ser escolhidas diretamente de acordo com o custo associado aos locais que elas estão
visitando. De forma alternativa, os valores de fitness são utilizados para determinar a
probabilidade das abelhas serem escolhidas. Juntamente com o escotismo, o recrutamento
diferenciado é uma operação fundamental do algoritmo das abelhas.
Na etapa 6, em cada campo, apenas a abelha mais apta será selecionada para formar a
próxima população. Na natureza não existe uma restrição, porém, no algoritmo, esta restrição
é introduzida para reduzir o número de pontos a serem explorados. Já na etapa 7, o restante
das abelhas da população são distribuídas aleatoriamente em todo o espaço de busca a fim de
encontrar novas soluções potenciais. As etapas de 4 a 7 são repetidas até que o critério de
parada seja cumprido. No final de cada iteração, a colônia de abelhas terá duas partes para
formar a sua nova população: representantes de cada campo selecionado; e outras abelhas
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escoteiras designadas para realização de buscas aleatórias [20]. O diagrama mostrado na
Figura 3.7 resume o procedimento do algoritmo das abelhas.

Figura 3.7. Diagrama em blocos do BA.

3.4 Síntese do Capítulo
Neste capítulo, abordou-se o estudo das redes neurais artificiais, com enfoque na rede
perceptron de múltiplas camadas (MLP). Os principais conceitos e equações relacionados à
rede MLP com alimentação direta foram apresentados e discutidos, além dos principais
algoritmos de treinamento da rede (Backpropagation e Rprop). Também, foram descritos o
funcionamento e as características dos três algoritmos de busca populacional (GA, PSO, e
BA) que serão utilizados na otimização das estruturas de FSS pré-fractais propostas.
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Capítulo 4
Projeto Ótimo de FSSs Pré-Fractais
4.1 Introdução
Neste capítulo, a técnica híbrida de otimização EM é descrita e aplicada para o projeto
ótimo de superfícies seletivas de frequência com elementos patch pré-fractais [25], [81], [82].
Uma visão geral desta técnica que utiliza ferramentas de inteligência computacional pode ser
vista na Figura 4.1. A técnica inicia com a definição do arranjo periódico de elementos. A
partir de uma análise paramétrica de onda completa (executada pelo Ansoft DesignerTM, que
simula o MoM), são obtidos dados eletromagnéticos precisos usados para desenvolver o
modelo de rede neural que mapeia as variáveis de entrada do projeto da FSS e as respostas de
frequência de saída. Para a otimização dos filtros de FSS propostos, os modelos de rede MLP
desenvolvidos são aplicados para uma avaliação rápida e precisa da função custo nas iterações
dos algoritmos de busca populacional (GA, BA, e PSO). Assim, os modelos MLP substituem
as repetitivas simulações numéricas de onda completa e superam o alto custo computacional
associado. Na etapa final, protótipos de FSS são fabricados com parâmetros ótimos de projeto
e medidos para a verificação da precisão apresentada pela técnica de otimização EM.

Figura 4.1. Visão geral da técnica de otimização eletromagnética.
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As FSS pré-fractais selecionadas para análise e otimização através da técnica EM
proposta, utilizam as geometrias do fractal de Vicsek [81] e da ilha de Sierpinski [25], [82].
Define-se a região de interesse das variáveis de entrada do projeto para ajustar as respostas em
frequência do filtro espacial. Assim, para a FSS com patches pré-fractais de Vicsek são
considerados como variáveis de entrada, o material da camada dielétrica e os parâmetros
fractais: fator de iteração e número de iterações fractais (ou nível). Já as formas apresentadas
pelo pré-fractal de Sierpinski, consideram: o material da camada dielétrica, a periodicidade da
FSS, e o número de iterações fractais.
Nas seções que seguem são discutidos os resultados mais relevantes desta tese
relacionados ao projeto ótimo das FSSs pré-fractais de Vicsek e Sierpinski.

