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Resumo 
 
 
Este trabalho apresenta um estudo avaliativo dos efeitos da utilização de uma técnica de 
aprendizado de máquina nas características principais de um algoritmo genético (GA) 
multiobjetivo e auto-organizável. Um GA típico pode ser visto como uma técnica de busca 
que é normalmente aplicada em problemas que envolvem complexidade não polinomial. 
Originalmente, estes algoritmos foram idealizados para criar métodos que buscam soluções 
aceitáveis para problemas em que os ótimos globais são inacessíveis ou são de difícil 
obtenção. A princípio, os GAs consideravam apenas uma função de avaliação e um único 
objetivo de otimização. Hoje, entretanto, são comuns as implementações que consideram 
diversos objetivos de otimização simultaneamente (algoritmos multiobjetivos), além de 
permitir a alteração de diversos componentes do algoritmo dinamicamente (algoritmos auto-
organizáveis). Ao mesmo tempo, são comuns também as combinações dos GAs com técnicas 
de aprendizado de máquina para melhorar algumas de suas características de desempenho e 
utilização. Neste trabalho, um GA com recursos de aprendizado de máquina foi analisado e 
aplicado em um projeto de antena. Utilizou-se uma técnica variante de interpolação bicúbica, 
denominada Spline 2D, como técnica de aprendizado de máquina para estimar o 
comportamento de uma função de fitness dinâmica, a partir do conhecimento obtido de um 
conjunto de experimentos realizados em laboratório. Esta função de fitness é também 
denominada de função de avaliação e é responsável pela determinação do grau de aptidão de 
uma solução candidata (indivíduo) em relação às demais de uma mesma população. O 
algoritmo pode ser aplicado em diversas áreas, inclusive no domínio das telecomunicações, 
como nos projetos de antenas e de superfícies seletivas de frequência. Neste trabalho em 
particular, o algoritmo apresentado foi desenvolvido para otimizar o projeto de uma antena de 
microfita, comumente utilizada em sistemas de comunicação sem fio e projetada para 
aplicação em sistemas de banda ultra larga (Ultra-Wideband - UWB). O algoritmo permitiu a 
otimização de duas variáveis da geometria da antena - o Comprimento (Ls) e a Largura (Ws) 
de uma fenda no plano de terra com relação a três objetivos: largura de banda do sinal 
irradiado, perda de retorno e desvio da frequência central. As duas dimensões (Ls e Ws) são 
usadas como variáveis em três distintas funções de interpolação, sendo uma Spline para cada 
objetivo da otimização, para compor uma função de fitness agregada e multiobjetiva. O 
resultado final proposto pelo algoritmo foi comparado com o resultado obtido de um 
programa simulador e com o resultado medido de um protótipo físico da antena construída em 
laboratório. No estudo apresentado, o algoritmo foi analisado com relação ao seu grau de 
sucesso, no que diz respeito a quatro características importantes de um GA multiobjetivo 
auto-organizável: desempenho, flexibilidade, escalabilidade e exatidão. Ao final do estudo, 
observou-se na compilação do algoritmo um aumento no tempo de execução em comparação 
a um GA comum, por conta do tempo necessário para o processo de aprendizagem. Como 
ponto positivo, notou-te um ganho sensível com relação a flexibilidade e a exatidão dos 
resultados apresentados, além de um caminho próspero que indica direções para permitir com 
que o algoritmo permita a otimização de problemas com “η” variáveis.   
 
 
 Palavras-chave: Aprendizado de Máquina, Projeto de Antenas de Microfita, Algoritmo 
Evolucionário, Otimização Multiobjetivo, Algoritmo Genético, UWB. 



 

 

Abstract 
 
 
This paper presents an evaluative study about the effects of using a machine learning 
technique on the main features of a self-organizing and multiobjective genetic algorithm 
(GA). A typical GA can be seen as a search technique which is usually applied in problems 
involving no polynomial complexity. Originally, these algorithms were designed to create 
methods that seek acceptable solutions to problems where the global optimum is inaccessible 
or difficult to obtain. At first, the GAs considered only one evaluation function and a single 
objective optimization. Today, however, implementations that consider several optimization 
objectives simultaneously (multiobjective algorithms) are common, besides allowing the 
change of many components of the algorithm dynamically (self-organizing algorithms). At 
the same time, they are also common combinations of GAs with machine learning techniques 
to improve some of its characteristics of performance and use. In this work, a GA with a 
machine learning technique was analyzed and applied in a antenna design. We used a variant 
of bicubic interpolation technique, called 2D Spline, as machine learning technique to 
estimate the behavior of a dynamic fitness function, based on the knowledge obtained from a 
set of laboratory experiments. This fitness function is also called evaluation function and, it is 
responsible for determining the fitness degree of a candidate solution (individual), in relation 
to others in the same population. The algorithm can be applied in many areas, including in the 
field of telecommunications, as projects of antennas and frequency selective surfaces. In this 
particular work, the presented algorithm was developed to optimize the design of a microstrip 
antenna, usually used in wireless communication systems for application in Ultra-Wideband 
(UWB). The algorithm allowed the optimization of two variables of geometry antenna - the 
length (Ls) and width (Ws) a slit in the ground plane with respect to three objectives: radiated 
signal bandwidth, return loss and central frequency deviation. These two dimensions (Ws and 
Ls) are used as variables in three different interpolation functions, one Spline for each 
optimization objective, to compose a multiobjective and aggregate fitness function. The final 
result proposed by the algorithm was compared with the simulation program result and the 
measured result of a physical prototype of the antenna built in the laboratory. In the present 
study, the algorithm was analyzed with respect to their success degree in relation to four 
important characteristics of a self-organizing multiobjective GA: performance, flexibility, 
scalability and accuracy. At the end of the study, it was observed a time increase in algorithm 
execution in comparison to a common GA, due to the time required for the machine learning 
process. On the plus side, we notice a sensitive gain with respect to flexibility and accuracy of 
results, and a prosperous path that indicates directions to the algorithm to allow the 
optimization problems with "η" variables. 
 
 

Keywords: Machine Learning, Microstrip Antenna Design, Evolutionary Algorithm, 
Multi-objective Optimization, Genetic Algorithm, UWB. 
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Capítulo 1                              

Introdução 
 

 

 

Nos últimos anos têm-se observado um grande número de publicações científicas 

divulgando trabalhos que, de alguma forma, desenvolvem ou fazem uso de sistemas de 

softwares conhecidos como Sistemas Inteligentes. Infelizmente, nem todas as publicações 

dedicam espaço ao esclarecimento detalhado sobre o que são realmente estes Sistemas 

Inteligentes e quais os seus relacionamentos com os conceitos de Inteligência Artificial e 

Inteligência Computacional. 

Em termos gerais, podemos dizer que os Sistemas Inteligentes são sistemas que 

incorporam no seu funcionamento características consideradas inteligentes do comportamento 

humano, tais como o raciocínio, a aprendizagem, a evolução, a adaptação, a autonomia, a 

interação social ou a pró-atividade. Estes sistemas podem ser baseados em técnicas de 

Inteligência Artificial ou em técnicas de Inteligência computacional. 

Denomina-se de sistemas baseados em “Inteligência Artificial” aos sistemas que fazem 

uso de técnicas e algoritmos que trabalham no nível simbólico (normalmente modelagem 

baseada em agentes usando lógica, método de subida à montanha, compreensão analítica, 

geração de voz, reconhecimento de linguagem, etc.), enquanto que os sistemas de 

“Inteligência Computacional” fazem uso de técnicas e algoritmos sub-simbólicos (e.g. redes 

neurais e técnicas de busca como algoritmos evolucionários, etc.) (Schmutter, 2002).  

A discussão da inteligência artificial versus inteligência computacional possui ainda 

pontos de vista diferentes entre alguns pesquisadores e, a taxonomia entre os dois contextos, 

ainda é bastante confundida. Mas, em poucas palavras, os níveis simbólicos e sub-simbólicos 

podem ser compreendidos da seguinte maneira: em uma representação simbólica, o 

conhecimento pode ser decomposto em símbolos (e.g. um conceito em uma rede semântica ou 

uma proposição de uma representação lógica) onde cada símbolo tem um significado 

particular e o conhecimento é separado do mecanismo de inferência Em contraste, nas 

representações distribuídas ou sistemas sub-simbólicos, o conhecimento é codificado junto do 

mecanismo de inferência, de forma que um significado ou parte específica do conhecimento 
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não pode ser claramente localizado. O conhecimento é representado em todo o estado do 

sistema. O sistema produz os seus próprios significados que não podem ser compreendidos 

por seres humanos. Neste sentido, a sociedade humana e suas ciências (como a psicologia e a 

Inteligência Artificial) são consideradas sistemas simbólicos, enquanto a natureza e suas 

ciências (como a neurociência e a Inteligência Computacional) são consideradas sistemas sub-

simbólicos. Sendo assim, as representações de conhecimento da Inteligência Artificial estão 

mais perto da compreensão humana, mas as representações da Inteligência Computacional 

estão mais perto de como a natureza funciona. Há também as abordagens híbridas, que podem 

utilizar métodos de Inteligência Artificial em conjunto com Inteligência Computacional 

(Schmutter, 2002). A Figura 1 exibe as principais características que diferenciam a 

inteligência computacional da inteligência artificial. 

 

 

Figura 1. Inteligência artificial versus inteligência computacional. 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Em resumo, a Inteligência Artificial é uma área de pesquisa dedicada aos métodos ou 

dispositivos que possuem (ou multipliquem) a capacidade racional humana de pensar, de ser 

inteligente. E ainda, é o estudo de como fazer máquinas (computadores) realizarem tarefas em 

que, no momento, as pessoas são melhores, tal como a geração de voz e a programação 

automática. 

Entre as disciplinas mais conhecidas da inteligência computacional estão os algoritmos 

evolucionários, a lógica fuzzy e as redes neurais (Academia ICA, 2012).  

 Os algoritmos evolucionários utilizam modelos computacionais de processos naturais 

de evolução, com o objetivo de solucionar problemas do mundo real intratáveis por outros 

métodos conhecidos. Eles fazem parte dos métodos meta-heurísticos de busca e tem se 
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expandido crescentemente nas últimas décadas. Isso ocorre devido ao fato da relativa 

simplicidade de implementação e na fácil adaptação em problemas complexos das mais 

diversas áreas. De forma geral, nos algoritmos evolucionários, as soluções candidatas (do 

problema de otimização) são definidas como indivíduos de uma população e a evolução dessa 

população leva a encontrar as melhores soluções (Linden, 2008). 

Existem na literatura diversos modelos computacionais de algoritmos evolucionários, 

tais como as estratégias evolutivas, a programação evolucionária e os algoritmos genéticos. 

Porém, todos possuem em comum o conceito de simulação da evolução das espécies através 

de operadores genéticos como seleção, mutação e reprodução (Eiben, 2003). 

 Um algoritmo genético típico pode ser visto como uma técnica de busca que é 

normalmente aplicada em problemas que envolvem complexidade não polinomial. 

Originalmente, estes algoritmos foram idealizados para criar métodos que buscam soluções 

aceitáveis (ótimos locais) para problemas em que os ótimos globais são inacessíveis ou são de 

difícil obtenção e consideravam apenas um único objetivo de otimização. Hoje, entretanto, 

devido à natureza multiobjetiva de muitos problemas, são comuns, as implementações de 

algoritmos genéticos que não só considerem diversos objetivos de otimização 

simultaneamente – conhecidos como algoritmos multiobjetivos (Fonseca e Fleming, 1993), 

mas também que permitem a alteração de diversos componentes do algoritmo de forma 

dinâmica – conhecidos como algoritmos auto-organizáveis (e.g. Deep e Dipti, 2007), (e.g. 

Ismail e Yusof, 2010). 

Os algoritmos genéticos têm recebido destaque em problemas multiobjetivos e 

despertam a atenção significativa de pesquisadores de várias áreas, devido a sua robustez na 

busca por um conjunto de soluções globais mesmo que haja objetivos conflitantes 

(Kalyanmoy, 2001). A principal vantagem do algoritmo genético quando aplicado em 

problemas multiobjetivos reside no fato de poderem otimizar conjuntos inteiros de soluções, 

permitindo o cálculo de uma aproximação da frente de Pareto, numa única execução do 

algoritmo. A frente de Pareto possui as soluções conhecidas como soluções não dominadas e 

facilitam a resolução de problemas multiobjetivos (Silva et al., 2012). 

Além de multiobjetivos, os algoritmos genéticos podem ser também auto-organizáveis e 

nesse caso, podem mudar sua estrutura ou aprimorar parte de seu conteúdo a partir do 

resultado de suas experiências e meio ambiente (e.g. Silva et al., 2012). Em geral, quando os 

algoritmos evolucionários usam métodos de auto-organização, a composição dos vários 

objetivos envolvidos é ajustada pelo próprio algoritmo, diminuindo a necessidade de 

conhecimento especializado (e.g. Ismail e Yusof, 2010). 
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Diante desse contexto, tornaram-se comuns as combinações de algoritmos genéticos 

com técnicas de aprendizado de máquina para melhorar algumas de suas características de 

auto-organização, desempenho e utilização (Zhang et al., 2011). Pesquisas que visam à 

melhoria dos algoritmos evolucionários através de técnicas de aprendizado de máquina têm 

desempenhado um papel importante na literatura. O aprendizado de máquina sozinho, já é 

uma das áreas de investigação mais promissoras e salientes no ramo da inteligência 

computacional, desde que se tornou uma poderosa ferramenta em uma ampla gama de 

aplicações (Zhang et al., 2011).  

De forma técnica, o aprendizado de máquina refere-se à utilização de estruturas formais, 

como computadores, para fazer inferência. As técnicas de aprendizado de máquina são 

capazes de aprender conceitos e estão relacionadas com programas computacionais que 

melhoram seu desempenho automaticamente, através da experiência. Particularmente, inclui 

muitas técnicas que não correspondem à modelagem física, desde que processem dados em 

informação (Clarke et al., 2009). 

São inúmeras as técnicas de aprendizado de máquina que podem ser usadas para 

melhorar as características de um algoritmo evolucionário, tal como interpolação, regressão, 

análise de agrupamento, redes neurais, etc. (Zhang et al., 2011). 

Os algoritmos evolucionários têm sido usados com sucesso nas mais diversas áreas de 

conhecimento, inclusive em aplicações de engenharia, como por exemplo: 

• Engenharia Civil: Otimização e dimensionamento de treliças planas de madeira 

(Ribeiro, 2008), otimização de estruturas de materiais compósitos (Almeida, 

2006) (Cardozo López, 2009), otimização do projeto da superestrutura de 

pontes pré-fabricadas (Cortês, 2010), otimização da alocação de aeronaves em 

pátios de aeroportos (Pinheiro Júnior, 1999), otimização topológica e 

paramétrica de vigas de concreto armado (Lima, 2011), otimização de blocos 

de fundações profundas (Gonçalves Pereira, 2010).    
 

• Engenharia Mecânica: Otimização de bandas de monitoramento de estrutura 

espacial (Moura Jr. et al., 2007), otimização de coletores solares (Carvalho, 

2007), parametrização e simulação numérica de uma turbina Hidrocinética 

(Rodrigues, 2007). 
 

• Engenharia Elétrica: Projeto de circuitos eletrônicos analógicos e digitais 

(Horrocks e Spittle, 1993), projeto de circuitos integrados (Mazumder e 
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Rudnik, 1999), distribuição de energia elétrica e despacho de carga (Bakirtzis  

et al, 1994), projeto de transformadores (Poltosi e Lemki, 2009), roteamento de 

redes (Roy, 2002). 
 

• Engenharia de Telecomunicações: Alocação de frequências para sistemas de 

comunicações (Cuppini, 1994) (Kapsalis  et al., 1995), planejamento de 

sistemas de comunicações (Brittain  et al, 1997), equalização de canal de 

comunicação digital (White e Flockton, 1994), projetos de antenas (Chao Li, 

2010) (Kuwahara, 2010) (Villegas et al., 2004). 

 

Como visto, os algoritmos evolucionários têm se tornando ferramentas de grande 

utilidade para resolver inúmeros problemas, inclusive em antenas e propagação. Este trabalho, 

em particular, utiliza um algoritmo genético na otimização das características de uma antena 

de microfita UWB. Ao longo dos anos, os algoritmos genéticos têm sido aplicados com 

sucesso nas antenas de microfita, como por exemplo: em projeto de antenas de microfita 

(Brianeze et al., 2005), na otimização da impedância de entrada em antenas de microfita com 

patch retangular e circular (Silva, Ferreira e Coutinho, 2009), na otimização de uma antena de 

microfita do tipo anel circular (Sathi et al., 2008),  na otimização de uma antena de microfita 

com e sem substrato (Chattoraj e Roy, 2006) e no projeto de antenas de microfita do tipo 

multibanda (Choo e Ling, 2002). 

Há alguns anos, a linha de pesquisa de algoritmos genéticos vem sendo aplicada com 

sucesso na otimização dos parâmetros de antenas. A presente dissertação pode ser considerada 

como uma evolução de artigos nesta linha de pesquisa, desenvolvidos na própria instituição. 

Entre eles pode-se citar:  

• Otimização da impedância de entrada de uma antena Koch triangular do tipo 

quasi-fractal (Elder et al., 2010). Este trabalho faz uso de um algoritmo 

genético na otimização de um objetivo (a perda de retorno) numa antena de 

microfita a partir da variação do inset-fed yo (linha de alimentação no 

casamento de impedância). 
 

• Otimização multiobjetiva e auto-organizável de uma antena de microfita para 

faixa UWB (Silva et al., 2012). Este trabalho faz uso de um algoritmo genético 

com definição de pesos auto-organizáveis para os objetivos. Além de realizar a 

otimização do objetivo de perda de retorno, o algoritmo realiza também a 
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otimização dos objetivos de largura de banda e desvio da frequência central, a 

partir de duas variáveis independentes. O algoritmo utiliza um método 

conhecido como Self-Organizing Genetic Algorithm - SOGA, onde um 

algoritmo genético externo realiza a otimização dos objetivos e um algoritmo 

genético interno realiza a otimização do peso de cada função objetivo. 
 

