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Resumo 
 

Os centros de lançamento e rastreio têm por finalidade realizar atividades científicas e 

comerciais com veículos aeroespaciais. Os Sistemas de Rastreio de Foguetes (SRF) integram 

a infraestrutura desses centros, sendo responsáveis pela coleta e processamento dos dados da 

trajetória dos veículos. Os sensores dos SRFs normalmente são Radares com Refletores 

Parabólicos (RRPs), mas também é possível usar radares com arranjos de antenas, chamados 

de Arranjos de Varredura (AVs), originando os Radares com Arranjos de Varredura (RAVs). 

Nos AVs, o sinal de alimentação de cada elemento radiante do arranjo pode ser ajustado para 

fazer o controle eletrônico do diagrama de radiação, a fim de aumentar as funcionalidades e 

reduzir as manutenções do sistema. Com isso, nos projetos de implantação e reutilização de 

RAVs, a modelagem está sujeita a várias combinações de sinais de alimentação, produzindo 

um problema de otimização complexo, devido ao grande número de soluções disponíveis. 

Para solucionar tal problema, é possível usar métodos de otimização off-line, tais como 

Algoritmos Genéticos (AGs), cujas soluções calculadas são armazenadas para aplicações on-

line. Nesse contexto, o método do Algoritmo Genético com Crossover Máximo-Mínimo 

(Genetic Algorithm with Maximum-Minimum Crossover – GAMMC) foi usado para 

desenvolver um novo algoritmo, que otimiza a etapa de modelagem do controle do diagrama 

de radiação de AVs para o caso planar (GAMMC-P). Comparado a um AG com 

recombinação convencional, o GAMMC tem uma abordagem diferente, pois realiza a 

recombinação de indivíduos mais aptos com indivíduos menos aptos, a fim de aumentar a 

diversidade genética da população, e, consequentemente, evitar a convergência prematura, 

melhorar o fitness e reduzir o tempo de processamento. Assim, o GAMMC-P utiliza um 

algoritmo reconfigurável, com múltiplos objetivos, codificação real diferenciada e o operador 

genético MMC, tendo atingido com sucesso os requisitos propostos para diferentes situações 

de operação em um RAV planar. 

Palavras-chave: Sistemas de Rastreio de Foguetes, Radares com Arranjos de Varredura, 

Arranjos de Antenas, Controle do Diagrama de Radiação, Algoritmos Genéticos, 

Recombinação (Crossover) Máximo-Mínimo.  



 
 

 

Abstract 
 

Launching centers are designed for scientific and commercial activities with aerospace 

vehicles. Rocket Tracking Systems (RTS) are part of the infrastructure of these centers, being 

responsible for collecting and processing the data trajectory of such vehicles. Generally, 

Parabolic Reflector Radars (PRRs) are used in RTS. However, it is possible to use radars with 

antenna arrays, or Phased Arrays (PAs), so called Phased Arrays Radars (PARs). Thus, the 

excitation signal of each radiating element of the array can be adjusted to perform electronic 

control of the radiation pattern in order to improve functionality and reduce the maintenance 

of the system. Therefore, in the implementation and reuse projects of PARs, modeling is 

subject to various combinations of excitation signals, producing a complex optimization 

problem due to the large number of available solutions. In this case, it is possible to use 

offline optimization methods, such as Genetic Algorithms (GAs), to calculate the problem 

solutions, which are stored for online applications. Hence, the Genetic Algorithm with 

Maximum-Minimum Crossover (GAMMC) optimization method was used to develop a new 

algorithm that optimizes the modeling step of radiation pattern control from PAs for the 

planar case (GAMMC-P). Compared with a conventional crossover GA, the GAMMC has a 

different approach from the conventional one, because it performs the crossover of the fittest 

individuals with the least fit individuals in order to enhance the genetic diversity. Thus, the 

GAMMC prevents premature convergence, increases population fitness and reduces the 

processing time. Therefore, the GAMMC-P uses a reconfigurable algorithm with multiple 

objectives, different coding and genetic operator MMC. The test results show that GAMMC-P 

reached the proposed requirements for different operating conditions of a planar RAV.  