4.2 FSSs com Patches Pré-Fractais de Vicsek
As propriedades de espalhamento de FSSs usando elementos patch pré-fractais de
Vicsek foram descritas anteriormente [8], [9], [45]. A Figura 4.2(a) ilustra as formas metálicas
apresentadas pelos patches pré-fractais de Vicsek. A geração do fractal parte de um elemento
iniciador de patch quadrado, correspondendo ao nível k = 0. A partir da primeira iteração
(nível k = 1), o elemento quadrado é dividido em nove quadrículos menores (fator de iteração
a = 3), removendo quatro deles nos cantos. Este processo é repetido recursivamente para cada
um dos cinco quadrículos restantes (N = 5). O fractal de Vicsek é o conjunto obtido no limite
deste

processo

geométrico

iterativo.

A

dimensão

deste

fractal

é

dada

por

D = -ln(N)/ln(1/a) = 1,46. A Figura 4.2(b) mostra os patches derivados do fractal de Vicsek
para o nível k = 2 com diferentes fatores de iteração a = 3, 6, 9. Aumentando o fator de
iteração do fractal, obtêm-se elementos patch quase-fractais, em que, o valor da frequência de
ressonância da FSS diminui, enquanto a sua largura de banda se torna mais estreita.
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(a)

(b)
Figura 4.2. Elementos patch de FSS derivados do fractal de Vicsek: a) pré-fractais;
b) quase-fractais.

Na modelagem dos filtros espaciais de FSS com patches metálicos pré-fractais de
Vicsek impressos numa camada dielétrica simples, a periodicidade da estrutura é mantida
constante (tx = ty = 12,3 mm), assim como a espessura do substrato (h = 1,5 mm). A fim de
controlar a frequência de ressonância (fr) e a largura de banda (BW) da FSS, três variáveis de
entrada do projeto são consideradas: nível do fractal (k), fator de iteração fractal (a), e
permissividade relativa da camada dielétrica (Ɛr).
A região de modelagem de interesse é definida pelos seguintes conjuntos de valores
discretos: k = [1, 2], a = [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], e Ɛr = [1,0; 2,2; 2,94; 4,4; 6,15; 10,2]. É notável
que estes valores de Ɛr estão levando em consideração o caso freestanding (sem camada
dielétrica) e os materiais dielétricos comerciais (FR4 e RT/duroid). Nestes pontos
representativos, as propriedades de transmissão das FSSs rejeita-faixa são analisadas. Um
conjunto de dados EM preciso com 84 amostras é obtido através do programa comercial
Ansoft DesignerTM. A partir deste conjunto de dados representativos da FSS, é desenvolvido
entrada @A e de saída ?A através de uma relação não-linear ?A =

@A , onde @A = @⁄@

um modelo “caixa-preta” MLP de três camadas que mapeia os vetores normalizados de
com @

BC

= [1; 2; 9; 10,2] e ? = ?A ∙ ?

BC ,

com ?

BC

BC ,

= [18,4493; 1,8773]. A Figura 4.3

ilustra a configuração de um modelo de rede neural MLP de três camadas com alimentação
direta, bem como, as etapas de normalização e desnormalização. O modelo MLP da FSS
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mapeia um vetor de entrada x = [θ, k, a, Ɛr]T para um vetor de saída y = [fr, BW]T GHz, onde

θ = -1 é o neurônio limiar. Considerando as unidades ocultas com função de ativação
sigmóide, as saídas do modelo MLP são obtidas através da computação direta dada pela
equação (4.1).
?A = m ∙ n−1,

1+

1
p
U −o ∙ @A

4.1

Figura 4.3. Configuração MLP de três camadas para a modelagem da FSS.