• Otimização multiobjetiva e auto-organizável de uma antena de microfita para 

faixa UWB usando uma técnica de aprendizado de máquina (Martins et al., 

2012). Este trabalho publica, oficialmente, o algoritmo genético multiobjetivo 

e auto-organizável apresentado neste trabalho. O algoritmo permite a utilização 

de duas variáveis independentes (Ws e Ls) para três objetivos de otimização 

(perda de retorno, largura de banda e desvio da frequência central). O 

algoritmo usa o método de Pareto ótimo na definição de pesos e restrições 

impostas a cada objetivo e faz uso de uma técnica de aprendizado de máquina 

para estimar uma função de fitness autoadaptável ao problema de otimização. 

 

Diante dessa evolução, este trabalho apresenta um estudo avaliativo da utilização da 

técnica de interpolação spline bicúbica como técnica de aprendizado de máquina, aplicada 

em um algoritmo genético multiobjetivo e auto-organizável.  Bem como, avalia em quais 

pontos, ou critérios, o algoritmo apresentado pode evoluir, levando em considerações a 

quantidade de problemas com crescente número de variáveis e objetivos a serem otimizados.  

Para isso, um algoritmo genético com recursos de aprendizado de máquina foi desenvolvido 

anteriormente, apresentado, aplicado no projeto de antenas de microfita e analisado. 

 

1.1 Definição do Problema 

 

Diversos sistemas de telecomunicações possuem características de otimização 

multiobjetivo. Alguns desses sistemas precisam de um tratamento especial no método de 

otimização a ser adotado pela existência de objetivos conflituosos ou uma grande quantidade 

de objetivos a serem levados em consideração. O projeto de antenas de microfita é um 

exemplo bem conhecido de aplicação de técnicas de otimização multiobjectivo, onde as 

características como comprimento, peso e plano de terra interferem consideravelmente na 
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irradiação do sinal eletromagnético gerado pela antena e, nesse caso, ainda são utilizados 

métodos de tentativa e erro para encontrar bons resultados.  

A Figura 2 exibe as diferentes perspectivas de uma típica antena de microfita UWB, 

mais especificamente uma antena de microfita do tipo anelar circular. Esta é a geometria de 

antena utilizada neste trabalho, mas o problema pode ser abrangido por qualquer outra 

geometria de antena de microfita, desde as antenas clássicas com elementos irradiantes 

retangulares até às fractais. As antenas de microfita são antenas impressas de perfil plano, 

constituídas por duas placas condutoras (geralmente de cobre) paralelas e separadas por uma 

ou mais camadas dielétricas (Figura 2–b).  

Na visão do elemento irradiante (Figura 2–c) o condutor superior (anel na cor cinza 

escuro) pode assumir qualquer forma e pode ser modificado com o objetivo de alterar suas 

características elétricas e estruturais. O condutor inferior, situado no lado oposto ao elemento 

irradiante é o plano de terra truncado da antena (Figura 2–d). 
 

 

 

Figura 2. Diferentes perspectivas de uma típica antena de microfita UWB. 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Neste trabalho, o algoritmo apresentado otimizou as dimensões dos parâmetros “Ls” e 

“Ws” (Figura 2–a), que correspondem respectivamente ao comprimento e largura de uma 

fenda no plano de terra. Porém, como mostra a Figura 2–c, são vários os parâmetros que 

podem ser otimizados na antena de microfita utilizada, como o as dimensões “r” e “R” 

(correspondentes ao raio inferior e exterior do anel no elemento irradiante), o comprimento 

“L” e a largura “W” da placa da antena impressa.  
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Dessa forma, é possível observar a quantidade de parâmetros passíveis de ajuste na 

antena de microfita, caracterizando um clássico problema multiobjetivo e tornando difícil o 

dimensionamento desses parâmetros por métodos tradicionais.  

Os algoritmos evolucionários são fortes candidatos a tratar esses problemas 

multiobjetivos, visto que podem tratar conjuntos inteiros de soluções. Várias técnicas têm sido 

utilizadas para deixar esses algoritmos mais robustos, rápidos e menos dependente da 

intervenção humana. Os programas computacionais se tornam mais ágeis e independentes à 

medida que não necessitam de um conhecimento tão aprofundado do usuário, fazendo o 

autoajuste e melhoria de alguma etapa do método de otimização, que tradicionalmente seria 

realizada por um especialista.  

Os algoritmos evolucionários que fazem o autoajuste de algum ponto de variabilidade 

podem ser chamados de auto-organizáveis e para auxiliar nessa auto-organização, existem 

várias técnicas de aprendizado de máquina que podem ser utilizadas para realizarem a 

melhoria do algoritmo.  Diante desse entendimento surgem algumas questões, tais como: 

 

• De que maneira é possível fazer uso de uma técnica de aprendizado de 

máquina adequada em um algoritmo genético multiobjetivo onde não se 

conhece o comportamento da função de fitness?  

• É possível tratar problemas multiobjetivos no domínio dos sistemas de 

telecomunicações com esse algoritmo?  

• Como empregar esse algoritmo pra otimizar as características de uma antena 

de microfita?  

• Quantas variáveis e quantos objetivos podem ser utilizados no processo de 

otimização oferecido pelo algoritmo desenvolvido? 

• Quais critérios seriam adequados para analisar o algoritmo apresentado? 

• Com base nos resultados, que sugestões podem ser dadas para melhorar o 

funcionamento do algoritmo apresentado?  

• Quais outras técnicas de aprendizado de máquina, além da utilizada, 

possivelmente podem vir a ser empregadas com sucesso no processo de auto-

organização e melhoria do algoritmo?  
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é fazer um estudo avaliativo de um algoritmo genético 

auto-organizável e multiobjetivo com recursos de aprendizado de máquina, que tira proveito 

do conhecimento adquirido de um repositório de dados (adquirido a partir de simulações em 

laboratório), para estimar a composição de uma função de fitness dinâmica do algoritmo 

genético. Este algoritmo é aplicado na otimização dos parâmetros de uma antena de microfita, 

utilizada por dispositivos sem fio na faixa UWB. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

 

I. Fazer levantamento bibliográfico do estado da arte e referencial teórico;  
 

II.  Apresentar e aplicar o algoritmo no projeto de uma antena de microfita; 
 

III.  Construir a antena e comparar os resultados medidos com os simulados; 
 

IV.  Selecionar os critérios e avaliar o algoritmo. 
 

 

1.3 Contribuição 

 
Nas últimas décadas surgiram diferentes métodos que utilizam os algoritmos 

evolucionários na otimização de problemas de natureza multiobjetiva. Esses algoritmos têm 

recebido destaque em problemas multiobjetivos e auto-organizáveis e, despertam a atenção 

significativa de pesquisadores de várias áreas devido a sua robustez na busca por um conjunto 

de soluções globais mesmo que possuam objetivos conflitantes. 

O presente trabalho contribui inicialmente fazendo um levantamento bibliográfico 

atualizado, de forma a selecionar e sintetizar como funcionam os algoritmos evolucionários 

multiobjetivos e auto-organizáveis, desde os mais clássicos até o estado de arte atual.  
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Posteriormente um algoritmo genético auto-organizável e multiobjetivo com 

aprendizado de máquina é aplicado num projeto de antena de microfita e analisado, de forma 

a propor melhorias e sugerir as perspectivas futuras que visem o avanço do processo de 

aprendizagem de máquina e auto-organização no algoritmo proposto, como o aumento da 

quantidade de variáveis e objetivos permitidos. 

 
 

1.4 Organização do Trabalho 

 
O trabalho está organizado em cinco capítulos, que são resumidos a seguir:  

No capítulo 2 exibe-se a fundamentação teórica das diversas áreas compreendidas no 

estudo, como o aprendizado de máquina, a função de interpolação spline cúbica, a otimização 

de problemas multiobjetivos, o conjunto Pareto ótimo, os algoritmos evolucionários e os 

algoritmos genéticos. Também são apresentados os conceitos de antenas de microfita e faixa 

UWB além do levantamento do estado da arte dos algoritmos evolucionários auto-

organizáveis e multiobjetivos, bem como, aplicações de telecomunicações que possuem 

múltiplos objetivos e que utilizaram os algoritmos genéticos como método de otimização. 

No capítulo 3 é apresentado o algoritmo genético auto-organizável e multiobjetivo com 

a técnica de aprendizado de máquina utilizada, assim como o projeto da antena otimizada e os 

resultados da otimização, em comparação com os resultados medidos de um protótipo da 

antena construída.  

O capítulo 4 justifica os critérios avaliativos selecionados para qualificar o algoritmo 

genético auto-organizável e multiobjetivo. Logo após o algoritmo é avaliado com relação aos 

critérios de escalabilidade, desempenho, precisão e flexibilidade.  

E, no capítulo 5 são apresentadas as conclusões gerais do trabalho, sugestões de 

aprimoramento do algoritmo e as perspectivas futuras para a continuidade, seguidas das 

referências bibliográficas utilizadas no decorrer do trabalho. 
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Capítulo 2                             

Referencial Teórico 

 

 

 Este capítulo apresenta a fundamentação teórica utilizada como base de conhecimento 

para o desenvolvimento do trabalho. Nele são abordados conceitos de aprendizado de 

máquina, aspectos da técnica de interpolação spline cúbica, definições de métodos de 

otimização multiobjetivo, algoritmos evolucionários e algoritmos genéticos. Além de 

mencionar aplicações de telecomunicações que possuem múltiplos objetivos e explanar 

brevemente sobre os conceitos de antenas de microfita e da faixa de frequência UWB. 

  

2.1 Aprendizado de Máquina  

 

De forma técnica, o aprendizado de máquina refere-se à utilização de estruturas formais 

(máquinas) para fazer inferência (aprendizagem). Isso inclui o que os pesquisadores dizem 

sobre a construção de modelos - propor “expressões matemáticas” que encapsulam o 

mecanismo pelo qual um processo físico dá origem a observações (Clarke et al., 2009).  

Em particular, inclui muitas técnicas que não correspondem à modelagem física, desde 

que processem dados em informação, que agreguem valor. A informação normalmente 

significa algo que ajuda a reduzir a incerteza (Clarke et al., 2009). 

Em muitos problemas de aprendizagem da máquina pode ocorrer a presença de 

multimodalidade, particularmente em problemas que envolvem espaços de alta 

dimensionalidade, podendo tornar o processo de aprendizado menos óbvio (Bishop, 2006). 

Na literatura do aprendizado de máquina, o log negativo da função de probabilidade é 

chamado de função de erro. É possível deduzir que a maximização da probabilidade é 

equivalente à minimização do erro (Bishop, 2006). 

Também chamado de aprendizado indutivo, Tom Mitchell forneceu uma definição 

amplamente citada na literatura do aprendizado de máquina:  

 



 

12 
 

“Um programa aprende a partir da experiência ‘E’, em relação a uma classe de tarefas 

‘T’, com medida de desempenho ‘P’, se seu desempenho em ‘T’, medido por ‘P’, melhora com a 

experiência ‘E’ (Mitchell Tom, 1997)”. 

 

São algumas disciplinas da área de aprendizado de máquina (Nilson, 1996): 

  

• Estatística: Um problema de longa data no campo da estatística é encontrar a 

melhor forma de usar amostras desconhecidas de distribuições, para ajudar a 

decidir a partir de que distribuição uma nova amostra é estimada. Um exemplo 

disso é como estimar o valor de uma função desconhecida, para novos pontos, 

a partir dos valores dos pontos de amostra (Nilson, 1996). 

 

• Modelos de cérebro: Elementos não lineares com entradas ponderadas têm sido 

sugeridos como modelos simples de neurônios biológicos. Modeladores do 

cérebro estão interessados em aproximar o modelo de aprendizado de máquina 

baseando-se no modelo de aprendizado de cérebros vivos. Importantes técnicas 

de aprendizado de máquina são baseadas em redes de elementos não-lineares, 

muitas vezes chamadas de redes neurais. Os trabalhos inspirados por estas 

técnicas também são chamados de conexionismo, computação estilo cérebro 

ou processamentos sub-simbólicos (Nilson, 1996). 

 

• Teoria de Controle Adaptativo: A teoria de controle adaptativo estuda 

problemas de controle onde processos com parâmetros desconhecidos devem 

ser estimados durante a operação. Muitas vezes, os parâmetros são alterados 

durante a operação, e o processo de controle deve acompanhar estas mudanças. 

Um robô baseado em estímulos sensoriais representa instâncias desse tipo de 

problema (Nilson, 1996). 

 

• Modelos Psicológicos: Os psicólogos estudaram o desempenho de humanos 

em diferentes tarefas de aprendizagem. Trabalhos relacionados incluem 

pesquisas no campo de árvores de decisão, métodos de redes semânticas e 

aprendizado por reforço (Nilson, 1996). 
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• Inteligência artificial: Desde o início da sua criação, as pesquisas no campo da 

inteligência artificial tem se preocupado com o aprendizado de máquina. Em 

1959, Arthur Lee Samuel desenvolveu um programa de destaque que aprendia 

os parâmetros de uma função para avaliar as posições de peças num tabuleiro 

de jogo de damas (Samuel, 1959). Os pesquisadores exploram o papel das 

analogias na aprendizagem e como futuras ações e decisões podem ser 

baseadas em exemplos de casos anteriores. O conhecimento é representado por 

sistemas de símbolos (Nilson, 1996). 

 

• Modelos evolucionários: Na natureza, não apenas animais isolados aprendem a 

melhorar o seu desempenho, mas as espécies podem evoluir em grupo para 

obter um melhor ajuste em seus nichos. Assim, modelos de evolução biológica 

têm sido propostos para melhorar o desempenho de programas de computador. 

Algoritmos genéticos e programação genética são técnicas computacionais 

proeminentes nos modelos evolucionários (Nilson, 1996). 

  

 As técnicas de aprendizado de máquina podem ainda ser classificadas em aprendizado 

supervisionado e aprendizado não supervisionado.  No aprendizado supervisionado, existem 

dois conjuntos de valores: o conjunto de valores de entrada e o conjunto de valores de saída 

esperados para cada entrada. No aprendizado não supervisionado, o ajuste dos pesos é feito 

somente com os valores de entrada, pois há um conjunto de treinamento de vetores sem 

valores da função para eles. A rede tem que descobrir sozinha os padrões existentes e 

codificar as classes na saída. O problema, neste caso, realiza a partição do conjunto de 

treinamento em subconjuntos (Nilson, 1996). 

As técnicas de aprendizado de máquina podem incluir diversos métodos, tais como: 

métodos estatísticos (por exemplo, média e variância), interpolação e regressão, análise de 

agrupamento, análise de componentes principais, delineamento experimental ortogonal, 

aprendizado baseado em oposição, redes neurais artificiais, máquinas de vetores de suporte, 

raciocínio baseado em casos, aprendizado por reforço, aprendizagem competitiva, redes 

bayesianas, entre outros. Em algumas aplicações, essas técnicas têm sido utilizadas com 

sucesso para melhorar o desempenho de algoritmos evolucionários (Zhang et al., 2011).  

Técnicas de aprendizado de máquina, como a interpolação e a rede neural artificial 

agem de uma forma simples podendo auxiliar a geração de soluções iniciais de maior 

qualidade nos algoritmos evolucionários. Tais algoritmos são, portanto, mais prováveis de 
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iniciar a partir de pontos mais próximos do ótimo global e podem convergir em menos 

gerações (Zhang et al., 2011). 

A técnica de interpolação pode, também, ser implementada em um conjunto de soluções 

aleatórias, para inicializar a população do algoritmo genético. Ela procura as melhores 

soluções por meio da interpolação de soluções aleatórias selecionadas. O melhor subconjunto 

de soluções aleatórias interpoladas é então enviado para constituir a população inicial no 

algoritmo (Pant et al., 2009). 

Como modelo de aprendizado de máquina, o presente trabalho utilizou uma técnica de 

interpolação bicúbica, variante da função de interpolação Spline cúbica, com o propósito de 

estimar a composição de uma função de fitness de um algoritmo genético multiobjetivo. A 

próxima seção exibe as principais características sobre essa técnica de interpolação e os 

softwares matemáticos que oferecem a técnica já programada computacionalmente.  

 

2.1.1 Função de interpolação spline cúbica 

 

 Analisar dados numéricos do mundo real geralmente não é uma tarefa trivial. Uma 

função que efetivamente correlacione os dados é algo difícil de obter e de manejar. Para este 

fim, foi desenvolvida a ideia da interpolação spline cúbica (McKinley at al., 1998). 

 Neste processo, é montada uma série de polinômios cúbicos entre cada um dos pontos 

de dados, com a condição de que a curva obtida seja contínua e suave. Esta interpolação pode 

então ser utilizada para determinar as taxas de variação e a mudança cumulativa ao longo de 

um determinado intervalo (McKinley at al., 1998). 

 Quando polinômios de grau muito alto são necessários para interpolar uma função 

amostrada em um conjunto de dados é provável que possa ocorrer erros numéricos. Como 

alternativa, em vez de utilizar apenas um polinômio para interpolar toda a função, pode-se 

utilizar um polinômio de terceiro grau, para cada par de abscissas consecutivas, ajustando os 

coeficientes de forma a permitir uma transição suave de um polinômio para outro, com a 

condição de manter a continuidade sempre que possível. Esses pedaços de polinômios, em 

geral cúbicos ou quadráticos, são chamados de splines (Dahab, 2003).  