Keywords: Rockets Tracking Systems, Phased Arrays Radars, Antenna Arrays, 

Radiation Pattern Control, Genetic Algorithms, Maximum-Minimum Crossover. 
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Capítulo 1  
1 Introdução 

Introdução [1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Atualmente, o conhecimento e a tecnologia aeroespaciais fazem parte do cotidiano em 

aplicações civis e militares, sendo usados, por exemplo, em estações meteorológicas, 

aeronaves, sistemas de armas e redes de satélites de comunicações e sensoriamento remoto. 

Em muitas dessas aplicações, são utilizados veículos aeroespaciais de grande porte e longo 

alcance (como foguetes) para sondagens, defesa aérea ou transporte de satélites. Para isso, são 

necessários centros de lançamento e rastreio, com localização adequada e infraestrutura 

especializada para atividades científicas e comerciais [1]-[6]. 

As atividades desses centros podem ser divididas em duas áreas: lançamento e rastreio. A 

área de lançamento é responsável por preparar e integrar os veículos e suas cargas úteis, além 

de executar o lançamento propriamente dito, a partir de plataformas. Já a área de rastreio é 

responsável por determinar, em tempo real, a localização dos veículos lançados e o ponto 

provável de impacto, para fins de monitoramento e segurança. Na área de rastreio, destacam-

se os Sistemas de Rastreio de Foguetes (SRFs), que são responsáveis pela coleta e 

processamento dos dados da trajetória de veículos aeroespaciais. Geralmente, os sensores dos 

SRFs são Radares com Refletores Parabólicos (RRPs). A razão para uso de antenas 

parabólicas é o longo alcance e a grande precisão de apontamento [3], [7]-[8]. [9] [10] [11] 

Entretanto, os radares podem ter sensores compostos por arranjos de elementos 

radiadores, chamados de Arranjos de Varredura (AVs), originando os Radares com Arranjos 

de Varredura (RAVs), que permitem controlar eletronicamente o diagrama de radiação, 

eliminando dispositivos eletromecânicos [9]-[11]. Com isso, são oferecidas novas 

funcionalidades para os radares, já que é possível determinar o formato desse diagrama e 

elevar a velocidade de varredura. Ao mesmo tempo, a confiabilidade dos radares é 

aumentada, pois, com a retirada dos dispositivos eletromecânicos, o número de manutenções é 

reduzido e surge a possibilidade de rastrear mesmo com o sensor degradado, ou seja, no caso 

de ocorrer danos em alguns elementos do arranjo durante o rastreio. 

No caso mais conhecido, os arranjos são utilizados diretamente como antenas 

transmissoras, receptoras ou ambas (de modo multiplexado), dependendo das características 

do rastreio e das restrições de espaço e custos [12]. Outra opção são os transmitarrays, em 
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que os arranjos são dispostos como lentes, que formatam o diagrama após serem atravessadas 

pelas ondas irradiadas por uma antena [13]. 

Em ambos os casos, o controle eletrônico do diagrama de radiação em tempo real requer 

um arranjo ativo, cuja alimentação possa ser ajustada em cada elemento, a fim de regular suas 

características de radiação. Esse ajuste pode ocorrer no próprio sinal a ser irradiado ou 

detectado, quando o arranjo constitui a antena transmissora ou receptora, como também pode 

ocorrer no sinal de controle que determina as propriedades físicas (permissividade, 

permeabilidade, índice de refração etc.) de cada elemento do arranjo, quando este funciona 

como lente, inclusive, uma lente metamaterial [14]. 

O controle eletrônico é dinâmico, menos suscetível a falhas e se tornou mais comum com 

o aumento da capacidade e a diminuição dos custos dos processadores digitais. Contudo, 

devido ao grande número de combinações possíveis para os sinais de alimentação dos 

elementos do arranjo, o controle eletrônico requer um projeto criterioso, normalmente, 

auxiliado por métodos de otimização. 