O conhecimento sobre as propriedades de transmissão das FSSs rejeita-faixa é
armazenado nas matrizes de pesos da MLP V e W. Desenvolvido diretamente a partir de
dados EM precisos, o modelo MLP é muito flexível e pode ser usado para modelar outras
FSSs com motivos fractais. Várias técnicas de neuromodelagem estão disponíveis para ajustar
as matrizes de pesos a fim de se obter um modelo MLP [71]-[74]. Neste trabalho, é utilizada a
técnica de neuromodelagem EM-ANN convencional para desenvolver um modelo MLP para
FSSs com patches pré-fractais. Neste caso, o algoritmo de treinamento Rprop de primeira
ordem, com parâmetros de treinamento padrão [76], é suficiente para ajustar as matrizes de
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pesos da MLP V e W. A configuração MLP mínima capaz de encontrar uma solução exata
para o problema de modelagem da FSS é definida com quatro unidades de entrada, dez
unidades ocultas, e duas unidades de saída. A Figura 4.4 apresenta a variação do erro
quadrático somado dado na equação (3.7) no capítulo 3, como uma função do número de
unidades ocultas da MLP. Considerando um modelo MLP de três camadas (ver Figura 4.3),
com dez unidades ocultas, os valores das matrizes de pesos da MLP V e W são dados em (4.2)
e (4.3). Substituindo estes valores de V e W em (4.1) pode-se obter as respostas em frequência
da FSS com patches pré-fractais de Vicsek y = [fr, BW]T GHz para um determinado conjunto
de parâmetros de entrada do projeto x = [θ, k, a, Ɛr]T, na região de interesse do modelo.

Figura 4.4. Variação do erro quadrático somado como uma função das unidades
ocultas da MLP.
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 0,8045
− 4,2768

 1,0307

 0,4380
 − 0,9136
W =
− 2,7237
 0,0067

 − 0,2471

 − 3,4815
 8,2440

 − 0,1952
V =
− 0,2095
0,3808
− 1,4378

0,9492
− 0,0637
− 2,2900
− 4,4416
0,2700
− 3,4241
− 5,1224
− 9,2303
− 1,7113
− 6,0450

− 2,4605

− 0,3434
− 26,3584 − 0,1018 
0,0236
− 6,0282

1,3376
5,4865 
− 14,8651 0,0809 

1,4899
− 1,8345 
− 1,6368
0,2922 

− 2,6839 − 4,3774

− 4,2382 − 0,8194
8,1128
− 1,7044 

(4.2)

1,0688 − 0,0706 4,2548 0,0376 ...
− 0,1874 0,7133 17,2114 0,0219 ...
0,1041 3,6143 19,2165 − 0,0882 − 0,5899
0,2802 − 0,4974 50,7185 0,3615
4,1976 

(4.3)

Na Figura 4.5 observam-se comparações entre alguns pontos do conjunto de dados
EM e as saídas do modelo MLP. A Figura 4.5(a) mostra variações da frequência de
ressonância da FSS fr(k, a, Ɛr), para o nível fractal k = 2. Verifica-se uma maior sensibilidade
da frequência de ressonância em relação à permissividade relativa, enquanto que, variações no
fator de iteração fractal resultam em um ajuste fino da resposta em frequência. A Figura
4.5(b) mostra variações da largura de banda da FSS BW(k, a, Ɛr), para os níveis k = 1, 2 e
para um valor de Ɛr = 2,94. A largura de banda da FSS se torna mais estreita com o aumento
do valor dos parâmetros fractais (fator de iteração e nível fractal).
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(a)

(b)
Figura 4.5. Comparações entre os dados EM da FSS e as saídas do modelo MLP:
a) frequência de ressonância, fr(k = 2, a, Ɛr); b) largura de banda, BW(k, a, Ɛr = 2,94).
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A otimização das estruturas de FSS com algoritmos de busca populacional é realizada
a partir de um conjunto de variáveis de projeto [k, f, BW] escolhidas pelo usuário dentro da
região de interesse do modelo MLP: (k = 1; 7,50 GHz < f < 18,44 GHz; 0,87 GHz < BW <
1,88 GHz) e (k = 2;