 A ideia fundamental por trás da interpolação spline cúbica baseia-se na ferramenta da 

engenharia utilizada para desenhar curvas suaves através de um número de pontos. Esta spline 

consiste de pesos, presos a uma superfície plana com os pontos a serem ligados. Uma faixa 
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flexível é então dobrada ao longo de cada um desses pesos, resultando em uma curva suave 

(Dahab, 2003).  

 O princípio matemático da spline é bem semelhante, sendo que neste caso, os dados são 

numéricos e os pesos são os coeficientes sobre os polinômios cúbicos utilizados para 

interpolar os dados. Estes coeficientes “dobram” a linha, para que ela passe obrigatoriamente 

por cada um dos pontos dos dados, sem qualquer comportamento irregular ou quebras na 

continuidade (Dahab, 2003). 

 A Figura 3 apresenta um exemplo de dados interpolados pela spline cúbica e a Figura 4 

apresenta um exemplo de dados interpolados pela spline bicúbica. X e Y representam as 

variáveis da interpolação. Na Figura 3 os pontos representam as entradas dos dados reais, a 

linha na cor cinza escura exibe a interpolação spline linear e a linha suavizada na cor cinza 

clara entre os pontos exibe a interpolação spline cúbica. É possível notar que a interpolação 

spline cúbica permite uma curva bem mais suave entre os pontos de dados, em comparação ao 

tipo de interpolação spline linear, que produz linhas retas entre cada par de pontos vizinhos.  

 
 

 

Figura 3. Interpolação spline cúbica.  
Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 4. Interpolação spline bicúbica. 
Fonte: (Nag, 2012). 

 

 Os softwares de simulações computacionais MATLAB® e SciLab fornecem técnicas de 

interpolação do tipo spline cúbica prontas para serem usadas com até três variáveis (Splin 2D, 

Splin 3D), além de exemplos e definições matemáticas (Mathworks, 2012) (SciLab, 2012). 

 Matematicamente, a ideia principal consiste no ajuste de uma função de forma 

seccionada (Dahab, 2003): 
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Onde Si é um polinômio de terceiro grau definido por: 

 

 

 

Para i = 1, 2, ..., n – 1. 

 

A primeira e segunda derivada destas equações n – 1 são fundamentais para este 

processo, e elas são: 

k 

x 

y 

(1) 

(2) Si (x) = ai (x – xi)
3 + bi (x – xi)

2 + ci (x – xi)
 + di 
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Para i = 1, 2, ..., n – 1. 

 

Há uma variedade de técnicas de interpolação spline cúbicas que podem ser calculadas 

computacionalmente. Elas podem ser subdivididas em: not a knot, clamped, natural, periodic, 

monotone, fast e fast periodic (SciLab, 2012).  

A técnica de interpolação spline cúbica permite interpolar conjuntos de pontos de 

mesmo tamanho, sendo possível devolver no final da interpolação, uma função de saída que 

descreve as características destes conjuntos (SciLab, 2012).  

Neste trabalho, o algoritmo genético utilizou uma variação da técnica de interpolação 

spline cúbica, conhecida como spline bicúbica (detalhada no capítulo 3), para ajudar a compor 

a função de fitness e resolver um problema de otimização com três objetivos e duas variáveis. 

A próxima seção apresenta alguns conceitos sobre otimização de problemas multiobjetivos. 

 

2.2 Otimização de Problemas Multiobjetivos 

 

Um problema de otimização é definido como a procura pelo ótimo de uma função. 

Existem problemas de otimização onde as variáveis de uma função a serem otimizadas são 

persuadidas a evoluírem precisamente em uma área definida no espaço de busca. Neste caso a 

otimização é denominada de problema de otimização constrangido (Collete et al., 2003).  

Na engenharia, a procura pela otimização adveio da necessidade de um engenheiro 

buscar sistemas que atendam a vários requisitos, como ocupar um volume mínimo necessário, 

diminuindo o custo de matéria prima, usar o mínimo possível de energia e, ao mesmo tempo, 

atender as necessidades do usuário. Em termos matemáticos, um problema de otimização 

possui as seguintes características básicas (Collete et al., 2003): 

 

minimize f(x )  (função a ser otimizada) 

com  g ( x ) ≤ 0  (m restrições de desigualdade)    

e  h ( x ) = 0 (p restrições de igualdade)  

(5) 

(3) Si
’ (x) = 3ai (x – xi)

2 + 2bi (x – xi)
 + ci 

 

Si
’’  (x) = 6ai (x – xi)

 + 2bi (4) 
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Onde x  ∈ Rn,  g ( x ) ∈ Rm e,  h ( x ) ∈ Rp.  

 

O Conjunto de restrições delimita um subespaço restrito onde ocorre a procura da 

melhor solução. Os problemas de classificação podem ser classificados por meio das 

seguintes características (Collete et al., 2003): 

• Número de variáveis de decisão: Monovariável ou multivariável; 
 

• Tipo de variável de decisão: Número contínuo real, número inteiro ou número 

combinatório, neste último a permutação em um conjunto de números é de 

tamanho infinito; 
 

• Tipo de função objetivo (em relação às variáveis de decisão): Linear, 

quadrática ou não linear; 
 

• Forma do problema: Com ou sem constrição. 

 

No caso do problema de otimização multiobjetivo, também conhecido como otimização 

multicritério ou multibariável, O problema possui a forma geral apresentada na equação a 

seguir (Collete et al., 2003): 

 

minimize f ( x )  (funções a serem otimizadas) 

com  g ( x ) ≤ 0  (m restrições de desigualdade)    

e   h ( x ) = 0 (p restrições de igualdade)  

  

Onde x  ∈ Rn, f ( x )∈R
K, g ( x ) ∈ Rm e, h ( x ) ∈ Rp.  

  

Dessa forma, não há mais apenas um objetivo a cumprir, mas sim k funções objetivo, 

onde o vetor f reúne essas k funções. Os objetivos por sua vez podem ser contraditórios, de 

forma que, a diminuição em um objetivo pode vir a levar o aumento em um outro objetivo. 

Existem na literatura vários métodos de otimização e eles podem ser classificados em cinco 

grandes conjuntos. Porém existem também os métodos híbridos, que não pertencem 

exclusivamente a um único conjunto. A seguir é apresentado os cinco grandes conjuntos de 

métodos de otimização mais adotados na resolução de problemas com um ou mais objetivos 

(Collete et al., 2003): 

(6) 

(7) 

(8) 
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• Métodos escalares; 

• Métodos interativos; 

• Métodos com lógica fuzzy; 

• Métodos de ajuda de decisão; 

• Métodos que utilizam a meta-heurística. 

 

No conjunto de métodos de otimização que utilizam a meta-heurística, encontram-se 

diversas técnicas, tais como: simulated annealing (arrefecimento simulado), busca tabu e 

algoritmos evolucionários (Collete et al., 2003). 

Alguns métodos de otimização de problemas multiobjetivos, fazem uso da abordagem 

do conjunto de Pareto ótimo para acelerar ou definir o conjunto de soluções mais propensas 

ao ponto ótimo (Chao Li, 2010).  

 

2.2.1 Conjunto de Pareto ótimo 

 

De forma geral, é possível considerar duas grandes abordagens para a otimização de 

problemas multiobjetivos. Uma das abordagens é a combinação de várias funções objetivos 

individuais em uma única função composta. Essa abordagem é possível através de métodos 

como a teoria da utilidade, o método da soma ponderada etc. A outra abordagem geral é 

bastante usada pelos algoritmos evolucionários e consiste em determinar um conjunto de 

Pareto ótimo com soluções ideais ou um subconjunto representativo (Konak et al., 2006). 

Um conjunto de Pareto ótimo é um conjunto de soluções que não são dominadas com 

respeito às outras soluções, ou seja, o conjunto de Pareto ótimo é formado pelas soluções 

dominantes, consideradas as possíveis melhores soluções do problema. Quando se move de 

uma solução do conjunto de Pareto para outra, há sempre certa quantidade de sacrifício em 

um objetivo para atingir certa quantidade de ganho no outro (Konak et al., 2006). 

Conjuntos de soluções de Pareto ótimo são muitas vezes preferidos no tratamento de 

problemas com soluções simples. Isso ocorre devido à praticidade da sua aplicação em 

problemas da vida real, uma vez que a solução final do tomador de decisão é sempre um 

trade-off (situação em que há conflito de escolha). Conjuntos de Pareto ótimo podem ser de 

tamanhos variados, mas o tamanho do conjunto de Pareto geralmente aumenta com o aumento 

do número de objetivos do problema (Konak et al., 2006).  
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A Figura 5 exibe um exemplo de conjunto de Pareto ótimo com dois objetivos a serem 

otimizados em uma antena: a perda de retorno (medida em decibéis - dB) e a largura de banda 

(medida em mega-hertz – MHz). O conjunto de Pareto, na Figura 5, resulta num gráfico de 

duas dimensões exibido a seguir.  

 

 

Figura 5. Conjunto de Pareto ótimo com dois objetivos. 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Na Figura 5, a linha na cor preta representa todas as possíveis soluções do espaço de 

busca e as retas, na cor cinza, na horizontal e vertical fazem as delimitações das restrições, o 

que significa que a solução desejada deve ter uma largura de banda acima de 150 MHz e uma 

perda de retorno abaixo de – 20 dB. A linha pontilhada representa o conjunto Pareto ótimo, ou 

seja, a linha pontilhada contém todas as soluções que atendem as restrições do problema. A 

partir da definição desse conjunto Pareto ótimo é que se realiza a busca pela possível solução 

ideal, diminuindo o tempo de execução e o custo operacional do algoritmo, visto que a busca 

será realizada num espaço menor. 

O algoritmo apresentado neste trabalho possui, ainda, um terceiro objetivo a ser levado 

em consideração pelo conjunto Pareto: o desvio da frequência central. 

O método do conjunto de Pareto ótimo é bastante utilizado para auxiliar os algoritmos 

evolucionários na otimização de problemas multiobjetivos (Barbosa et al., 2010). Com ele os 

algoritmos evolucionários podem ter a opção de inicializar a população inicial apenas dentro 
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do conjunto Pareto de soluções e descartando as demais soluções não dominantes. Na seção a 

seguir são apresentadas algumas características dos algoritmos evolucionários e seus 

descendentes, os algoritmos genéticos. 
 

2.3 Algoritmos Evolucionários 

 

Os algoritmos evolucionários (EAs), também conhecidos por algoritmos evolutivos, são 

algoritmos que utilizam modelos computacionais de processos naturais de evolução, com o 

intuito de resolver problemas do mundo real. Existe na literatura uma gama de modelos 

computacionais propostos, mas todos possuem em comum o conceito de simulação da 

evolução das espécies através de operadores genéticos como seleção, mutação e reprodução. 

Os algoritmos evolutivos dependem de fatores probabilísticos, como na fase da inicialização 

da população e a escolha dos pais. Eles fazem parte de um grupo de técnicas de busca 

denominadas aleatório-guiadas (Linden, 2008).  

Os algoritmos evolucionários mantêm em seu desenvolvimento uma população de 

estruturas, essas estruturas são representadas pelos indivíduos também denominados de 

cromossomos, que se comportam de forma semelhante à evolução das espécies. Cada 

indivíduo recebe uma avaliação, que é a quantificação da sua qualidade em relação à solução 

do problema (Linden, 2008). 

Por fazer parte do grupo de métodos heurísticos, os algoritmos evolucionários são 

usados para resolver problemas cujos algoritmos são extraordinariamente lentos, como os 

problemas NP-completos (com tempo polinomial não determinístico) ou incapazes de obter 

solução por meio de algoritmos conhecidos (Linden, 2008).  

Tipicamente, todos os algoritmos evolucionários possuem candidatos a soluções ótimas. 

A estrutura de dados que codifica uma solução tem a forma de strings (cadeia de caracteres) e 

atua sobre um alfabeto finito. Os algoritmos evolucionários podem ser subdivididos em 

(Eiben et al., 2003): 

• Vetor de valores reais em estratégias de evolução (ES); 

• Máquinas de estado finito na programação evolutiva clássica (EP); 

• Árvores em programação genética (GP); 

• Algoritmos genéticos (GAs). 
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2.3.1 Algoritmos genéticos 

 

Os Algoritmos Genéticos (GAs) são técnicas de busca e otimização, que tem como base 

o princípio Darwiniano de seleção natural e reprodução genética, podendo ser implementado 

paralelamente, o que é uma vantagem em relação a processamento. Os princípios de Darwin 

privilegiam os indivíduos mais aptos, e assim, estes terão mais chances de se reproduzirem e 

perpetuar seu código genético nas próximas gerações. Este código genético é representado por 

um cromossomo, que por sua vez é composto de genes. Os GAs foram idealizados por 

Holland em 1975, na Universidade de Michigan, com o intuito de abstrair o mecanismo 

adaptativo de processos naturais, e atuar num algoritmo que imitasse o comportamento de 

sistemas biológicos (Goldberg, 1989).  

Os algoritmos genéticos são considerados técnicas heurísticas de otimização global, que 

buscam encontrar boas soluções a cada execução. A codificação da informação dos 

algoritmos genéticos ocorre nos cromossomos, que são constituídos de uma cadeia de genes, 

representando a informação e garantindo a hereditariedade. A reprodução garante a evolução 

da população e a mutação induz aleatoriamente a diversidade. A convergência genética é 

alcançada quando os indivíduos são tão similares que não conseguem mais evoluir, a não ser 

por mutações aleatórias positivas (Linden, 2008). A estrutura básica de um GA é descrita na 

Figura 6. 

A representação dos cromossomos é um dos passos mais importantes para o GA, pois, é 

nela que o problema é traduzido para o computador, de forma que, quanto mais adequada a 

representação, maior será a qualidade dos resultados finais. A escolha da população inicial, na 

maioria das vezes, é feita de forma aleatória (mas sem deixar de levar em consideração as 

restrições do problema), pois, a aleatoriedade geralmente garante uma boa distribuição das 

soluções no espaço de busca (Linden, 2008).  
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Figura 6. Estrutura básica de um algoritmo genético. 
Fonte: Autoria Própria. 

 

No cálculo de fitness se encontra a função de avaliação, também chamada de função de 

fitness. Esta função é responsável por qualificar o indivíduo (ou solução candidata) em 

relação ao parâmetro de qualidade estabelecido para a resolução do problema. A função de 

fitness atribui uma nota ao indivíduo e é usada na escolha dos indivíduos pelo módulo de 

seleção de pais para a reprodução, sendo a forma mais fácil de diferenciar entre as boas e as 

más soluções num espaço de busca (Linden, 2008).  

Na reprodução, a seleção dos pais é feita de forma bem parecida como na natureza, 

onde pais mais aptos tendem a gerar mais filhos, sem desprezar o fato de que pais menos 

aptos também geram filhos, mesmo em menores proporções, e, que isso, também pode 

apresentar características favoráveis para a criação de um indivíduo próximo a solução ótima 

do problema (Linden, 2008).  
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Existem várias formas de seleção dos pais, as mais conhecidas são o método da roleta 

viciada e a seleção por torneio. No primeiro caso é feito a simulação de uma roleta (virtual) na 

qual cada indivíduo recebe um pedaço proporcional à sua avaliação (a soma dos pedaços não 

pode superar 100%), após “rodar” a roleta, será selecionado para cruzamento o indivíduo 

sobre o qual ela parar. Na seleção por torneio, são selecionados dois indivíduos 

aleatoriamente da população, de forma que todos os indivíduos possuam igual probabilidade 

de serem escolhidos e, entre estes dois indivíduos, o que tiver melhor avaliação é escolhido 

para o cruzamento (Linden, 2008).   

O operador de cruzamento (também chamado de crossover) pode efetuar o corte em um 

ou mais pontos dos cromossomos para gerar o novo indivíduo. Esse ponto de corte é fixado 

numa posição entre dois genes de um cromossomo (Linden, 2008). 

A mutação é o nome genérico dado aos operadores de variação que usam apenas um dos 

pais para criar um novo filho. Esse processo é feito através da aplicação randômica de algum 

tipo de mudança nos genes do cromossomo (Eiben et al., 2003). 

A forma e a taxa da mutação a ser aplicada no algoritmo genético dependem 

principalmente do tipo de problema em questão e da codificação (real, binária, mista) 

utilizada nos cromossomos (Eiben et al., 2003).  

Os GAs são reconhecidos como métodos fracos. Tais métodos possuem ferramentas de 

propósitos gerais, podendo ser aplicadas em diversos problemas práticos, sem a necessidade 

de grandes mudanças em sua estrutura básica (Mitchell Melanie, 1998). 

Existem algumas características que podem ser analisadas para ajudar na decisão de 

usar um método fraco, como quando o espaço de busca é muito grande ou não é bem definido 

(Mitchell Melanie, 1998). 

Os algoritmos evolucionários, inclusive os algoritmos genéticos, podem ou não serem 

auto-organizáveis (Silva et al., 2012). Na subseção a seguir é apresentada a definição e alguns 

exemplos de algoritmos auto-organizáveis. 

 

2.3.2 Algoritmos evolucionários auto-organizáveis  

 

Um sistema auto-organizável pode ser definido como um sistema que muda sua 

estrutura a partir do resultado de suas “experiências” e meio ambiente (Farley e Clark, 1954). 

Os sistemas auto-organizáveis e suas abordagens tem tomado parte em maiores 

proporções no âmbito de sistemas complexos, por que permitem o desenvolvimento de 
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sistemas descentralizados que mostram dinamismo e capacidade de adaptação como resultado 

de mudanças no ambiente, anteriormente desconhecidas. As principais dificuldades na 

construção desses sistemas encontram-se no desenvolvimento de mecanismos de interação e 

coordenação entre os agentes do ambiente e na falta de reutilização de soluções consagradas 

(Netto, 2010). 