Nessa senda, o controle do diagrama de radiação de RAVs para um SRF engloba três 

etapas: especificação, modelagem e implementação. A especificação é determinada por 

exigências da aplicação almejada e a implementação é determinada pela tecnologia disponível 

e pelos custos associados. Dito isso, a maior dificuldade do projetista está na etapa de 

modelagem, por ser um problema de otimização com diversas condições de contorno, 

impostas pelas demais etapas. [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] 

Tal otimização é uma tarefa difícil, que demanda experiência do projetista e tempo para 

testes, de modo que, para facilitar este processo, tem-se recorrido a ferramentas flexíveis de 

otimização, as quais possam ser aplicadas em diferentes situações e requisitos, à custa apenas 

de pequenas adaptações. Um exemplo disso acontece em RAVs, quando são projetados 

incialmente para uma determinada aplicação, mas, com o passar do tempo, acabam tendo 

novas funções, sendo necessário refazer o ajuste do diagrama de radiação de um AV já 

construído para atender a novos requisitos de operação. 

A flexibilidade citada pode ser alcançada no método probabilístico de otimização dos 

algoritmos genéticos (AGs), que permite convergir para um conjunto ótimo ou quase ótimo de 

soluções, pela aplicação da teoria da evolução de Darwin e dos fundamentos da genética [11], 

[15]-[22]. Os AGs manipulam inúmeras restrições impostas aos projetos de diversas áreas, 

sendo um método bastante genérico. [23] [24] [25] [26] [27] 
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Desse modo, os AGs são bastante úteis na otimização do projeto de AVs, o qual é um 

problema não linear de múltiplos objetivos, em que métodos determinísticos convencionais 

ficam vulneráveis a ótimos locais [11], [18]-[27]. Assim, o AG pode calcular off-line os 

valores ótimos de sinais de alimentação dos elementos do arranjo, os quais serão usados on-

line para o controle do diagrama de radiação em diversas aplicações, tais como direcionar o 

feixe principal, determinar a largura e o número de feixes, elevar a velocidade de varredura, 

aumentar o ganho, reduzir os lóbulos laterais, rejeitar sinais interferentes ou melhorar a área 

de cobertura do sinal radiado. [28] [8] [29] [30] 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é otimizar a etapa de modelagem do controle do 

diagrama de radiação de RAVs para rastreio de foguetes, mais especificamente, a combinação 

dos sinais de alimentação dos elementos do arranjo, de maneira que atenda às condições 

estabelecidas pelas etapas de especificação e de implementação. Para tanto, foi desenvolvido 

um algoritmo, denominado de GAMMC-P, que usa o método de otimização do Algoritmo 

Genético com Crossover Máximo-Mínimo (GAMMC, do Inglês Genetic Algorithm with 

Maximum-Minimum Crossover) para um AV planar, já que há inúmeros registros do uso deste 

tipo de arranjo em RAVs [28]-[30]. O algoritmo tem múltiplos objetivos e é reconfigurável, 

além de possuir duas características especiais típicas do GAMMC [11], [18]-[19]. 

A primeira delas é uma codificação real diferenciada, inspirada na estrutura física do 

próprio arranjo de antenas, com o intuito de simplificar o algoritmo e reduzir o tempo de 

processamento. A outra característica marcante é o operador genético recombinação, chamado 

Crossover Máximo-Mínimo (MMC, do Inglês Maximum-Minimum Crossover), que faz o 

emparelhamento entre indivíduos mais aptos e menos aptos, para aumentar a diversidade 

genética da população e, assim, maximizar a busca global, a fim de melhorar o fitness final do 

conjunto de soluções e reduzir o tempo de processamento. 