6,05 GHz < f < 14,44 GHz; 0,56 GHz < BW < 0,95 GHz). Dada a

especificação desejada do filtro de FSS (f, BW), o objetivo do algoritmo de busca é encontrar
uma solução ótima para um determinado nível fractal k através da minimização da função
custo quadrática E(i, m), conforme definido em (4.4) para o m-ésimo indivíduo na i-ésima
iteração do algoritmo. O modelo MLP da FSS é usado para o cálculo rápido e preciso das

( )

[

( )

i
i
i
i
funções fr pmi e BW pm , em que p m = ε rm , am

]

T

refere-se aos indivíduos do algoritmo de

busca populacional.

[ f − fr (p )] + [BW − BW (p )]
E (i, m ) =
i 2
m

f2

[

i
i
i
Os indivíduos p m = ε rm , am

i 2
m

BW 2

(4.4)

] evoluem a partir da população inicial de acordo com
T

(4.5). Para comparar o desempenho dos algoritmos de busca, uma mesma população inicial é
0
0
centrada no ponto (ε rm , a m ) = (8,0; 7,0) no espaço de busca 2D. Quando a população evolui,

cada indivíduo é limitado à região de interesse usada em (4.6), onde a variável ξ pode ser
substituída pelas variáveis de projeto Ɛr ou a.

[

0
p m0 = randn() 5 + ε rm

( (

randn() 5 + a m0

)

ξ mk = min max ξ mk ,ξ min ,ξ max

)

]

(4.5)

(4.6)

Neste exemplo de aplicação da técnica de otimização EM, é considerado um ponto de
teste que corresponde a k = 2 e Ɛr = 2,94 (ver Figura 4.5). Neste caso, a saída do modelo MLP
fornece uma especificação de projeto da FSS: f = 10,844 GHz, e BW = 0,894 GHz. Objetivouse verificar a convergência de três algoritmos de busca (GA, BA, e PSO) para determinação
*
*
das variáveis ótimas εr e a , que correspondem a essa especificação de projeto da FSS. Para
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este fim, uma mesma população inicial com 25 indivíduos (suficiente para resolver o
problema de otimização) é distribuída de acordo com (4.5), e sujeita à restrição dada em (4.6).
Na Figura 4.6 são apresentadas as populações inicial e final, bem como, os percursos
dos algoritmos de busca populacional plotados sobre os contornos da superfície da função
*
*
custo. A melhor solução encontrada pelos três algoritmos é: ε r = 2,94 e a = 3. O caminho

ziguezague do GA é crítico na determinação da sua lenta convergência. A direção inicial do
percurso do BA possui um desvio considerável em relação à direção mínima verificada, mas
ao longo do trajeto, os sub-percursos compensam sua convergência. Já o PSO, apresenta a
melhor característica de percurso, sendo assim, o mais rápido na busca pela solução ótima.

Figura 4.6. Populações inicial e final e os percursos dos algoritmos de busca populacional
plotados sobre os contornos da superfície da função custo.

A Figura 4.7 mostra a evolução do custo global para os algoritmos de busca
− 10
populacional. Os valores do custo global final para o GA e BA são 3,99 × 10
e

9,27 × 10−13 , respectivamente. O algoritmo PSO converge para o mínimo global da função
custo após 109 iterações. Neste exemplo, os algoritmos de busca implementados são limitados
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em precisão pelo desempenho do programa computacional (Matlab®) utilizado nos testes
(≈10-31).

Figura 4.7. Evolução da função custo para os algoritmos de busca populacional
implementados.