Em 1998, Jeong e Lee propuseram um algoritmo genético auto-organizável para a 

otimização de uma função multimodal que é projetada para definir seus próprios parâmetros 

de controle, tais como tamanho da população, probabilidade de cruzamento (Pc) e 

probabilidade de mutação (Pm) durante a sua execução. Em uma otimização uni-modal, é 

importante que o GA seja capaz de convergir para a solução ótima em menos gerações 

possíveis. Nas funções multimodais há uma necessidade de ser capaz de localizar a região em 

que o ótimo global existe e então, convergir para a solução ótima. Os parâmetros de controle 

podem influir sobre o resultado da solução encontrada e, para superar o problema da 

dificuldade em escolher os parâmetros do GA são sugeridas algumas expressões, que são as 

principais componentes do algoritmo. As expressões especificamente determinam Pc e Pm, de 

forma adaptativa em resposta aos valores de fitness das soluções. A ideia por trás das 

expressões é determinar que as soluções perto do ideal (com fitness alto) não devem ser 

interrompidas por cruzamento ou mutação, auxiliando na convergência do algoritmo. 

Soluções inferiores (com fitness baixo) têm valores mais elevados de Pc e Pm e promovem o 

algoritmo para explorar o espaço de busca. Dessa forma, o algoritmo é capaz de preservar as 

“boas” soluções da população, enquanto as soluções de fitness mais baixo impedem o GA de 

ficar preso em um ótimo local. O algoritmo foi testado no problema da minimização da 

função de Rosembrock's e em um sistema de identificação onde o processo de identificação 

de objetos é um sistema de tempo discreto (Jeong e Lee, 1998). 

Em 2001, Hwang et al. propuseram uma nova estratégia chamada estratégia eugênica 

auto-organizável (SOES). No algoritmo, uma simplificação da teoria de ressonância 

adaptativa de uma rede neural (ART) é incorporada para gerar esquemas, e o algoritmo de 

simulated annealing (SA) é aplicado para orientar a busca para uma solução ótima. Para 

ilustrar o desempenho, o método é usado para resolver um problema de otimização. A maior 

parte do tempo de execução de um GA é gasto na fase posterior do processo, onde apenas 

pequenas melhorias são muito lentamente obtidas. O SOES, introduziu algumas abordagens 

para superar essas deficiências. O teorema do esquema é uma abordagem famosa, que pode 

acelerar a taxa de convergência do GA tradicional. O teorema, afirma que esquemas 

(chamados blocos de construção) se combinam para formar uma melhor seqüência. A teoria 
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de ressonância adaptativa da rede neural é uma das redes de auto-organização neural, que é 

controlável no agrupamento padrão. Ele inclui um sistema bottom-up de aprendizagem 

competitiva combinada com um sistema top-down da aprendizagem-padrão. A capacidade de 

auto-organização e auto-agrupamento na rede inspirou uma forma sistemática para gerar 

esquemas para o GA. Portanto, a propriedade de agrupamento autônomo em uma rede ART 

pode ajudar o GA em gerar esquemas úteis para orientar o sistema de busca por melhores 

soluções. O algoritmo SOES, consiste de dois mecanismos especiais no âmbito do algoritmo 

genético original. O SOES usa esquemas, que são gerados por uma rede neural ART, para 

orientar o processo de busca e o algoritmo de simulated annealing para decidir qual será a 

próxima geração (Hwang et al., 2001)  

Em 2009, Zhang e Zhuang et al. propuseram um algoritmo genético auto-organizável 

onde foi introduzido um novo operador de seleção dominante que aumenta a ação dos 

indivíduos dominantes, junto com um operador de mutação cíclica que, periodicamente, varia 

a probabilidade de mutação de acordo com a geração de evolução encontrada. A seguir, o 

algoritmo é construído usando os operadores de seleção dominante e mutação cíclica. Os 

resultados de uma análise de regressão não linear demonstraram que este algoritmo é capaz de 

evitar a convergência prematura com maior velocidade de convergência e também indicar que 

possui propriedades de auto-organização. O algoritmo foi usado para otimizar os parâmetros 

de controle (PID) de uma derivada integral proporcional (Zhang, Zhuang et al., 2009).  

Em 2010, Tragante e Tinós propuseram um algoritmo genético com a abordagem de 

imigrantes auto-organizáveis, onde um número de indivíduos da população atual é substituído 

por indivíduos aleatórios em cada geração. Os imigrantes aleatórios inseridos em cada 

geração mantêm ou aumentam a diversidade da população, o que é vantajoso para GAs 

aplicados a problemas complexos, como o problema de previsão de estrutura de proteínas. A 

taxa de indivíduos substituídos na abordagem imigrantes padrão aleatório é definido a priori, 

e tem uma grande influência sobre o desempenho do algoritmo. O algoritmo propôs uma nova 

estratégia para controlar o número de imigrantes aleatórios em GAs aplicados ao problema de 

previsão de estrutura de proteínas. A abordagem controla o número de novos indivíduos a 

serem inseridos em cada geração de acordo com um processo de auto-organização. Os 

resultados experimentais indicaram que o desempenho do algoritmo no problema de previsão 

de estrutura de proteínas é superior ou semelhante ao desempenho da abordagem de 

imigrantes padrões aleatório com a melhor taxa de substituição individual. Ainda estendendo 

a abordagem de imigrantes aleatórios, o método propôs uma taxa de substituição dinâmica, 

onde o algoritmo analisa as condições e decide se o número de novos indivíduos gerados 
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devem ser maiores ou menores do que o número de novos cromossomos na geração anterior 

(Tragante e Tinos, 2010). 

Em 2007, Kusum e Dipti propuseram um algoritmo genético migratório auto-

organizável (SOMGA) para resolver funções de otimização, inspirado nas características do 

algoritmo de migração auto-organizável (SOMA). Os autores defendem que a singularidade 

deste algoritmo é a hibridização do código binário utilizado no GA e o código com caracteres 

reais utilizados no SOMA. O algoritmo foi desenvolvido em C++ e testado em 25 diferentes 

funções de teste. No SOMA não há a criação de novas soluções durante a busca, somente há a 

mudança de posição dentre as soluções, chamada de loop de migração. Em cada geração o 

indivíduo de maior fitness é denominado de líder e os piores indivíduos prosseguem em 

direção a esse líder. No algoritmo SOMGA, primeiro os indivíduos são gerados 

randomicamente. Estes indivíduos competem uns com os outros através da seleção por 

torneio, criam novos indivíduos por meio de cruzamento tipo “single point” e mutação do tipo 

“bitwise”. Então o melhor indivíduo entre eles é considerado o líder e os demais piores 

indivíduos são considerados os ativos. Os indivíduos ativos prosseguem na direção do 

indivíduo líder em N passos de comprimento definido. Por fim os melhores indivíduos 

(número igual ao tamanho da população) das gerações anteriores e atuais são selecionados 

para a próxima geração (Deep e Dipti, 2007). 

Durante o estudo, foi observado, ainda, que existem também os algoritmos 

evolucionários que trazem no título a palavra auto-organização, por terem como objetivo final 

a auto-organização de sistemas externos, como por exemplo:  

• “Multi-Objective Genetic Optimization for Self-Organizing Fuzzy Logic 

Control” (Abbod et al., 1998);  

• “Self-Organization of Sensor Networks Using Genetic Algorithms” (Khanna et 

al., 2006);   

• “A Genetic Algorithm Approach to Probing the Evolution of Self-Organized 

Nanostructured Systems” (Siepmann et al., 2007). 

 

Além dos algoritmos evolucionários auto-organizáveis, existem na literatura diversos 

algoritmos evolucionários que podem tratar a otimização de problemas multiobjetivos 

(MOEAs). Na próxima seção, será descrito alguns algoritmos evolucionários multiobjetivos 

clássicos, como o “Vector Evaluated Genetic Algorithm”, um dos pioneiros no assunto e 

alguns algoritmos mais recentes, contemplado a evolução das técnicas, como o “Self-
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Organizing Genetic Algorithm”, que é ao mesmo tempo um algoritmo evolucionário 

multiobjetivo e auto-organizável. 

 

2.3.3 Algoritmos evolucionários multiobjetivos  

  

Os algoritmos evolucionários podem encontrar várias soluções ótimas em uma única 

simulação de execução devido à utilização de populações em sua abordagem. Assim, os 

algoritmos evolucionários são candidatos ideais para a otimização de problemas que possuem 

múltiplos objetivos a serem tratados (Kalyanmoy, 2001). 

Um dos primeiros algoritmos genéticos capazes de tratar problemas de otimização 

multiobjetivos é o VEGA (Vector Evaluated Genetic Algorithm). O VEGA foi proposto por 

Schaffer na sua tese de doutorado em 1984 e publicado em 1985, com o intuito de estender a 

forma tradicional do GA, de modo a ser possível trabalhar com múltiplos objetivos. Esse 

método modifica a etapa de seleção para que, em cada geração, um número de sub-

populações sejam geradas. Assim, para um problema que possua N objetivos, são geradas N 

sub-populações, cada uma com base nesses objetivos, que depois são misturadas para obter 

uma nova população e, a partir disso, o algoritmo prossegue com a aplicação de cruzamento e 

mutação das formas habituais (Schaffer, 1984; 1985). 

O MOGA (Multi-objctive GA) foi proposto por Fonseca e Fleming em 1993. Esse 

algoritmo trabalha com um ranking de indivíduos. Os melhores indivíduos são considerados 

os indivíduos não dominados e são colocados na primeira posição, já os indivíduos 

dominados são colocados como segunda posição e são penalizados. Assim, iniciou-se a ideia 

de nicho, de forma a distribuir a população de soluções sobre uma região denominada de 

conjunto de Pareto ótimo (Fonseca e Fleming, 1993). 

O NSGA (Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm) foi proposto por Srinivas e Deb 

em 1993. O algoritmo trabalha fazendo a classificação dos indivíduos em várias camadas. 

Antes de ocorrer o processo de seleção, todas as soluções são dispostas em um ranking e 

todos os indivíduos não dominados são classificados e recebem um valor de aptidão. Os 

indivíduos classificados são armazenados e o processo de repete até que toda a população seja 

classificada. No processo de seleção, os indivíduos dominantes, ou seja, aqueles com maiores 

valores de aptidão e, portanto os primeiros a serem classificados, terão maior probabilidade de 

se reproduzirem do que os outros indivíduos (Srinivas et al., 1993).  
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O NPGA (Niched Pareto Genetic Algorithm) foi proposto por Horn et al. em 1994. 

Nesse algoritmo é proposto um esquema de torneio de seleção baseado em dominação. Dois 

indivíduos escolhidos aleatoriamente são comparados com um subconjunto de toda a 

população, a fim de ajudar na determinação da dominação de soluções. Quando há empate 

entre os indivíduos escolhidos, ou seja, os dois são ao mesmo tempo dominados ou não 

dominados, o resultado do torneio é definido através da comparação dos valores de aptidão 

(Horn et al., 1994). 

O PAES (Pareto Archived Evolution Strategy) foi proposto por Knowles et al. em 

2000. O algoritmo PAES é um esquema evolutivo simples que utiliza uma estratégia de 

evolução de busca local (1 + 1), onde um único pai gera por mutação um único filho, em 

combinação com um arquivo de soluções não dominadas que são exploradas para estimar 

precisamente a qualidade das novas soluções candidatas. O conjunto arquivado é usado como 

referência contra cada indivíduo que tenha sofrido mutação e comparado, se o novo indivíduo 

que sofreu mutação não for melhor que o indivíduo original, ele é descartado. Isto é uma 

analogia ao algoritmo NPGA. Os autores desse método defendem que o PAES pode 

representar o algoritmo mais simples, não trivial, capaz de encontrar diversas soluções no 

conjunto de Pareto ótimo (Knowles et al., 2000).  

Murata e Ishibuchi propuseram em 1995 e 1996 um algoritmo baseado numa 

abordagem de somas ponderadas. Essa abordagem é chamada de algoritmo genético de pesos 

aleatórios, em inglês RWGA (Random Weight GA). O RWGA gera para os múltiplos 

objetivos, um vetor de pesos aleatórios em cada iteração do GA. Através da aplicação de 

somas ponderadas, várias direções de busca são criadas em uma única iteração sem o uso de 

parâmetros adicionais. Esta abordagem pode produzir uma boa solução não dominada, no 

entanto esse método tem dificuldade de encontrar soluções distribuídas uniformemente sobre 

superfícies de trade-off não convexas. Além disso, os pesos gerados podem não ser os ideais 

(Murata et al., 1995, 1996). 

Para superar este problema dos pesos dos objetivos, um método determinado SOGA 

(Self Organizing Genetic Algorithm) é proposto por Ismail e Yusof em 2010. O SOGA é um 

algoritmo genético auto-organizável para abordagens que utilizam pesos ponderados nos seus 

problemas de otimização multiobjetivos. O método utiliza um algoritmo genético de soma 

ponderada (WSGA) para fazer a junção de todos os objetivos. A abordagem WSGA sozinha 

tem algumas limitações devido à dificuldade na escolha de um peso adequado para cada 

objetivo e há a necessidade de algum conhecimento prévio sobre os problemas. A seleção do 

peso é geralmente baseada em tentativa e erro o que é impraticável para problemas complexos 
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de engenharia. O algoritmo SOGA envolve o GA tradicional dentro de um processo de outro 

GA avaliativo, que ajusta otimamente o peso de cada função objetivo e aplica uma abordagem 

de soma ponderada para o processo de avaliação da aptidão (Ismail e Yusof, 2010).  

O SOGA é um GA em cascata baseado em um processo de otimização que consiste 

em dois estágios do processo do GA. O SOGA permite que o peso de cada função objetivo 

seja ajustado automaticamente e propõe a melhor solução ótima com o seu peso ideal. Assim, 

esse processo permite que o tomador de decisão encontre a melhor solução ideal dentro de um 

grande conjunto de soluções não dominadas satisfatórias. O processo do SOGA é exibido na 

Figura 7 (Ismail e Yusof, 2010). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Processo do SOGA.  
Fonte: (Ismail e Yusof, 2010). 

 

 

O algoritmo GA Interior otimiza o peso de cada função objetivo para o processo de 

otimização. Neste caso, o GA Interior é adicionado como um processo de avaliação da 

aptidão de GA Exterior. Os cromossomos do GA Interior são as combinações de peso de 

todas as funções objetivo (Ismail e Yusof, 2010).   

O GA Exterior é um GA convencional. Assim, para cada iteração do GA Exterior, serão 

usadas as saídas do GA Interior, que são as combinações de pesos otimizados. O algoritmo é 
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capaz de encontrar melhores soluções em comparação ao método do GA com pesos 

aleatórios. O algoritmo foi testado para a otimização dos componentes de uma placa de 

circuito impresso (Ismail e Yusof, 2010). 

Os algoritmos evolucionários multiobjetivos e/ou auto-organizáveis podem ser 

utilizados no tratamento de inúmeros problemas de otimização, inclusive nas aplicações de 

sistemas de telecomunicações, como exibe a seção a seguir. 

 

2.4 Algoritmos Genéticos nas Aplicações de 

Telecomunicações com Múltiplos Objetivos  

 

 Na literatura é possível encontrar diversos exemplos de aplicações da área de 

telecomunicações que possuam múltiplos objetivos a serem tratados em um problema de 

otimização. Nesta seção alguns exemplos serão apresentados. 

Em 2002, Roy apresentou um algoritmo genético multiobjetivo aplicado na qualidade 

do serviço de roteamento para redes multicast sem fio. A maioria das aplicações multimídia 

sem fio exige uma garantia da qualidade de serviço, por exemplo, tempo de resposta e largura 

de banda, durante a comunicação entre múltiplos destinos. As determinações de vários 

parâmetros de qualidade de uma rede se resume a um problema de otimização multiobjetivo, 

que é computacionalmente intratável em questão de tempo polinomial. O autor propõe um 

algoritmo genético de seleção de árvore multicast, baseado na técnica de classificação não 

dominada, para otimizar simultaneamente os vários parâmetros de qualidade do serviço de 

roteamento (Roy, 2002). 

 Em 2009, Bianchi trabalhou num algoritmo genético multiobjetivo aplicado a síntese 

de matrizes em múltiplas frequências. O autor desenvolveu uma ferramenta para trabalhar 

múltiplas frequências dentro de uma banda larga, com restrições impostas para o padrão de 

radiação em termos de metade da potência de largura de feixe (conhecido como half-power 

beam width - HPBW) e ao nível do lóbulo lateral (side lobe level - SLL). O algoritmo trabalha 

com dois objetivos, mas mostra interesse em desenvolver um código eficiente para permitir o 

tratamento de mais objetivos. Para isso, uma versão de um algoritmo genético multiobjetivo 

chamado de algoritmo genético de ordenação não dominante (Non-Dominated Sorting 

Genetic Algorithm - NSGA II) foi implementado para otimizar o fator da matriz no plano 

horizontal para operação em três frequências diferentes (Bianchi, 2009). 
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 Em 2010, Chao Li utiliza um algoritmo genético multiobjetivo com uso do método do 

conjunto de Pareto ótimo aplicado para otimizar as características de radiação de uma tri-

camada de substrato numa antena de microfita de identificação por radiofrequência (Radio 

Frequency Identification – RFID) em termos de objetivos de perda de retorno, impedância de 

entrada, largura de banda e ganho. Além disso, o algoritmo também otimiza o tamanho do 

substrato de cada camada (Chao Li, 2010). 

 Em 2010, Kuwahara faz uso de um algoritmo genético multiobjetivo para determinar a 

melhor posição da antena em um arranjo de antenas monopolos para um monitor TV 

(Kuwahara, 2010). 

 Neste trabalho, um projeto de antena de microfita foi selecionado como aplicação de 

telecomunicação a ser otimizada pelo algoritmo genético. Na subseção a seguir, são 

discutidos os conceitos de antena de microfita e a faixa de frequência UWB que ela pode 

operar. 