Para testar o GAMMC-P, foram analisadas diferentes situações de operação de um AV 

planar, considerando as principais situações práticas e os limites de operação propostos na 

literatura do assunto. Como o GAMMC é um método genérico, permitindo a adaptação para 

qualquer tipo de elemento, optou-se por usar radiadores isotrópicos, pois simplificam os 

equacionamentos usados nos testes e podem ser extrapolados para outros tipos de elementos, 

como dipolos ou antenas de microfita [7]. Registra-se que o método GAMMC ainda não havia 

sido testado para um arranjo planar, de forma que a sua aplicação em AVs planares representa 

uma contribuição deste trabalho. 



Capítulo 1 – Introdução 

 

4 

Isso posto, o trabalho é dividido neste e em mais quatro Capítulos. No Capítulo 2, é feita 

uma explanação sobre SRFs, considerando suas instalações e seu principal componente, o 

radar, com ênfase em seus conceitos, funções, funcionamento, tipos, aplicações e 

perspectivas. No Capítulo 3, o GAMMC-P é apresentado, a partir dos conceitos de AGs, em 

particular, do GAMMC, e do problema de controle do diagrama de radiação de AVs. No 

Capítulo 4, os resultados das simulações realizadas para as diferentes situações de operação 

são mostrados e discutidos. Por fim, no Capítulo 5, estão contidas as conclusões e propostas 

de continuidade do trabalho. 
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Capítulo 2  
2 Sistemas de Rastreio de Foguetes (SRFs) 

Sistemas de Rastreio de Foguetes (SRFs) 

2.1 Introdução 

O Sistema de Rastreio de Foguetes (SRF) normalmente é instalado em centros de 

lançamento e rastreio e é composto por radares, os quais atuam como sensores para coletar e 

processar os dados de trajetória do alvo. Esses radares podem ser de dois tipos: Radares com 

Refletores Parabólicos (RRPs) e Radares com Arranjos de Varredura (RAVs). Os RAVs são 

compostos por arranjos de antenas, que permitem controlar eletronicamente o diagrama de 

radiação, de modo a aumentar as funcionalidades e reduzir as manutenções do sistema. 

2.2 Centros de Lançamento e Rastreio 

2.2.1 Localização 

O SRF é, usualmente, parte integrante dos centros de lançamento e rastreio, os quais 

executam e prestam apoio em atividades científicas e comerciais com veículos aeroespaciais, 

realizando testes, experimentos, pesquisas, sondagens, monitoramento e transporte de cargas 

úteis. Essas atividades estão presentes no desenvolvimento de aplicações civis e militares, 

como estações meteorológicas, aeronaves, sistemas de armas e redes de satélites para 

comunicações e sensoriamento remoto. 

Nesse caso, são necessários veículos aeroespaciais de grande porte e longo alcance, como 

foguetes, o que exige centros com localização adequada e infraestrutura especializada [1]-[6]. 

Para ilustrar o exposto, na Figura 2.1, é mostrada uma fotografia indicando a localização das 

plataformas de lançamento, próximas ao mar, bem como do controle avançado de plataformas 

e dos prédios de preparação e integração de veículos e cargas úteis, no Centro de Lançamento 

da Barreira do Inferno (CLBI), Parnamirim-RN, Brasil. 
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Figura 2.1: Área de lançamento do CLBI, em Parnamirim-RN, Brasil (ilustração feita a partir de [31]) 

Nessa esteira, a localização é determinante para a escolha dos centros de lançamento e 

rastreio, porque o ponto de partida da trajetória do foguete influencia diretamente no nível de 

dificuldade das manobras em voo, o que pode requerer sistemas de bordo e meios de solo 

mais sofisticados e, consequentemente, mais complexos e onerosos. Sendo assim, a 

localização de um centro de lançamento e rastreio deve considerar fatores operacionais e 

econômicos, tais como [1]-[2], [5]: 

a) Coordenadas apropriadas de lançamento para alcançar com segurança as trajetórias 

previstas, de maneira que, nos momentos mais críticos, compreendidos no início do voo, 

o veículo esteja sobre o mar, minimizando a necessidade de manobras para desviar de 