Para verificar a precisão da técnica de otimização EM, um protótipo de FSS é
construído e medido. A FSS com elementos patch pré-fractais de Vicsek é impressa em um
substrato RT-duroid 6202 com constante dielétrica Ɛr = 2,94, espessura h = 1,5 mm e tangente
de perdas tgδ = 0,0015. O protótipo de FSS é montado sobre uma placa de lado igual a
13,5 cm. A Figura 4.8 apresenta a fotografia da FSS fabricada com os patches pré-fractais de
Vicsek para os parâmetros ótimos de projeto: k = 2 e a = 3. Na Figura 4.9 observa-se uma
comparação entre os resultados simulado e medido do coeficiente de transmissão (dB) para a
FSS otimizada. Estes resultados estão em excelente concordância com as especificações de
projeto da FSS (f = 10,844 GHz e BW = 0,894 GHz).
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Figura 4.8. Fotografia do protótipo de FSS construído.

Figura 4.9. Resultados simulado e medido do coeficiente de transmissão para a FSS com
patches pré-fractais de Vicsek (k = 2, a = 3, Ɛr = 2,94).
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4.3 FSSs com Patches Pré-Fractais de Sierpinski
A geometria fractal da ilha de Sierpinski, anteriormente apresentada no capítulo 2
(seção 2.5.1), foi também utilizada para o projeto ótimo de FSSs como um arranjo periódico
de elementos patch condutores. As variáveis de entrada do projeto (k, tx, Ɛr) são limitadas na
região de modelagem de interesse definida pelos seguintes valores discretos, selecionados
para análise paramétrica:
•

Número de iterações fractais (ou nível): k = [1, 2, 3];

•

Periodicidade do elemento patch: tx=ty=[15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25] mm;

•

Permissividade relativa: Ɛr = [1,0; 2,2; 2,94; 4,4; 6,15; 10,2];

•

Espessura do substrato: h = 1,5 mm.
De acordo com as variáveis de entrada do projeto (k, tx, Ɛr), o modelo MLP é treinado

a fim de ajustar a frequência de ressonância (fr) e a largura de banda (BW) dos filtros de FSS.
A configuração MLP mínima capaz de resolver o problema de modelagem da FSS é definida
com quatro unidades de entrada, quinze unidades ocultas, e duas unidades de saída. As saídas
do modelo MLP são mostradas nas Figuras 4.10(a) e 4.10(b). Considerando os limites da
região de interesse das variáveis de entrada do projeto, o modelo MLP é capaz de interpolar o
conjunto de dados de treinamento.

(a)
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(b)
Figura 4.10. Comparações entre os dados EM da FSS e as saídas do modelo MLP:
a) frequência de ressonância, fr(k = 1, tx, Ɛr); b) largura de banda, BW(k, tx, Ɛr = 2,2).
Neste exemplo de otimização EM da FSS, também se objetivou verificar a execução
do GA, BA, e PSO. Os algoritmos partem de uma mesma população inicial com 25

[

] distribuídos de acordo com a equação (4.5), com (ε

i T

i
i
indivíduos pm = ε rm , t x m

0
0
rm , t x m )

=

(8,0; 22,0), e sujeitos à restrição dada em (4.6).
As variáveis de projeto [k, f, BW] compõem os dados de entrada para os algoritmos de
busca populacional e são escolhidas pelo usuário dentro da região de interesse do modelo
MLP: (k = 1; 5,50 < f < 12,43; 0,35 < BW < 1,85), (k = 2; 4,00 < f < 8,45; 0,26 < BW < 1,12),
e (k = 3; 3,05 < f < 6,35; 0,15 < BW < 0,72). São utilizados os seguintes dados de entrada
para a simulação dos algoritmos de busca populacional: k = 1, f = 10,24 GHz, e BW = 1,47
GHz (ver Figura 4.10).
Na Figura 4.11 são apresentadas as populações inicial e final, além dos percursos dos
algoritmos de busca populacional plotados sobre os contornos da superfície da função custo.
*
Neste caso, a melhor solução encontrada pelos três algoritmos é: ε r = 2,2 e t x = 16 mm. Os

*
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algoritmos implementados (GA, BA, e PSO) apresentam desempenho similar ao que foi
verificado no exemplo de otimização anterior.

Figura 4.11. Populações inicial e final e os percursos dos algoritmos de busca populacional
plotados sobre os contornos da superfície de custo.