 

2.4.1 Antenas de microfita e faixa UWB 

 

Sistemas e tecnologias de comunicação modernas, como o GSM (sistema global para 

comunicações móveis), RFID, Bluetooth, Wi-Fi e WiMAX, exigem antenas com um conjunto 

de requisitos como baixo custo, com perfil aerodinâmico, peso leve e tamanho pequeno. As 

antenas de microfita por causa de suas características são uma solução possível para atender a 

esses requisitos. A versatilidade das antenas de microfita é vista em vários aspectos, tais como 

(Balanis, 1997): 

• Capacidade para integrar-se com o resto do circuito impresso; 

• Simplicidade na sua construção; 

• Robustez. 

 

Estas antenas consistem de uma camada fina de metal, que funciona como um elemento 

de radiador, separado do seu plano de terra por uma camada de substrato dielétrico. No 

entanto, a construção de antenas de microfita com estes aspectos, sem que ocorra a perda de 

desempenho, é ainda um desafio para os pesquisadores (Kazimierz et al., 2004). A Figura 8 

exibe um exemplo de antena de microfita típica, com patch quadrado, durante o processo de 

medição do sinal irradiado pela antena.  
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Devido às suas características, as antenas de microfita são utilizadas com sucesso na 

banda larga ultra (Ultra Wideband - UWB), definida como uma tecnologia com uma largura 

de banda maior do que 25% da frequência central ou uma largura de banda de 500 MHz 

(Kazimierz et al., 2004).  

 

 

Figura 8. Exemplo de antena de microfita com elemento irradiante quadrado. 
Fonte: Autoria Própria.  

 

A faixa UWB difere substancialmente de frequência de rádio convencional de banda 

estreita (RF) e das tecnologias de espectro alargado (SS), como a tecnologia Bluetooth e 

802.11a/b/g. A faixa UWB utiliza uma banda extremamente larga do espectro de 

radiofrequência para a transmissão de dados, como mostra a Figura 9. Ela é capaz de 

transmitir uma quantidade maior de dados num período de tempo menor em comparação com 

as tecnologias mais tradicionais (Intel, 2012).  

A potencial taxa de transmissão de dados através de uma ligação de radiofrequência é 

proporcional à largura de banda do canal e do logaritmo da razão sinal-ruído (Lei de 

Shannon). Engenheiros de radiofrequência normalmente têm pouco controle sobre o 

parâmetro de largura de banda, porque esta é ditada pelos regulamentos da norma de 

transmissores que estipulam a largura de banda permitida, para determinado tipo de rádio e 

aplicação. Tecnologias Bluetooth, 802.11a/b/g Wi-Fi, telefones sem fio e vários outros 

dispositivos são relegados para as faixas de frequências não licenciadas que são fornecidos a 

900 MHz, 2.4 GHz e 5.1 GHz. Cada canal de rádio é obrigado a ocupar apenas uma faixa 

estreita de frequência, em relação ao que é permitido para a faixa UWB (Intel, 2012). 
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Rádios UWB podem usar frequências de 3,1 GHz até 10,6 GHz - uma banda de mais de 

7 GHz de largura. Cada canal de rádio pode ter uma largura de banda de mais de 500 MHz, 

dependendo da sua frequência central (Intel, 2012). 

 

 
 

Figura 9. Faixa UWB. 
Fonte: (ICT Regulation, 2012). 

 

 

A tecnologia UWB pode permitir uma grande variedade de aplicações em rede de área 

pessoal sem fio (Wireless Personal Area Network – WPAN). Exemplos incluem (Intel, 2012):  
 

• Substituição aos cabos de transferência entre dispositivos eletrônicos 

multimídia, como filmadoras, câmeras digitais e MP3 players portáteis, que 

possuam conectividade wireless (sem fio); 
 

• Permissão de conectividade de alta velocidade com porta serial universal sem fio 

(Wireless Universal Serial Bus - WUSB) para computadores pessoais e para os 

periféricos de computadores, incluindo impressoras, scanners e dispositivos de 

armazenamento externos; 
 

• Substituição aos cabos na próxima geração de dispositivos Bluetooth, como 

telefones celulares da terceira geração 3G, bem como conectividade baseada em 

IP/UPnP para a próxima geração de dispositivos móveis; 
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• Criação de redes ad-hoc sem fio com conectividade de alta taxa de bits para 

utilização de dispositivos eletrônicos em geral, como computadores e aparelhos 

móveis. 

 

A Figura 10 ilustra o uso destas diversas aplicações permitidas pela faixa UWB.  

 

 

Figura 10. Aplicações da faixa UWB. 
Fonte: (Intel, 2012). 

 
 

2.5 Resumo do Capítulo 

 

Neste capitulo foi apresentado o referencial teórico da pesquisa com a finalidade de 

possibilitar uma maior compreensão das técnicas e aplicações que possibilitaram o 

desenvolvimento do algoritmo apresentado no próximo capítulo.  

Foram citados exemplos de algoritmos evolucionários multiobjetivos clássicos e 

algoritmos auto-organizáveis. Além de exibir a importância das antenas de microfita como 

aplicação de telecomunicação escolhida e da faixa UWB na qual a antena pode operar. 

À luz dos conceitos adquiridos, as técnicas de otimização, bem como os algoritmos 

genéticos, discutidos nas seções anteriores, podem ser utilizado com sucesso para resolver 

problemas de otimização multiobjetivos em diversas áreas, inclusive na área da 
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telecomunicação, tais como, serviços de roteamento para redes multicast sem fio, projeto de 

antenas, arranjo de antenas com múltiplas camadas, entre diversas outras aplicações 

facilmente encontradas na biblioteca digital do IEEE Xplore ® (IEEE Xplore, 2012). 

No próximo capítulo é apresentado o desenvolvimento de um algoritmo genético auto-

organizável e multiobjetivo em conjunto com uma técnica de aprendizado de máquina, com o 

a finalidade de otimizar os parâmetros de uma antena de microfita, para ser utilizada com 

sucesso na faixa UWB de radiofrequência para transmissão de dados. 
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Capítulo 3                           

Apresentação do Algoritmo Genético 

Auto-Organizável e Multiobjetivo 

 

 

 Este capítulo apresenta o algoritmo genético auto-organizável e multiobjetivo com a 

técnica de interpolação spline bicúbica como método de aprendizado de máquina, sob o 

contexto da otimização dos parâmetros de uma antena de microfita UWB. 

 

3.1 Projeto da Antena 

 

Diversos fatores devem ser levados em consideração na escolha de uma topologia ideal 

de antena de microfita projetada pra ser utilizada na faixa UWB. É importante considerar o 

perfil físico e a geometria a ser utilizada, a compatibilidade, a largura de banda, a impedância, 

a eficiência de radiação, a perda de retorno e o padrão de radiação. O principal desafio no 

projeto de antena UWB é alcançar um tamanho físico pequeno, com ampla largura de banda e 

alta eficiência de radiação. No entanto, a construção de antenas de microfita com essas 

características, sem que ocorra a perda de desempenho é ainda um desafio para a pesquisa 

atual. Várias abordagens de antenas têm sido projetadas na literatura (Huang et al., 2005), 

(Liang et al., 2004). 

Mas a maioria destas antenas envolve cálculos complexos e um processo de fabricação 

sofisticado. A Figura 11 exibe a antena de microfita UWB utilizada neste trabalho. A antena 

de microfita UWB típica consiste de uma fina camada de metal sob alguma geometria que 

atua como um elemento radiador, separado do seu plano de terra por uma camada de substrato 

dielétrico. 
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Figura 11. Geometria da antena de microfita (a) e antena de microfita física (b) 
Fonte: Autoria Própria. 

 

A geometria da antena é baseada em trabalhos anteriores (Silva, 2012) (Oliveira, 2010), 

mas apresenta agora uma abordagem diferente, onde o algoritmo é aplicado para otimizar não 

só uma dimensão única da antena, mas duas dimensões (largura e comprimento da fenda no 

plano de terra): Ws e Ls. Cada dimensão representando uma variável, cada variável com três 

objetivos a serem levados em consideração. Além de utilizar a técnica de aprendizado de 

máquina. 

A geometria da antena utilizada é conhecida como anel circular monopolo e foi 

concebida a partir das seguintes especificações e dimensões:  

• Permissividade Relativa do Substrato: 4.4 F/m 

• Espessura do Substrato: 1.57 mm 

• Fed Line: 50 Ω 

• L: 33 mm 

• L1: 12.5 mm 

• L2: 12 mm 

• W: 28 mm 

• W1: 2.7 mm 

• Raio Externo (R): 8.8 mm 

• Raio Interno (r): 5.0 mm 
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 O processo de otimização busca por dimensões ideais de comprimento Ls e largura Ws 

(dimensões variáveis) da fenda utilizada no plano de terra truncado, a fim de encontrar os 

valores ideais para a largura de banda, perda de retorno e frequência central. 

 

3.2 Apresentação do Algoritmo 

 

O projeto do algoritmo genético, acoplado da técnica de aprendizado de máquina, 

começa com quatro questões fundamentais:  

1) Quais as partes do algoritmo genético serão beneficiadas no processo de 

aprendizagem de máquina? 
 

2) Que técnica de aprendizagem que a máquina deve ser usada para o domínio 

da aplicação em estudo? 
 

3) Como adaptar esta técnica para desenvolver uma variante que seja adequada 

para trabalhar nas partes selecionadas do algoritmo genético?   
 

4) Como colocar o projeto todo junto em um modelo cliente-servidor, já que o 

ambiente de projeto pode envolver diversos profissionais que desempenham 

papéis diferentes em lugares distintos? 

 

O design da antena de microfita UWB é tipicamente uma mistura de modelagem 

matemática e de processos empíricos. A abordagem padrão é normalmente baseada na 

geometria inicial da antena promissora e, a otimização da antena é feita em uma ou duas 

dimensões, utilizando um método numérico ou um método de inteligência artificial para 

estimar o comportamento do conjunto de objetivos. 

Portanto, a resposta para a primeira pergunta do projeto é alterar as duas primeiras 

etapas de um algoritmo genético clássico para se beneficiar do processo de aprendizagem:  

1. A etapa da geração da população inicial, uma vez que depende da dimensão 

escolhida no processo de otimização; 
 

2. A etapa de cálculo de fitness, uma vez que é dependente dos objetivos. O 

comportamento da função de fitness é modelado com a técnica de aprendizado 

de máquina. Como exibe a Figura 12. 
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Figura 12. O algoritmo genético e seus aspectos de aprendizagem. 
Fonte: (Martins et al., 2012). 

 

 

Na Figura 12, a população inicial é gerada a partir do comportamento obtido da base 

de experimentos. O comportamento é obtido por meio dos resultados da técnica de 

aprendizado de máquina, para cada um dos objetivos adotados. Depois desta etapa, o filtro de 

Pareto que é usado para considerar as restrições de cada objetivo é usado para restringir o 

espaço de busca. Foram utilizados os seguintes objetivos com as seguintes restrições:  

• Largura de banda  > 9.0 GHz; 

• Perda de Retorno  <  - 20 dB; 

• Desvio da Frequência Central  < 0.37 Hz. 

 

Este conjunto de restrições em específico foi utilizado porque são medidas necessárias 

para que a antena funcione na faixa UWB. 

O comportamento estimado pela técnica de aprendizado de máquina (função de 

interpolação spline bicúbica) é também usado para compor uma Função de Fitness 
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Adaptativa, Agregada e Ponderada (AOF) para avaliar cada cromossomo presente na 

população. Esta função AOF é alterada e atualizada sempre que um novo dado é adicionado 

ao repositório de experiências. 

A escolha de uma técnica de aprendizado de máquina apropriada não é uma tarefa 

trivial, uma vez que há um grande número delas disponíveis na literatura (Zhang, 2011).  

Como discutido no capítulo anterior, a interpolação é uma das conhecidas 

possibilidades de técnicas de aprendizado de máquina, uma vez que é uma técnica rápida, 

relativamente fácil de ser aplicada e suficientemente flexível para permitir diferentes 

abordagens. 

A resposta à segunda questão é considerar uma abordagem variante de uma técnica de 

interpolação tradicional. A escolha da variante de interpolação deve considerar o contexto de 

um típico algoritmo genético multiobjetivo, levando em consideração a função de fitness 

AOF. Neste trabalho, a função considera cada um dos três objetivos dependem de duas 

variáveis. 

Portanto, a decisão da terceira questão, abordada no projeto, deve ser uma técnica que 

realize não só a interpolação de um conjunto isolado de pontos, e sim uma abordagem que 

permita a interpolação dos pontos de vários conjuntos simultâneos em uma mesma superfície, 

associada com os diferentes objetivos de otimização.  

Mas como isso pode ser feito? De uma maneira formal, como visto do capítulo 

anterior, a interpolação é conhecida como uma técnica de construção de novos pontos de 

dados, dentro de um determinado intervalo num conjunto discreto de pontos de dados 

conhecidos. 

Isto é interessante porque um típico projeto de antena de microfita geralmente possui 

conjuntos de pontos de dados. Esses conjuntos são obtidos por amostragem ou 

experimentação e representam os parâmetros variáveis da antena. Esses conjuntos permitem a 

estipulação de valores de uma função de aptidão para um objetivo específico. 

Muitas vezes, para a obtenção dessa função é necessário interpolar o valor 

intermediário entre duas variáveis independentes (ou entre dois conjuntos de pontos, cada um 

representando uma variável). Isto pode ser conseguido por ajustamento da curva ou análise de 

regressão. O método utilizado aqui é baseado em um caso especial de ajuste de curva com 

uma variação da técnica de interpolação spline, onde a interpolação entre duas variáveis é 

realizada através de polinômios de pequeno grau. 

Enquanto a interpolação polinomial simples se encaixa em uma curva através de todos 

os pontos de dados de uma só vez, a interpolação spline se aproxima de uma curva entre cada 
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par de pontos de dados centesimais e adiciona todas as curvas juntas para criar a aproximação 

final. 

Dessa forma, em vez de fazer uso de uma função de interpolação que utiliza um 

polinômio de uma ordem muito elevada ao longo de todo o domínio, pode ser mais proveitoso 

utilizar uma sequência de polinômios de ordem mais baixa aplicada nas diferentes partes de 

um domínio com muitos pontos de dados. E isto se aplica no caso do projeto de antenas de 

microfita. 

Técnicas de interpolação spline podem ser lineares, quadráticas e cúbicas (SciLab, 

2012). Para interpolar de forma adequada o conjunto de pontos da antena de microfita, foi 

utilizado um processo de interpolação spline bicúbica, variante da técnica de interpolação 

spline cúbica. E esta variante é a resposta para a terceira pergunta no projeto da antena.  

A técnica é utilizada para interpolação dos pontos de dados para os objetivos utilizados 

na otimização de uma grade de duas dimensões regulares (formado pelos parâmetros de 

variação na antena Ls e Ws).  

Este tipo de interpolação calcula uma spline bicúbica “S” que interpola os pontos (xi, yj, 

zij). Isso significa que temos (xi,yj) = zij para todo i = 1,.., nx e j = 1,.., ny. A resultante da 

spline “S” é definida pela tripla (x, y, C), onde C é o vetor de comprimento 16(nx-1)(ny-1) 

com os coeficientes de cada um dos patches bicúbicos (nx-1)(ny-1): em (x(i) x(i+1))x(y(j) 

y(j+1)). Os coeficientes cij dos patches bicúbicos são definidos dentro de uma hipermatrix de 

((4,4,nx-1,ny-1),C). De modo que o coeficiente (k,l) do patch (i,j) esteja armazenado em 

c(k,l,i,j). A expressão final para S(x,y) é definida por (SciLab, 2012): 

 

  

No domínio de otimização considerado, cada objetivo é associado com uma diferente 

expressão S(x, y), onde x e y serão as variáveis Ls e Ws da antena. De modo que: 

• Sbw(Ls,Ws) representa a função de interpolação para a largura de banda;  

• Srl(Ls,Ws) representa a função de interpolação para a perda de retorno;  

• Sfd(Ls,Ws) representa a função de interpolação para o desvio da frequência 

central.  

 

Com base nessas interpolações agregadas, a função de fitness AOF é exibida na equação 

a seguir, com a ponderação dos objetivos pelos pesos empíricos: w1, w2  e w3. 

S(x,y)= ∑4
k=1∑

4
l=1 cij(k,l).(x-xi)

 k-1.(y-yi)
 l-1  (9) 
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De forma técnica e bem resumida, as duas entradas - o comprimento (Ls) e a Largura 

(Ws) de uma fenda no plano de terra da antena de microfita são usadas como estimadoras em 

três modelos diferentes de spline cúbica, sendo uma spline cúbica para cada objetivo da 

otimização. Dessa forma, aplicou-se uma spline cúbica para o objetivo de largura de banda, 

uma spline cúbica para o objetivo de perda de retorno e uma spline cúbica para o objetivo de 

desvio da frequência central.  

As saídas dos modelos de spline são usadas como as entradas da função de fitness 

adaptativa, agregada e ponderada AOF. Finalmente, os parâmetros Ls e Ws são otimizados 

com base na maximização da função AOF, como exibe a equação 10.  

A resposta à quarta pergunta do desenvolvimento do projeto da antena, envolve um 

protótipo de sistema web que é acessado a partir de diferentes lugares pelos profissionais que 

utilizam navegadores web. O protótipo de sistema web é esquematicamente ilustrado na 

Figura 12. 

O protótipo apresenta um sistema web projetado para permitir a interação de três 

diferentes profissionais: 

• O projetista da antena de microfita (a pessoa que idealiza as características 

iniciais da antena, tais como geometria e outros); 
 

• O técnico de laboratório (a pessoa que escolhe uma antena específica 

previamente representada no repositório e realiza os experimentos associados a 

essa antena, onde diferentes valores são atribuídos às dimensões de otimização, 

para medir o efeito consequente de cada objetivo). 
 