áreas habitadas; 

b) Condições climáticas favoráveis, como curto regime de chuvas e baixa velocidade dos 

ventos, permitindo o melhor aproveitamento do calendário anual; 

c) Baixa densidade demográfica da região, o que permite menores riscos de voos sobre 

áreas habitadas e possibilita a implantação de grandes instalações; 

d) Garantia de linhas de visada e ausência de interferências para as estações de rastreio, 

telemetria e teledestruição, desde a decolagem até o impacto do veículo; 

e) Facilidades de suporte logístico, com acessos rápidos por via aérea, marítima ou terrestre; 
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f) Menores custos envolvidos na implantação e manutenção do centro, como indenizações 

por desapropriações, distância dos fornecedores, disponibilidade de mão de obra, seguros 

para os lançamentos, riscos de invasão e espionagem etc. 

Tais fatores são, então, relacionados com o tipo de lançamento, nível de segurança, 

período de disponibilidade e grau de economicidade, o que se torna ainda mais significativo 

em operações de grande porte, como aquelas envolvendo veículos suborbitais (foguetes de 

sondagem) e satelizadores. Nessas operações, a localização geográfica, por si só, é uma 

condição extremamente vantajosa, pois pode gerar economias consideráveis de combustível, 

refletindo no projeto do foguete como um todo, mormente, na capacidade de satelização, ou 

seja, permite um acréscimo na massa dos satélites transportados na carga útil. 

Essa condição econômica ocorre, por exemplo, nos centros localizados próximos à linha 

do Equador [1], [5], com lançamentos em órbita de baixa inclinação, como demanda a grande 

maioria dos satélites de comunicação, de sorte a aproveitar o ganho de energia devido à 

velocidade tangencial de rotação da Terra. Na Figura 2.2, é ilustrada a localização do Centro 

Espacial Guianês (CSG, do Francês Centre Spatial Guyanais), na Guiana Francesa, com 

destaque para a proximidade do mar e da linha do Equador [32]. 

 

Figura 2.2: Localização do CSG, em Kourou, Guiana Francesa [32]. 
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2.2.2 Infraestrutura 

As atividades dos centros podem ser divididas em duas áreas: lançamento e rastreio. A 

área de lançamento é responsável por preparar e integrar os veículos e suas cargas úteis, além 

de executar o lançamento propriamente dito, sempre com acesso restrito, de modo a dar 

segurança às equipes de trabalho, aos equipamentos e às informações. 

A preparação e a integração de veículos e cargas úteis (como satélites), bem como os 

testes de pré-lançamento, são realizados em setores específicos, com condições ambientais 

controladas. O lançamento é executado a partir de plataformas, que são suportes para os 

veículos na sua posição de partida, provendo a necessária interface elétrica com o controle 

avançado de plataformas, o qual comanda e supervisiona as tarefas de lançamento. 

Quanto ao rastreio, seu objetivo é coletar e processar dados dos sensores, de modo a 

identificar as informações do alvo, como forma, posição e velocidade, além de estimar estas 

últimas para um momento futuro [33]. Desse modo, a área de rastreio do centro é responsável 

por determinar, em tempo real, a localização dos veículos lançados e o provável ponto de 

impacto, para fins de supervisão e segurança de voo. Os setores envolvidos no rastreio 

também possuem acesso restrito, para fins de segurança física, patrimonial e industrial, e são 

divididos, basicamente, em [4], [5]: 

a) Comando e Controle: Reúne informações de todos os setores e sistemas de forma 

integrada e sincronizada, para tomar as principais decisões sobre o lançamento e o 

rastreio; 

b) Rastreio: Composto por um SRF e aproveita a redundância e a complementaridade de 

características dos radares da rede (alterna-se sensores de proximidade com sensores de 

precisão ou distância) para executar o rastreio em cadeia, aumentando a confiabilidade de 

aquisição dos alvos; 

c) Telemetria: Capta as informações contidas nos sinais transmitidos pelos veículos 

aeroespaciais e suas cargas úteis; 