A Figura 4.12 mostra a evolução do custo global para os algoritmos de busca
−8
populacional. Os valores do custo global final para o GA e BA são 1, 26 × 10
e

1,47 ×10 −10 , respectivamente. O algoritmo PSO converge para o mínimo global da função
custo após 108 iterações. Neste exemplo, os algoritmos de busca implementados também são
limitados em precisão pelo desempenho do programa computacional (Matlab®) utilizado nos
testes (≈10-31).
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Figura 4.12. Evolução da função custo para os algoritmos de busca populacional
implementados.

A FSS com elementos patch pré-fractais de Sierpinski selecionada para fabricação é
impressa em um substrato RT-duroid 5880 com constante dielétrica Ɛr = 2,2, espessura h = 1,5
mm e tangente de perdas tgδ = 0,0009. Este protótipo de FSS é montado em uma placa de
lado igual a 15 cm. A Figura 4.13 apresenta a fotografia do protótipo de FSS fabricado com
elementos patches pré-fractais de Sierpinski, considerando parâmetros ótimos de projeto:
k = 1 e tx = ty = 16 mm. Na Figura 4.14 observa-se uma comparação entre os resultados
simulado e medido do coeficiente de transmissão (dB) para a FSS otimizada. Estes resultados
estão em excelente concordância com as especificações de projeto da FSS (f = 10,24 GHz e
BW = 1,47 GHz).

85

Figura 4.13. Fotografia do protótipo de FSS construído.