(10) AOF (Ls, Ws) = Max (w1.Sbw(Ls,Ws) + w2.Srl(Ls,Ws) + w3. Sfd(Ls,Ws)) 

Peso w1 = 1.0 

Spline bicúbica 
aplicada no objetivo 
de largura de banda 

Largura 
da fenda 

Peso w2 = -1.0 

Spline bicúbica 
aplicada no objetivo 
de perda de retorno 

Peso w3 = -1.0 

Spline bicúbica aplicada 
no objetivo de desvio da 

frequência central 

Função  

de fitness  

adaptativa,  

agregada e 

ponderada 

Comprimento 
da fenda 
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• Um usuário de otimização (a pessoa que deseja otimizar uma antena específica, 

anteriormente representada no repositório utilizando uma sintaxe eXtensible 

Markup Language - XML, sob a condição de que existam experimentos 

associados a esta antena que permitam a otimização).  

 
 

A Figura 12 também mostra como o algoritmo genético clássico é modificado para 

permitir a inclusão de técnicas adicionais para melhorar o desempenho do algoritmo. 

XML é uma linguagem de marcação para a criação de documentos com dados 

organizados. O procedimento da população inicial é agora dependente da representação XML 

da antena, uma vez que a codificação de um cromossomo é uma representação binária para 

cada dimensão de variável considerada. 

A antena usada tem dois parâmetros variáveis: Ls e Ws (dimensões de uma fenda) e 

todos os outros parâmetros são constantes. A etapa do cálculo de fitness foi modificada para 

se adequar ao processo de interpolação spline para cada objetivo e sua combinação dentro de 

uma função de agregação ponderada. 

Os outros parâmetros do algoritmo genético consistem em operações genéticas binárias 

simultâneas ao longo de uma população que consiste em indivíduos com duas partes binárias 

(uma para cada dimensão variável da antena) com probabilidades de mutação e cruzamento 

definidos como 5% e 90%, respectivamente. 

 

3.3 Resultados da Otimização 

 

Cada objetivo da otimização está associado com uma restrição de que deve ser 

observada no processo de otimização. As restrições são: a) os valores para largura de banda 

(Bandwidth - BW) devem ser maiores do que 9 GHz; b) Os valores para perda de retorno 

(Return  Loss - RL) devem ser inferiores a -20 dB; e c) O desvio da frequência central 

(Central Frequency Deviation - CFD), deve ser inferior a 0.37 Hz. Para isso, fez-se uso da 

equação 11, onde CFIdeal representa a frequência central ideal (BW/2) e CFMedida 

representa a frequência central medida pelo algoritmo. 

 

CFD = | CFIdeal – CFMedida | 

 

(11) 
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Os pesos de cada objetivo foram definidos de forma empírica e os resultados da 

otimização pelo GA são exibidos na Tabela I. 

Tabela I. Resultados da otimização para os pesos w1= 1.0, w2= -1.0 e w3= -1.0. 

 

Datasets Ls (mm) Ws (mm) BW (GHz) RL (dB) CFD (Hz) 

72 1.897959  4.020408 9.2791638   - 25.21127    0.3571445   

100 2.387755 3.612244   9.3125183   - 20.31941    0.3698174   

119 2.306122 3.693877   9.3206112   - 20.12885    0.3549482   

162 1.000000 5.000000 9.3800000 -29.42000 0.0900000 

 

Observando a Tabela I, percebe-se que em todas as situações, as restrições foram 

atingidas e que os melhores resultados foram obtidos com o último conjunto de experimentos. 

Este conjunto de dados contém 162 experimentos e apresenta os melhores resultados para 

todos os objetivos propostos:  

• Largura de Banda = 9.38 GHz 

• Perda de Retorno = - 29,42 dB 

• Desvio de Frequência Central = 0.09 Hz 

 

Estes resultados para Ls com dimensão em 1.000000 mm e Ws com dimensão em 

5.000000 mm foram então comparados com os resultados simulados pelo software de 

simulação Ansoft HFSS. O software obteve os resultados exibidos, confirmando o processo de 

otimização realizado pelo algoritmo: 

• Largura de Banda =   9.16 GHz 

• Perda de Retorno =   - 48.97 dB 

• Desvio de Frequência Central = 0.65 Hz 

 

O passo seguinte foi a construção de um protótipo de antena física, que foi analisada por 

meio de medições do sinal propagado no espaço livre e implementada usando o analisador de 

rede vetorial de marca Rohde e Schwarz, modelo ZVB-14. 

As simulações foram realizadas, alterando as dimensões da fenda no plano de terra para 

cada objetivo, conforme os valores das dimensões da fenda indicada pelo algoritmo genético. 
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A Figura 13 exibe o comportamento da radiação gerada pela antena nas frequências de 

3.5 GHz, 6 GHz e 9.5 GHz e seus respectivos ganhos, variando as coordenadas polares θ = 0 º 

para 360 º e θ = φ = 0 º, conforme o modo dominante TE10 da onda transversal elétrica. 

Pode ser observada uma quantidade crescente de ganho com o aumento da frequência, 

especialmente nas frequências analisadas de 6.0 e 9.5 GHz. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 13.  Comportamento da radiação da antena de microfita UWB projetada nas 
frequências de 3.5 (a), 6.0 (b) e 9.5 (c) GHz. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

3.4 Resumo do Capítulo 

 

O algoritmo apresentado foi testado para diferentes conjuntos de dados (grupos de 

experiências em laboratório), considerando a antena exibida na Figura 11 e um conjunto de 

restrições empiricamente definidos. 

Estes conjuntos de dados contêm um número variável de experiências e conclui-se que a 

partir do aumento do número dessas experiências, o algoritmo apresentado aumenta a sua 

percepção sobre o comportamento dos objetivos e sobre o comportamento do conjunto de 

maneira geral. 

Os valores ótimos finais encontrados para as variáveis Ls e Ws após a otimização, 

permitiram a construção de um protótipo de antena de microfita UWB que apresentou um 

ganho considerável nas frequências analisadas de 3.5, 6.0 e 9.5 GHz. 

A técnica de interpolação spline cúbica foi utilizada com êxito como técnica de 

aprendizado de máquina para estimar a função de fitness do algoritmo genético multiobjetivo, 

e o algoritmo pode ser utilizado em diversas bases de dados de distintos problemas. Porém, A 
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técnica utilizada como aprendizado de máquina só permite o uso de duas variáveis 

independentes no processo de otimização, podendo ser entendido para no máximo três 

variáveis, se usada a função “splin3D”.  

Mediante a execução do algoritmo, notou-se que alguns critérios, principalmente 

referente à escalabilidade, poderiam vir a ser melhorados. Estes critérios serão discutidos nos 

próximos capítulos. 
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Capítulo 4                                 

Avaliação Qualitativa do Algoritmo 

 

 

 Este capítulo justifica a seleção dos critérios e avalia qualitativamente, o algoritmo 

genético auto-organizável e multiobjetivo apresentado. 

 

4.1 Critérios Avaliativos 

 
A escolha do critério apropriado para avaliação de um algoritmo é um aspecto 

importante no processo de qualificação do mesmo. 

Durante o processo de compilação do algoritmo notou-se a necessidade de explorar 

melhor o critério de escalabilidade visando o desenvolvimento de um futuro algoritmo que 

permita a abordagem de problemas mais complexos.  

Em sistemas de telecomunicações e na engenharia de software, a escalabilidade é uma 

característica desejável em qualquer aplicação, rede ou processo e indica a habilidade de 

manipular uma porção crescente de trabalho de maneira uniforme, ou estar preparado para o 

crescimento do sistema (Bondi, 2000).  

A questão da escalabilidade é predominante em qualquer campo de projeto de 

algoritmos, mas tornou-se particularmente relevante para a concepção de algoritmos genéticos 

competentes, uma vez que os problemas de escalabilidade de algoritmos genéticos simples 

foram mais bem compreendidos (Thierens, 1999). 

O crescimento acelerado da capacidade dos computadores permitiu o processamento 

mais rápido de enormes conjuntos de dados, o que gerou uma maior demanda do uso de 

métodos diversificados para análise de dados, reconhecimento automático de padrões, 

classificação e otimização, devido à disponibilidade de grandes bases de dados. Para avaliar 

esses sistemas são adotados rigorosos requisitos de desempenho, tal como velocidade, 

precisão e custo (Jain et al., 2000). 

O critério de desempenho está relacionado com tempo de execução e eficiência do 

algoritmo. Ele mede, entre outros parâmetros, a rapidez do programa. É também normalmente 
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referenciado com o custo do processamento e é pertinente com a complexidade do algoritmo. 

A complexidade de um algoritmo pode ser analisada das formas espaciais e temporais 

(Madeira, 2012): 

• Espacial: Este tipo de complexidade representa, por exemplo, o espaço de 

memória usado para executar o algoritmo. 

• Temporal: Este é o tipo de complexidade mais usado e pode ser subdividido em: 

- Tempo (tempo real necessário para a execução de um algoritmo) e, 

- Passos (número de instruções necessárias para a execução do algoritmo). 

 

O tempo de execução nos algoritmos evolucionários também pode ser contabilizado a 

partir do número de gerações necessárias para resolver um determinado problema. Diversos 

trabalhos que avaliam ou comparam algoritmos evolucionários usam o critério de 

desempenho como medida qualitativa, tomando como base a análise do tempo de execução do 

algoritmo (e.g. Barcellos, 2000) (e.g. Dalboni, 2003) (e.g. Falcone, 2004) (e.g. Junior e Lima, 

2010). O desempenho está também relacionado com a eficiência do algoritmo (e.g. Dalboni, 

2003) (e.g. Silva e Oliveira, 2007). E a eficiência reflete no algoritmo uma convergência mais 

rápida e maior precisão nos resultados (Cardoso, 2011). 

A precisão do algoritmo é também denominada de exatidão e reflete diretamente na 

qualidade da solução encontrada. É possível encontrar na literatura trabalhos que adotaram o 

termo precisão ou exatidão relacionados aos resultados de algoritmos genéticos (e.g. Brinkhus 

et al., 2009) (e.g. Feliz et al., 2010) (e.g. Cardoso, 2011) (e.g. Woods et al., 1997). 

O último critério selecionado para avaliar o algoritmo foi o critério de flexibilidade. 

Conforme o dicionário Houaiss, flexibilidade significa “qualidade do que é flexível, maleável; 

propriedade do que é dócil ao manejo, maleabilidade; ou ainda, característica de quem é 

compreensível; brandura, docilidade (s.fig.) (Houaiss, 2004)”. 

No algoritmo apresentado neste trabalho, flexibilidade corresponde à maleabilidade do 

algoritmo de se adequar a resolução de diferentes tipos de problemas multiobjetivos além de 

permitir ao usuário final, a escolha de tratar um determinado problema de diferentes formas.  

 Com base na pesquisa exploratória e nas necessidades sentidas durante a compilação do 

algoritmo, concluiu-se que o mesmo será avaliado conforme os critérios de escalabilidade, 

desempenho, precisão e flexibilidade. 
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4.2 Escalabilidade 

 

4.2.1 Uso de variáveis quantitativas e qualitativas  

 

Existem variáveis quantitativas (numéricas: como binárias e reais) e qualitativas 

(variáveis do tipo semânticas como strings).  

As variáveis qualitativas são também conhecidas como categóricas ou alfabéticas e não 

possuem valores quantitativos, mas, ao contrário, são definidas por categorias, ou seja, 

representam uma classificação dos indivíduos. Podem ser nominais ou ordinais, como cor dos 

olhos, sexo e classe social. 

O algoritmo apresentado permite trabalhar bem com problemas de otimização que 

possam ser expressos numericamente, mas não categoricamente. Como exemplo de 

problemas com variáveis qualitativas pode-se citar: 

• A busca por palavras no site de pesquisas da Google; 

• A geração dos horários de aula do corpo docente em uma instituição de ensino. 

  

Em casos onde haja a necessidade de processar informações não numéricas uma opção a 

ser analisada é a adoção dos sistemas especialistas (“expert system”). 

Um sistema especialista (SE) é um sistema que se baseia no conhecimento e é 

especialmente projetado para simular o conhecimento humano em algum domínio específico 

(Flores, 2003).  

Um sistema especialista é composto de uma base de conhecimentos que contem fatos, 

regras e heurísticas sobre o domínio de um problema, da mesma maneira que um especialista 

humano faria. Um sistema especialista deve ser capaz de proporcionar sugestões e conselhos 

aos usuários além de adquirir novos conhecimentos e heurísticas a partir dessa interação 

(Flores, 2003). 

Outra alternativa para trabalhar as variáveis categóricas seria o uso de métodos de 

interpolação para dados qualitativos.  

Em problemas com dados qualitativos, a interpolação é um procedimento mais 

complexo devido a própria natureza do dado. A principal dificuldade nesse tipo de 

interpolação é estabelecer um modelo matemático que descreva o comportamento do 

fenômeno ou variável qualitativa em questão (Iescheck, 2007).  
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O trabalho de Galton e Hood sugere a interpolação qualitativa da representação do 

conhecimento e apresenta dois métodos para interpolação de dados qualitativos. Os autores 

partem da consideração de que algumas características do meio podem ser representadas por 

funções que relacionam valores com localizações no espaço. Assim, os processos de 

interpolação e extrapolação são tratados como formas de raciocínio não monotônico 

(raciocínio não monotônico prevê que um fato, mesmo depois de estabelecido na base de 

conhecimento, pode ser alterado). Dessa forma, os princípios reguladores do raciocínio no 

domínio espacial são a continuidade e a pertinência, aplicadas respectivamente tanto a 

fenômenos contínuos quanto discretos (Galton e Hood, 2004). 

 

4.2.2 Dimensionalidade: Número de variáveis permitidas 

 

Dimensionalidade é a qualidade ou estado do que tem dimensão. É uma característica 

peculiar a toda a matéria e é o número de dimensões de uma grandeza (Houaiss, 2004). 

A grande dimensionalidade de atributos pode causar um alto custo de processamento e 

prejudicar na exatidão da análise e dos resultados (Jain et al., 2000). 

Neste trabalho a dimensionalidade está diretamente ligada ao número de variáveis 

permitidas no processo de otimização do problema multiobjetivo.  

Para estimar o comportamento da função de fitness do algoritmo genético, foi preciso 

modelar o comportamento dos dados no repositório. Para isso foi utilizada a técnica de 

interpolação bicúbica, spline 2D, que permite a utilização de 2 (duas) variáveis, neste caso os 

valores de Ws e Ls da antena de microfita.  

Há a necessidade de se efetuar a interpolação em várias situações no algoritmo 

apresentado, ela foi utilizada por que a função de fitness é desconhecida, visualizada apenas 

em um conjunto finito e discreto de pontos, não se dispondo de sua forma analítica (Sena, 

2007). 

O software computacional de cálculo numérico SciLab disponibiliza as funções splines 

de interpolação e aproximação 2D e 3D, que permite ainda a utilização de até 3 (três) 

variáveis (SciLab, 2011). Mas como tratar casos onde seja necessário utilizar 4 (quatro) ou 

mais variáveis no processo de otimização? Muitos problemas possuem um número grande de 

variáveis no processo de otimização e uma limitação na dimensionalidade deixa o algoritmo 

menos escalável para problemas que possuam η variáveis. É oferecida ainda de forma 

computacional a interpolação linear ηd, mas neste caso ela não atende tão bem quando a 
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interpolação bicúbica, visto que a função pode resultar num polinômio de grau muito elevado, 

deixando o algoritmo muito lento.  

Para resolver isso, seria interessante a aplicação de técnicas de interpolação não 

dimensionais, que permitam a simulação simultânea de η variáveis (ou diversos conjuntos de 

pontos) onde seja possível o tratamento concomitante das múltiplas variáveis no processo de 

interpolação, sem aumentar consideravelmente o tempo de execução. O ponto negativo destas 

técnicas é a dificuldade na visualização gráfica da interpolação. 

Para facilitar a visualização e o processo de interpolação, é possível explorar o uso de 

métodos para redução do espaço η-dimensional. Métodos de redução do espaço η-

dimensional têm a finalidade de reduzir a dimensionalidade e a redundância em dados. São 

exemplos de métodos de redução de dimensionalidade: Medidas de Separabilidade (distância 

Euclidiana, distância de Mahalanobis), Índice V de Cramer, Análise de Informação Mutua, 

Transformação por Análise de Componentes Principais, Transformação pela Análise de 

Função Discriminante Canônica (ADC) e Transformação Tasseled Cap (Corrêa, 2006). 

Um método não supervisionado que poderia tratar o problema da dimensionalidade, 

conseguindo manter a representação real e ainda facilitando a visualização gráfica do 

problema são os Mapas Auto Organizáveis (Self-Organizing Maps - SOM) (Kohonen, 1990), 

particularmente, os Mapas Auto Organizáveis Interpoladores (Interpolating Self-Organizing 

Map – iSOM) (Yin and Allinson, 1999).  

 

“O SOM define um mapeamento de um espaço multidimensional contínuo para um 

conjunto finito de vetores-referência, ou neurônios, dispostos na forma de um arranjo espacial 

regular, normalmente bidimensional. A dimensionalidade desse arranjo espacial (reticulado) 

representa a dimensão reduzida de saída do algoritmo. O objetivo principal do treinamento é 

reduzir a dimensionalidade do espaço de entrada ao mesmo tempo em que se busca preservar 

ao máximo a topologia (Medeiros e Costa, 2008).” 

 

No método iSOM, nós interpolados podem agir como guias para um mapa, assim os nós 

interpolados são distribuídos entre os nós originais no mapa treinado. De tal modo que os 

pontos de dados são então mapeados para os nós originais e para os nós inseridos pela 

interpolação. Dessa forma, as inter-relações entre os pontos de amostragem podem ser 

visualizadas mais precisamente com um sentido de distância euclidiana, modelando o 

problema de forma visualmente mais atraente do que a modelagem de esquema de cores U-
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matrix (matriz de distância unificada que permite a visualização 2D de dados multivariados 

usando SOM) (Yin and Allinson, 1999).  

Outra alternativa a ser explorada é o uso das redes neurais propriamente ditas, desde que 

não aumente consideravelmente o tempo e o custo computacional do algoritmo. 

Há ainda, o estudo dos métodos de elementos finitos em análise de estruturas. O método 

de elementos finitos surgiu em 1955 como uma evolução de análise matricial de modelos 

reticulados (concebidos em 1955 na indústria aeronáutica britânica). O método surgiu devido 

à disponibilidade de computadores digitais e a necessidade de projetar estruturas de modelos 

contínuos. Os primeiros elementos foram desenvolvidos para engenheiros da aeronáutica com 

o intuito de analisar a distribuição de placas de tensões nas chapas das asas de aviões (Soriano 

2003). 

 

“No cálculo variacional, a condição de estacionariedade de um funcional fornece as 

equações diferenciais e as condições de contorno do problema de meio contínuo em questão. 

Assim, buscar uma solução aproximada para a condição de estacionariedade de um funcional é 

o mesmo que buscar uma solução aproximada para as correspondentes equações diferenciais 

(...). No método de elementos finitos, a solução aproximada de deslocamentos é arbitrada em 

cada subdomínio, denominado elemento finito, em função dos deslocamentos dos seus pontos 

nodais, deslocamentos esses que são determinados com a referida condição de mínimo. 

Utilizando outros funcionais, arbitram-se soluções aproximadas para outras variáveis 

incógnitas, em função dos correspondentes valores nodais, e buscam-se esses valores com as 

correspondentes condições de estacionariedade (Soriano, 2003)”. 

 

4.3 Desempenho 

 

Entre as características de desempenho do algoritmo, foi medido o tempo de execução 

de 2,5 minutos (desde o início do processamento até encontrar a solução ótima final).  

Ocorre no algoritmo apresentado, um breve aumento no tempo de compilação por 

conta do processo de aprendizado em comparação com um algoritmo genético comum, porém 

esse aumento chega a ser relevante, pois o processo de aprendizado ocorre apenas uma única 

vez, no início da execução do algoritmo. 

Além do mais, o tempo de execução do algoritmo apresentado não é uma característica 

primordial na aplicação do projeto de antenas de microfita, visto que não é necessário a 
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utilização dos resultados da otimização em tempo real. Mas o tempo de execução pode vir a 

ser questão essencial no caso de problemas em que o tempo de execução de uma determinada 

tarefa seja mais rígido. 

No algoritmo apresentado, o tempo de execução está diretamente relacionado com a 

quantidade de experimentos armazenados no repositório de dados e é relativamente 

proporcional a eficiência do algoritmo. São maneiras de tentar diminuir o tempo de execução 

e melhorar o desempenho do algoritmo: 

• Testar o uso de outras codificações; 

• Procurar maneiras para diminuir a complexidade do algoritmo; 

• Ajuste fino das probabilidades de cruzamento, mutação e elitismo; 

• Eliminação de características redundantes no banco de dados e nos indivíduos da 

população inicial. 

Os conjuntos de dados do mundo real tendem a ser complexos, grande, em tamanho e 

podem ainda conter muitas características irrelevantes, como dados redundantes. Eliminando 

essas características irrelevantes pode haver uma melhoria significativa no desempenho de um 

algoritmo evolucionário. Isso pode ser feito com o uso de métodos de redução do espaço η-

dimensional, tal como os Mapas Auto-Organizáveis.  

 

4.4 Precisão 

 

A princípio a precisão pode ser tratada pelo aumento do número de experimentos e de 

técnicas que procurem minimizar o erro. 

O algoritmo genético em conjunto com a técnica de aprendizado de máquina 

demonstrou que o processo de otimização obtém melhores resultados a partir do acréscimo do 

de experimentos depositados no repositório de dados, melhorando de forma significativa a 

precisão e eficiência do algoritmo. 

 

4.5 Flexibilidade  

 

O algoritmo genético apresentado é flexível o suficiente pra trabalhar com diferentes 

problemas de otimização multiobjetivo de até duas variáveis para diversos objetivos e, aceita 
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a compilação de diversos bancos de dados. Isso é possível, pois, a função de fitness é 

estimada a partir das experiências depositadas no banco de dados e é auto-organizável, 

permitindo moldar sozinha, o mecanismo de cálculo da avaliação dos indivíduos. 

Necessitando de um especialista, apenas para delimitar as restrições e ponderar os pesos de 

cada objetivo.  

 Uma forma de deixar o algoritmo ainda mais flexível (além dos critérios mencionados 

na seção de escalabilidade) é permitir ao usuário a possibilidade da escolha de parâmetros, 

tipo de codificação e tipo de função de fitness. Neste caso, cabe ao algoritmo possuir mais de 

um tipo de função, que podem utilizar diferentes técnicas de aprendizado de máquina, onde o 

usuário escolheria a função que mais se adaptasse aos objetivos de seu problema de 

otimização. 
 

4.6 Resumo do Capítulo 

 

Conclui-se que existem critérios passíveis de melhorias no algoritmo. A Tabela II faz 

um resumo das perspectivas entre o algoritmo genético apresentado e o algoritmo genético 

pretendido, de acordo com os critérios escolhidos durante a avaliação. 

 

Tabela II. Critérios passíveis de melhorias 

 

Critérios Algoritmo Genético Apresentado Algoritmo Genético Pretendido 

Escalabilidade O algoritmo apresentado faz uso da 

interpolação spline bicúbica como 

técnica de aprendizado de máquina 

e atua de maneira bidimensional, 

permitindo a otimização de 

problemas com 2 variáveis e 3 

objetivos. 

 

Pretende-se fazer uso de técnicas 

de aprendizado em conjunto com o 

algoritmo genético que permitam a 

otimização de problemas com η-

variáveis e η-objetivos, além de 

admitir o uso de variáveis 

alfabéticas e facilitar a 

visualização gráfica do problema. 
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Desempenho  Desempenho aceitável com baixo 

custo computacional e tempo de 

execução de 2.5 minutos. Ocorre 

um breve aumento do tempo por 

conta do processo de aprendizado 

antes no início da execução do 

algoritmo em comparação com um 

GA tradicional. Porém, o processo 

de aprendizado se repete somente 

quando há a adição de novos 

experimentos no repositório de 

dados. 

 

O tempo de execução tem como 

base F(n) x 2.5 minutos. Onde 

F(n) indica a complexidade do 

problema em decorrência do 

número de variáveis e objetivos. O 

desempenho pode ser melhorado 

com a utilização de técnicas que 

excluam dados redundantes. 

 

Precisão A precisão cresce em decorrência 

da quantidade de experimentos 

depositados no repositório de 

dados. 

 

Pretende-se fazer uso de técnicas 

que procurem minimizar o erro, 

melhorando a precisão dos 

resultados e também o 

desempenho do algoritmo. 

 

Flexibilidade O algoritmo genético apresentado é 

flexível o suficiente para permitir a 

otimização de diversos problemas 

multiobjetivos com diferentes bases 

de dados e possui uma função de 

fitness ponderada e auto-

organizável, necessitando de um 

especialista somente para delimitar 

as restrições e pesos necessários de 

cada objetivo. 

Além de possibilitar a otimização 

de diversos problemas com η-

variáveis, seria interessante que o 

algoritmo pudesse permitir ao 

usuário a opção de escolher 

parâmetros, codificação e funções 

específicas, de acordo com a 

técnica que melhor se adapte ao 

problema particular de otimização. 

Seria interessante também, 

dispensar o uso do especialista na 

delimitação dos pesos dos 

objetivos, com o uso de técnicas 

que encontrem automaticamente o 
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melhor conjunto de pesos, como o 

SOGA, porém, sem prejudicar 

consideravelmente o tempo de 

execução do algoritmo. 
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Capítulo 5                               

Conclusões Gerais 

 

 

 Neste trabalho foi proposta uma avaliação de um algoritmo genético auto-organizável e 

multiobjetivo com o uso da técnica de interpolação spline bicúbica como aprendizado de 

máquina. Uma antena de microfita para operação na faixa UWB foi construída e teve seu 

comportamento otimizado pelo algoritmo. O uso da técnica de estimativa utilizada na função 

de fitness do algoritmo genético tornou possível o aprendizado a partir de um conjunto de 

experimentos, realizados em laboratório e passíveis de atualização por meio de 

armazenamento em um sistema web.  

 Para a realização do trabalho realizou-se um estudo bibliográfico em relação aos temas 

empreendidos. Foram exibidos aspectos importantes sobre aprendizado de máquina, 

otimização multiobjetivo, algoritmos evolucionários e como aplicar uma técnica de 

interpolação de dados como método de aprendizado em um algoritmo genético multiobjetivo. 

 Também foram discutidos trabalhos que possuem aspectos de auto-organização e 

multiobjetividade no domínio de problemas de telecomunicação com o uso de algoritmos 

genéticos.  

 Para validar os resultados da simulação, foi construído um protótipo físico de antena de 

microfita que confirmou por meio da medição do sinal propagado, a eficiência da otimização 

realizada pelo algoritmo genético multiobjetivo.  

No estudo apresentado, o algoritmo foi analisado com relação ao seu grau de sucesso, no 

que diz respeito a quatro características importantes de um algoritmo genético multiobjetivo 

auto-organizável: desempenho, flexibilidade, escalabilidade e precisão dos resultados 

apresentados. Tais critérios foram selecionados com base em trabalhos anteriores e com base 

também na necessidade sentida após a compilação do algoritmo. 

Na realidade, notou-se que esses critérios são dependentes uns dos outros. Por exemplo, 

o aumento do número de experimentos no banco de dados melhora a precisão das soluções 

encontradas pelo algoritmo, porém decresce o desempenho em relação ao tempo demandado e 

custo computacional. A flexibilidade está relacionada com a escalabilidade, pois um 
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algoritmo mais flexível permite a resolução de um número maior de diferentes problemas, 

portanto tornando-o também mais escalável. 

 O principal caminho para a melhoria imediata do algoritmo seria no critério de 

escalabilidade, com a implementação de uma função de interpolação spline cúbica η-

dimensional, que permita o uso de η variáveis, para cada objetivo considerado no processo de 

interpolação. Além de permitir, num segundo momento, a utilização de problemas com 

variáveis do tipo qualitativas ou alfabéticas. 

 Porém é importante a visualização gráfica do problema e a interpolação spline cúbica η-

dimensional pode dificultar a visualização de problemas com muitas variáveis. Este problema 

pode ser resolvido com o ajuste da dimensionalidade (em relação ao número de variáveis do 

problema) e este ajuste pode ser realizado com o uso de métodos de redução de 

dimensionalidade, em especial, os mapas auto-organizáveis, pois eles podem ajudar a reduzir 

a dimensionalidade, exibir graficamente o problema, além de permitir a exclusão de dados 

irrelevantes e redundantes, diminuindo o erro e aumentando o tempo e a eficiência do 

algoritmo. 

 Um próximo passo seria estudar com mais profundidade a aplicação dos mapas auto-

organizáveis no domínio do problema das antenas de microfita, como método de aprendizado 

de máquina para estimar a função de fitness do algoritmo genético multiobjetivo, 

principalmente com um foco maior no método iSOM. 

 Como propostas de continuidade ao trabalho, podem ser realizadas novas investigações, 

como, por exemplo, o uso híbrido de outras técnicas de inteligência computacional e até 

mesmo a resolução do mesmo problema multiobjetivo adotado (projeto de antenas de 

microfita) com outros algoritmos bioinspirados, como o algoritmo de otimização de colônia 

de formigas – ASO e o algoritmo de otimização por enxame de partícula - PSO, tais como 

bandos de pássaros e cardumes de peixes.  

Ao final da avaliação, como pontos negativos, houve uma perda observável no que se 

diz respeito à escalabilidade do algoritmo, por haver a limitação no número de variáveis 

permitidas no processo de otimização e também no critério de desempenho, por conta do 

tempo necessário para efetuar o processo de aprendizagem.  

Como pontos positivos, foi possível observar um ganho sensível com relação à 

flexibilidade, pois o algoritmo permite a resolução de diferentes problemas multiobjetivos, 

desde que possuam até duas variáveis independentes, três objetivos dependentes e tem a 

capacidade de estimar de forma automática a função de fitness.  
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Observou-se também um bom ganho com relação à exatidão dos resultados 

apresentados, comprovados através da comparação com o resultado do sinal medido, irradiado 

por uma antena real construída com as mesmas dimensões sugeridas pelo algoritmo genético 

com aprendizado de máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

 

1. Abbod, M. F.; Mahfouf, M. and Linkens, D.A. Multi-objective Genetic Optimisation for 

Self-Organising Fuzzy Logic Control. IEE Conference Publication, issue cp455, vol. 2, 

pp. 1575-1580, 1998. 

2. Academia ICA. Inteligência Computacional. Homepage da Academia de Inteligência 

Computacional Aplicada, Departamento de Engenharia Elétrica, Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, Página da Internet, 2012. Acesso: 

http://www.ica.ele.puc-rio.br/compint/index.rails?name=Intelig%C3%AAncia 

3. Almeida, F.S. Otimização de Estruturas de Materiais Compósitos Laminados utilizando 

Algoritmos Genéticos. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2006. 

4. Bakirtzis, A.G.; Petridis, V. and Kazarlis S.A. Genetic Algorithm Solution to the 

Economic Dispatch Problem. IEE Proceedings part C: Generation, Transmission and 

Distribution, vol. 141, nº. 4, pp. 377-382, 1994. 

5. Balanis, C. Antenna Theory: Analysis and Design. 2nd Edition, vol. 2. New York: 

Wiley, 1997. 

6. Barbosa, A.M.; Ribeiro, L.C.R. e Arantes, J.M.O. Algoritmo Genético Multiobjetivo: 

Sistema Adaptativo Com Elitismo. Proceedings of the 9th Brazilian Conference on 

Dynamics Control and their Applications, Serra Negra, SP - ISSN 2178-3667, 2010. 

7. Barcellos, J.C.H. Algoritmos Genéticos Adaptativos: Um Estudo Comparativo. 

Dissertação de Mestrado. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2000. 

8. Bianchi, D. A Multi-Objective Genetic Algorithm applied to Array Synthesis at Multiple 

Frequencies. IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, ISSN: 

1522-3965, 2009. 

Referências Bibliográficas 



 

62 
 

9. Bishop, C.M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer Science + Business 

Media, LLC, ISBN-10: 0-387-31073-8, 2006. 

10. Bondi, A.B. Characteristics of scalability and their impact on desempenho. Proceedings 

of the 2nd international workshop on Software and desempenho, ISBN 1-58113-195-X, 

pp. 195 - 203, Ottawa, Canada, 2000. 

11. Brianeze, J.R.; Figueroa, H.E.H. Projeto de Antenas de Microfita usando Algoritmos 

Genéticos. XIII Congresso Interno de Iniciação Científica da UNICAMP, 2005. 

12. Brinkhus, R.N. e Chiwiacowsky, L.D. Algoritmo Genético Paralelo: Avaliação de 

Diferentes Abordagens na Solução de um Problema Inverso em Vibrações. X Salão de 

Iniciação Científica – PUCRS, 2009. 

13. Cardoso, N.Y.S. Algoritmos Genéticos e Modificações na Seção Áurea. Monografia. 

Departamento de Matemática, Universidade Federal de Minas Gerais, 2011. 

14. Cardozo López, S.D. Otimização de Placas e Cascas de Materiais Compósitos. 

Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2009. 

15. Carvalho, D.R. Otimização de Coletores Solares via Algoritmos Genéticos. XV 

Seminário de Iniciação Científica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

2007. 

16. Chao Li. Multi-objective optimization design of multilayer RFID tag antenna by Pareto 

GA. International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology, 2010. 

17. Chattoraj, N. and Roy, J.S. Application of Genetic Algorithm to the Optimization of 

Microstrip Antennas With and Without Superstrate. Mikrotalasna Revija, 2006. Acesso: 

http://www.mtt-serbia.org.rs/microwave_review/pdf/Vol12No2-06-NChattoraj.pdf 

18. Choo, H. and Ling, H. Design of Multiband Microstrip Antennas using a Genetic 

Algorithm. Microwave and Wireless Components Letters, IEEE, ISSN 1531-1309, 

September 2002. 



 

63 
 

19. Clarke, B.; Fokoue, E. and Zhang, H. Principles and Theory for Data Mining and 

Machine Learning. Springer Series in Statistics, ISSN 0172-7397, 2009. 

20. Collette, Y. and Patrick, S. Multiobjective Optimization: Principles and Case Studies. 

Springer-Verlag, New York, 2003.  

21. Corrêa, T.; Costa, C.; Marco, P. and Brites, R.S. N-Dimensional Methods Space 

Reduction for Orbital Images. Revista Brasileira de Cartografia, nº. 58/01, ISSN 1808-

0936, Abril, 2006.  

22. Cortês, C.F.M. Otimização do Projeto da Superestrutura de Pontes Pré-Fabricadas. 

Tese de Doutorado, Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, 2010. 

23. Dahab, R. Introdução ao MATLAB - Capítulo 20: Interpolação por Splines Cúbicas. 

Convênio IC/UNICAMP-Embraer. Instituto de Computação da Universidade Estadual 

de Campinas, Homepage, Página na Internet, Campinas, Brasil, 2003. Acesso: 

http://www.dcc.unicamp.br/~rdahab/cursos/matlab/Welcome_files/pdfsCapitulosLivro/

Cap20.pdf 

24. Dalboni, F.L. Algoritmos Evolutivos Eficientes para um Problema de Roteamento de 

Veículo. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal Fluminense, 2003. 

25. Deep, K. and Dipti. A New Hybrid Self Organizing Migrating Genetic Algorithm for 

Function Optimization. IEEE Congress on Evolutionary Computation, pp. 2796-2803, 

2007. 