Figura 4.14. Resultados simulado e medido do coeficiente de transmissão para a FSS com
patches pré-fractais de Sierpinski (k = 1, tx = 16 mm, Ɛr = 2,2).
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4.4 Síntese do Capítulo
Neste capítulo, a técnica híbrida de otimização EM proposta foi descrita e aplicada
para o projeto ótimo de FSSs com patches derivados de fractais geométricos. Foram
consideradas diferentes variáveis de entrada do projeto para alcançar as respostas em
frequência desejadas. Resultados referentes a esta técnica híbrida foram apresentados e
discutidos detalhadamente, tanto na modelagem das estruturas com rede neural MLP, quanto
na implementação dos algoritmos de busca populacional (GA, BA, e PSO). Os resultados
simulados e medidos para os protótipos de FSS fabricados com parâmetros ótimos de projeto
foram mostrados a fim de validar a precisão da técnica de otimização EM.
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Capítulo 5
Conclusões
Nesta tese, foi apresentado inicialmente um estudo das propriedades de espalhamento
eletromagnético de FSSs projetadas com elementos patch pré-fractais de diferentes níveis.
Um substrato simples de fibra de vidro foi usado para gerar as características de filtros rejeitafaixa para esses dispositivos com geometrias correspondentes à ilha de Sierpinski e ao
fractal T. Resultados simulados e experimentais foram analisados através da variação de
parâmetros específicos como, número de iterações fractais, fator de iteração, e periodicidade
dos elementos patch, dependendo da geometria fractal aplicada ao arranjo de FSS. Também
se investigou a variação do ângulo da radiação incidente na superfície para as estruturas
propostas.
A aplicação das geometrias fractais como elementos de FSS, bem como a influência
dos parâmetros especificados nas propriedades de ressonância dos filtros espaciais, resultaram
em características desejáveis à medida que o nível do fractal foi aumentado, tais como: o
ajuste da frequência de ressonância e largura de banda; projetos de filtros compactos com
maiores fatores de compressão de frequência (aproximadamente 66% para a FSS de
Sierpinski); e ressonâncias estáveis em relação à incidência oblíqua de ondas planas. As FSSs
pré-fractais de Sierpinski apresentaram ainda: comportamento de banda dupla (para as
estruturas de níveis k ≥ 2), proporcionado pelo preenchimento espacial e pela
autossimilaridade do fractal; e dupla polarização, devido à simetria da estrutura periódica
resultante, que exibe a mesma resposta em frequência para ambas as polarizações TE e TM.
Para os protótipos construídos, observou-se uma excelente concordância entre os resultados
simulados e experimentais (com um desvio máximo na frequência de ressonância de 7% para
a FSS de Sierpinski de nível k = 3), validando esta metodologia inicial de projeto.
Como principal contribuição, esta tese descreveu ainda, a aplicação de uma técnica
alternativa de otimização eletromagnética, combinando método de onda completa, rede neural
artificial MLP e algoritmos de busca populacional para o projeto ótimo de superfícies
seletivas de frequência com motivos fractais. Para exemplificar a aplicação da técnica EM,
foram consideradas duas geometrias fractais: Vicsek e ilha de Sierpinski. O uso dos préfractais selecionados para projetar FSSs em simples substratos dielétricos isotrópicos (FR4,
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RT/duroid), tornou possível o controle das respostas em frequência dos filtros rejeita-faixa.
Os modelos MLP foram treinados com dados eletromagnéticos precisos provenientes de
simulações baseadas no método dos momentos. Considerando uma determinada região de
interesse, de acordo com a aplicação requerida, os modelos MLP foram capazes de interpolar
o conjunto de dados de treinamento, devido à capacidade de generalização e aprendizagem
das redes neurais artificiais, gerando um banco de dados com um grande número de
estruturas.
A computação da função custo nos algoritmos de busca populacional foi feita através
do uso dos modelos MLP desenvolvidos, resultando numa otimização rápida e precisa. De
acordo com os resultados obtidos, o algoritmo genético (GA) apresentou percursos em
ziguezague nas regiões planas da superfície de custo, contribuindo para sua lenta
convergência. Comparado ao GA, o algoritmo das abelhas (BA) foi considerado uma boa
ferramenta de otimização, com um menor custo global, ou seja, maior precisão. A otimização
por enxame de partículas (PSO) apresentou um desempenho superior em relação aos outros
algoritmos de busca na síntese das estruturas de FSS em razão da sua rápida convergência. A
rapidez de convergência do PSO foi explicada pela trajetória em linha reta percorrida pelas
partículas em praticamente toda a execução do algoritmo, diferentemente da trajetória em
ziguezague do GA e do desvio no percurso do BA em relação à direção mínima. O PSO é um
algoritmo mais simples de implementar e com poucos parâmetros de ajuste. Portanto, em
termos de custo computacional, devido a sua simplicidade, se mostrou mais eficiente que o
GA e o BA, uma vez que, foi capaz de convergir para a solução ao encontrar o mínimo global
do problema de otimização, sendo limitado apenas pela precisão do Matlab® (≈10-31).
A excelente concordância entre os resultados simulados e medidos para os protótipos
de FSS construídos com parâmetros ótimos de projeto validaram a implementação da técnica
de otimização EM. A idéia de combinar rede neural MLP com algoritmos de busca
populacional para análise e síntese de FSSs se mostrou eficiente e interessante, devido a sua
grande flexibilidade e fácil aplicação para estruturas com várias variáveis de projeto e que não
possuem uma função custo direta. A metodologia de projeto e otimização de FSSs descrita
neste trabalho pode ser adaptada para outros dispositivos, circuitos e aplicações na área da
Engenharia Elétrica.
Como proposta a continuidade da pesquisa, outras técnicas de otimização EM podem
ser aplicadas para sintetizar dispositivos e circuitos de RF/micro-ondas, assim como em FSSs,
utilizando outras ferramentas de modelagem com diferentes parâmetros como variáveis do
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projeto, ou implementando novos algoritmos inspirados na computação evolucionária e na
inteligência de exames, que possam ser comparados em termos de desempenho. Também,
para continuidade desta pesquisa, propõe-se aplicar a técnica de otimização implementada
neste trabalho em estruturas de FSS com substratos cerâmicos ou com operação em diferentes
faixas de frequências como, por exemplo, em ondas milimétricas e terahertz.
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