26. Eiben A.E. and Smith J.E. Introduction to Evolutionary Computing. Springer-Verlag, 

Berlin Heidelberg, 2003. 

27. Falcone. M.A.G. Estudo Comparativo entre Algoritmos Genéticos e Evolução 

Diferencial para Otimização de um Modelo de Cadeia de Suprimento Simplificada. 

Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 2004. 



 

64 
 

28. Farley B.G. and Clark W.A. Simulation of Self-Organising Systems by Digital 

Computer. Institute of Radio Engineers Transactions on Information Theory, Nº. 4, pp. 

76-84, 1954. 

29. Feliz, E.J.O; Teive, R.C.G. Aplicação de Algoritmos Genéticos para Convergência de 

Fluxo de Potência em Sistemas de Energia. III Simpósio Brasileiro de Sistemas 

Elétricos, 2010. 

30. Flores, C.D. Fundamentos dos Sistemas Especialistas. In: Barone, D. (Org.). 

Sociedades Artificiais: a Nova Fronteira da Inteligência nas Máquinas. Porto Alegre, 

Bookman, ISBN: 85-363-0124-4, pp. 332, 2003.  

31. Fonseca, C.M. and Fleming, P.J. An Overview of Evolutionary Algorithms in 

Multiobjective Optimization. Evolutionary Computation, vol. 3, Nº. 1, pp. 1-16, 1995. 

32. Fonseca, C.M. and Fleming, P.J. Genetic Algorithm for Multiobjective Optimization, 

Formulation, Discussion and Generalization. In Forrest, S., Ed., Genetic Algorithms: 

Proceeding of the Fifth International Conference. CA, pp. 416-423, 1993. 

33. Fonseca, C.M. and Fleming, P.J. Multiobjective Optimization. In Bäck, T.; Fogel, D. 

and Michalewicz, Z. Eds., Handbook of Evolutionary Computation, vol. 1, Oxford 

University Press, pp. C4.5:1-C4.5:9, 1997. 

34. Galton, A. and Hood, J. Qualitative Interpolation for Environmental Knowledge 

Representation. R. López de Mántaras and L. Saitta Eds., IOS Press, pp. 1017-1018, 

2004. 

35. Goldberg, D.E. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. 

Addison-Wesley Longman Publishing Company, Inc., Boston/MA, USA, 1989. 

36. Gonçalves Pereira, F.L. Utilização de Algoritmos Genéticos para Otimização de Blocos 

de Fundações Profundas. Revista On-line de Inteligência Computacional Aplicada, nº. 

5, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio, 2010. 



 

65 
 

37. Horn, J.; Nafpliotis, N. and Goldberg, D.E. A Niched Pareto Genetic Algorithm for 

Multiobjective Optimization. First IEEE Conference on Evolutionary Computation, 

IEEE Wworld Congress on Computational intelligence, vol 1, 1994. 

38. Horrocks, D.H. and Spittle, M.C. Component Value Selection for Active Filters using 

Genetic Algorithms. In Proceedings of the 1º On-line Workshop on Soft Computing, 

Nagoya, Japan, 1993. 

39. Houaiss, A. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 1ª Edição, Editora Objetiva, 

2004. 

40. Huang, C.Y. and Hsia, W.C. Planar Elliptical Antenna for Ultra Wideband 

Communications. Electronics Letters, vol. 41, Nº 6, 2005. 

41. Hwang, K.; Chiou, J. and Hsu, Y. A Self-Organizing Genetic Algorithm With a Eugenic 

Strategy. Presented at J. Inf. Sci. Eng., pp. 35-45, 2001. 

42. ICT Regulation. FCC and ITU Regulations Concerning Ultra-Wideband. ICT 

Homepage, Página na Internet, 2012. Acesso: 

http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.aspx?id=3211  

43. IEEE Xplore, Livraria Digital . IEEE Homepage, Página na Internet, 2012. Acesso: 

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/guesthome.jsp  

44. Iescheck, A.L. Dados espaciais e interpolação qualitativa: Algumas questões. In: 

Laboratório de Pesquisas em Geodésia - LAGEO, Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, IGEO. Acesso: http://www.ufrgs.br/lageo_geodesia/iisapgu/IescheckAL.pdf 

45. Intel. Ultra-Wideband (UWB Technology): Enabling High-Speed Wireless Personal 

Area Networks. Intel Homepage, Página na Internet, 2012. Acesso: 

http://www.intel.com/technology/comms/uwb/download/ultra-wideband.pdf  

46. Ismail, F.S. and Yusof, R. A New Self Organizing Multi-Objective Optimization 

Method. IEEE International Conference on Systems Man and Cybernetics - SMC, 2010.  



 

66 
 

47. Jain, A.K.; Duin, R.P.W. and Mao, J. Statistical Pattern Recognition: A Review. IEEE 

Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligente, vol. 22, Nº 1, 2000. 

48. Jeong, Il-Kwon and Lee, Ju-Jang. A Self-Organizing Genetic Algorithm for Multimodal 

Function Optimization. Springer Japan, Journal Artificial Life and Robotics, vol 2, pp. 

48-52, 1998. 

49. Junior, G.T. e Lima, S.M.B. Algoritmos Genéticos Aplicados a Jogos Eletrônicos. 

Revista Eletrônica da Faculdade Metodista Granbery. ISSN 1981-0377, Curso de 

Sistemas de Informação, Nº. 8, Janeiro-Junho, 2010. 

50. Kalyanmoy, D. Multi-Objective Optimization using Evolutionary Algorithms. Wiley-

Interscience Series in Systems and Optimization. John Wiley e Sons, Chichester, 2001. 

51. Kazimierz S. and Debra M. Ultra-Wideband Radio Technology. John Wiley e Sons Ltd, 

ISBN: 978-0-470-85931-5, 1 edition, 2004. 

52. Khanna, R.; Huaping, L. and Hsiao-Hwa, C. Self-organization of Sensor Networks using 

Genetic Algorithms. IEEE International Conference on Communications, vol. 8, 2006. 

53. Knowles, J.D. and Corne, D.W. Approximating the Nondominated Front using the 

Pareto Archived Evolution Strategy. School of Computer Science, Cybernetics and 

Electronic Engineering, University of Reading, UK, 2000. 

54. Kohonen, T. The Self Organizing Map. Proceedings of the IEEE, ISSN:  0018-9219, 

vol. 78, issue nº. 9, pp. 1464-1480, September 1990. 

55. Konak, A.; Coit, D.W.; Smith, A.E. Multi-Objective Optimization using Genetic 

Algorithms: A Tutorial. Reliability Engineering and System Safety, vol. 91, nº. 9, pp. 

992 – 1007, 2006. 

56. Kuwahara, Y. Design of the Diversity Antenna for the TV Monitor. IEEE Antennas and 

Propagation Society International Symposium (APSURSI), 2010.  



 

67 
 

57. Liang, J.; Chiau, C.C.; Chen, X. and Parini, C.G. Printed Circular Disc Monopole 

Antenna for Ultra-Wideband Applications. Electronics Letters, vol. 40, nº. 20, 2004. 

58. Lima, M.L.R. Otimização Topológica e Paramétrica de Vigas de Concreto Armado 

utilizando Algoritmos Genéticos. Dissertação de Mestrado, Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo - Engenharia de Estruturas, 2011. 

59. Linden, R. Algoritmos Genéticos: Uma Importante Ferramenta da Inteligência 

Computacional. 2ª Edição. Brasport, 2008. 

60. Madeira, G. Complexidade Computacional. Homepage da Universidade do Algarve, 

Página da Internet, 2012. Acesso: http://w3.ualg.pt/~hshah/algoritmos/aula8/Aula8.htm  

61. Martins, S.R.; Lins, H.W.C. and Silva, C.R.M. A Self-Organizing Genetic Algorithm for 

UWB Microstrip Antenna Optimization using a Machine Learning Technique. 

Proceeding of 13th International Conference on Intelligent Data Engineering and 

Automated Learning, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, LNCS 7435, ISSN 0302-

9743, ISBN 978-3-642-32638-7, pp. 642-649, 2012. 

62. MathWorks. MATLAB and Simulink for Technical Computing. 2-D data interpolation. 

MathWorks Homepage, Página na Internet. 2012. Acesso: 

http://www.mathworks.com/help/techdoc/ref/interp2.html  

63. Mazumder, P. and Rudnik E.M. Genetic Algorithms for VLSI Design, Layout and Test 

Automation. Englewood Cliffs, USA: Prentice-Hall, 1999. 

64. McKinley, S. and Levine, M. Cubic Spline Interpolation. College of Redwoods 

Homepage, Página na Internet, Student Projects in Linear Algebra, California, 1998. 

Acesso: http://online.redwoods.cc.ca.us/instruct/darnold/laproj/fall98/skymeg/proj.pdf 

65. Medeiros, C.J. F. e Costa, J.A.F. Uma Comparação Empírica de Métodos de Redução 

de Dimensionalidade Aplicados a Visualização de Dados. Learning and Nonlinear 

Models - Revista da Sociedade Brasileira de Redes Neurais (SBRN), vol. 6, nº. 2, pp. 

81-110, 2008. 



 

68 
 

66. Mitchell, Melanie. An Introduction to Genetic Algorithms. First Massachusetts Institute 

of Technology Press Paperback Edition, 1998. 

67. Mitchell, Tom. Machine Learning, McGraw Hill. ISBN 0-07-042807-7, 1997. 

68. Moura Jr., J.R.V; Tsuruta, K.M.; Steffen Jr., V. and Inman, D.J. Algoritmos Genéticos 

Aplicados na Otimização de Bandas de Monitoramento de uma Estrutura Espacial para 

Fins de SHM. 17º Simpósio do Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica, 

Universidade Federal de Uberlândia, 2007. Acesso: 

http://www.posgrad.mecanica.ufu.br/posmec/17/PDF/26.pdf 

69. Murata, T. and Ishibuchi, H. MOGA: Multi-Objective Genetic Algorithms. IEEE 

International Conference on Evolutionary Computation, Australia, 1995. 

70. Murata, T.; Ishibuchi, H. and Tanaka, H. Multi-objective Genetic Algorithm and its 

Applications to Flowshop Scheduling. Computers Ind. Engineering, vol. 30, nº.4, pp. 

957-968, 1996. 

71. Nag, the Numerical Algorithms Group. Using the NAG Toolbox for MATLAB® - the 

bicubic spline evaluated on a rectangular grid. Nag Homepage, Página na Internet, 

2012. Acesso: http://www.nag.co.uk/IndustryArticles/usingtoolboxmatlab.asp  

72. Netto, M.T.A. Um Framework baseado em Padrões para Construção de Sistemas 

Multi-Agentes Auto-Organizaveis. Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, Brasil, 2010. 

73. Nilsson, N.J. Introduction to Machine Learning: An Early Draft of a Proposed 

Textbook. Robotics Laboratory, Department of Computer Science, Sanford University, 

1996. 

74. Oliveira, E.E.; D’Assunção, A.G.; Silva, C.R.M. Optimization of the in-put impedance 

of Koch triangular quasi-fractal antennas using Genetic Algorithms. 14th Biennial 

IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation. 2010. 



 

69 
 

75. Pant, M.; Ali, M. and Singh, V.P. Differential Evolution using Quadratic Interpolation 

for Initializing the Population. IEEE International Conference Advance Computing, pp. 

375–380, 2009. 

76. Pinheiro Júnior, P.A. Utilização de Algoritmos Genéticos na Otimização da Alocação 

de Aeronaves em Pátios de Aeroportos. Trabalho de Graduação, Divisão de Engenharia 

Civil, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 1999. 

77. Poltosi, L.A.C. e Lemke, N. Aplicação de Algoritmos Genéticos no Projeto de 

Transformadores. Revista Liberato, Novo Hamburgo, vol. 10, nº. 14, pp. 167-174, 

jul./dez. 2009. 

78. Ribeiro, L.M.P. Otimização e Dimensionalidade de Treliças Planas de Madeira. 

Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, 

Universidade Federal de Uberlândia, 2008. 

79. Rodrigues, A.P.S.P. Parametrização e Simulação Numérica de uma Turbina 

Hidrocinética. Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília, 2007. Acesso: 

http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/10482/2350/1/2007_AnnaPauladeSousaParenteR

odrigues.PDF  

80. Roy, A. An Efficient Multi-Objective Qos-Routing Algorithm for Wireless Multicasting. 

IEEE Vehicular Technology Conference, VTC Spring, pp. 1160 - 1164, vol. 3, 2002. 

81. Samuel, A.L. Some Studies in Machine Learning using the Game of Checkers. IBM 

Journal 3, pp. 210-229, 1959. 

82. Sathi, V.; Ghobadi, Ch. and Nourinia, J. Optimization of Circular Ring Microstrip 

Antenna using Genetic Algorithm. International Journal of Infrared and Millimeter 

Waves, vol. 29, nº. 10, 2008. 

83. Schaffer, J.D. Multiple Objective Optimization with Vector Evaluated Genetic 

Algorithms. Unpublished Ph.D. Thesis, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, 

1984. 



 

70 
 

84. Schaffer, J.D. Multiple Objective Optimization With Vector Evaluated Genetic 

Algorithms. Proceedings of 1st International Conference on Gas and their Applications, 

pp. 93-100, 1985. 

85. Schmutter, P. Object-Oriented Ontogenetic Programming: Breeding Computer 

Programs that Work Like Multicellular Creatures. Diplomarbeit / Diploma Thesis, 

Fachbereich Informatik der Universit at Dortmund, Department of Computer Science, 

2002. Acesso: http://www.ooop.org/publications/ooop-thesis.pdf  

86. SciLab, Free Open Source Software for Numerical Computation. Splin - Cubic Spline 

Interpolation. Scilab Homepage, Página na Internet, 2012. Acesso: 

http://help.scilab.org/docs/5.3.3/en_US/splin.html  

87. Sena, G.J. Capítulo 4 - Interpolação. Notas de aula. Universidade Estadual Paulista, 

Campus de Guaratinguetá, Departamento de Matemática. 2007. Acesso: 

http://www.feg.unesp.br/~gsena/Disciplinas/CN_LicMatematica_2008/Apostila/Ap_CN

_2oSem_2007_Interpolacao.pdf 

88. Siepmann, P.; Martin, C. P.; Vancea, I.; Moriarty, P. J. and Krasnogor, N. A Genetic 

Algorithm Approach to Probing the Evolution of Self-Organized Nanostructured 

System. Nano Letters, vol. 7, issue 7, pp. 1985-1990, 2007. 

89. Silva, C.R.M.; Lins, H.W.C.; Martins, S.R.; Barreto, E.L.F. and D’Assunção, A.G.: A 

Multi-objective Optimization of a UWB Antenna using a Self Organizing Genetic 

Algorithm. Accepted – In process of publication by Microwave and Optical Technology 

Letters – MOTL, 2012. 

90. Silva, G.L. e Oliveira. H.F. Aplicação da Metaheurística Algoritmos Genéticos na 

solução do problema das N Rainhas. Anais da Semana Acadêmica da Faculdade de 

Viçosa, Minas Gerais, Maio de 2007. Acesso: 

http://correio.fdvmg.edu.br/downloads/SemanaAcademica2007/Anais_Artigos/MetaHe

uristica_Problema_Rainhas.pdf 

91. Silva, J.C.; Ferreira, I. e Coutinho, D. Utilização de Algoritmos Genéticos para a 

Otimização da Impedância de Entrada em Antenas de Microfita com Patch Retangular 



 

71 
 

e Circular. IV Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de 

Educação Tecnológica, Pará, 2009. Acesso: http://connepi2009.ifpa.edu.br/connepi-

anais/artigos/108_638_199.pdf 

92. Soriano, H.L. Método de Elementos Finitos em Análise de Estruturas. Editora Edusp - 

São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, ISBN 85-314-0730-3, 2003. 

93. Srinivas, N. and Deb, K. Multiobjective Optimization using Nondominated Sorting in 

Genetic Algorithms. Technical Report, Department of Mechanical Engineering, Indian 

Institute of Technology, Kanut, India, 1993. 

94. Thierens, D. Scalability Problems of Simple Genetic Algorithms. Journal of 

Evolutionary Computation by the Massachusetts Institute of Technology - MIT, 7(4): 

331-352, 1999. 

95. Tragante, V. and Tinos, R. A Self-Organizing Genetic Algorithm for Protein Structure 

Prediction. Learning and Nonlinear Models, vol. 8, pp. 135-147, 2010. 

96. Villegas, F. J.; Cwik, T.; Rahmat-Sami, Y. and Manteghi, M. A Parallel 

Electromagnetic Genetic Algorithm Optimization (EGO) Application for Patch Antenna 

Design. IEEE Transactions Antennas Propagation, vol. 52, nº. 9, pp. 2424-2435, 2004. 

97. Woods, K.; Kegelmeyer, W.P. and Bowyer, K. Combination of Multiple Classifiers 

using Local Accuracy Estimates. IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine 

Intelligence, vol. 19, nº. 4, pp. 405-410, 1997. 

98. Yin, H. and Allinson, N.M. Interpolating Self-Organising Map (iSOM). Electronics 

Letters, vol. 35, nº. 19, pp. 1649-1650, September, 1999. 

99. Zhang, J.; Zhan, Z.; Lin, Y.; Chen, N.; Gong, Y.; Zhong, J.; Chung, H.S.H.; Li, Y. and 

Shi, Y. Evolutionary Computation Meets Machine Learning: A Survey. Computational 

Intelligence Magazine, IEEE. vol. 6, Issue: 4, pp. 68-75, 2011.  

100. Zhang, J.; Zhuang, J.; Du, H. and S. Wang. Self-Organizing Genetic Algorithm Based 

Tuning of PID Controllers. Information Sciences, vol. 179, nº. 7, pp. 1007-1018, 2009. 