d) Sincronização: Sincroniza, cadencia e orienta as tarefas executadas em todos os setores; 

e) Tratamento de Dados: Constituído por sistemas informatizados que efetuam, em tempo 

real, a aquisição, o registro, a filtragem, a visualização e a designação das coordenadas de 

posição tridimensionais dos veículos lançados; 
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f) Segurança de Voo: Acompanha a trajetória do veículo e o seu provável ponto de impacto, 

de modo a executar a teledestruição do veículo, no caso de desvios no voo que possam 

colocar em risco áreas habitadas ou bens materiais; 

g) Meteorologia: Fornece, em tempo real, dados climatológicos determinantes para o 

lançamento, como previsão do tempo ou direção e velocidade do vento. 

Na Figura 2.3, tem-se a imagem da estação de telemetria de Galliot [1], pertencente ao 

CSG e localizada em Kourou, na Guiana Francesa. 

 

Figura 2.3: Estação de telemetria de Galliot, em Kourou, Guiana Francesa [1]. 

Juntamente com essas instalações operacionais, costumam integrar a infraestrutura do 

centro instalações de apoio logístico, como geradores de energia elétrica, centrais telefônicas, 

redes de computadores, brigada de incêndio, posto médico, alojamentos, refeitórios, 

auditórios, heliporto e veículos de transporte. 

2.3 Radares 

2.3.1 Conceitos 

De modo geral, o radar é o principal componente de um SRF. O termo radar é um 

acrônimo da expressão inglesa Radio Detection And Ranging (Detecção e Telemetria por 

Rádio), empregado para denominar um dispositivo capaz de detectar alvos (objetos) à 

distância [12]. A história dos radares está ligada a uma série de acontecimentos [34]. Dentre 

eles, destacam-se os estudos de Heinrich R. Hertz, ao demonstrar experimentalmente que 
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ondas de rádio são refletidas em objetos metálicos, e de Guglielmo Marconi, ao observar a 

detecção de alvos em seus experimentos. 

Outro acontecimento decisivo para a evolução dos radares foi a invenção britânica da 

válvula magnetron de elevada potência e alta frequência (na faixa de micro-ondas), 

permitindo a detecção de alvos a grandes distâncias por radares com antenas menores. Em 

seguida, o desenvolvimento de radares ganhou força durante a Segunda Guerra Mundial, em 

países como Estados Unidos, Reino Unido, França, União Soviética, Alemanha e Japão, 

possibilitando a detecção de longo alcance e com baixa degradação por condições 

meteorológicas. 

Isso foi um avanço, dado que a amplitude de ecos de retorno dos pulsos de radar é afetada 

por várias causas, tais como a distância e o formato (seção transversal) do alvo, o ganho da 

antena, o ganho do receptor e as condições meteorológicas [35]. Como alguns desses fatores 

são imprevisíveis, instáveis ou de difícil ajuste, tem-se que a amplitude do eco de retorno é 

variável [36], o que prejudica a detecção de longo alcance. 

Então, a partir desse avanço, os radares passaram a ser instalados em solo ou a bordo de 

navios, aviões, mísseis e satélites, com as aplicações militares possuindo, comumente, 

maiores exigências e os resultados obtidos aproveitados para aplicações civis, levando em 

conta as eventuais limitações impostas pelos custos [9], [28]. 

Apesar desse conhecimento já consolidado sobre radares, a construção de sistemas para 

detecção e rastreio de foguetes envolve significativos desafios técnicos, pois o sistema pode 

estar a centenas de quilômetros de alvos com seção transversal reduzida, o que conduz a 

necessidade de transmissores com potência cada vez maior (valores de pico de centenas de 

kW) e antenas com varredura rápida e precisão elevada. 

Para atender tais condições, houve grande evolução da tecnologia disponível, 

especialmente nas áreas de processadores digitais de sinais, com alta integração de 

semicondutores, circuitos integrados de micro-ondas miniaturizados e métodos para projetos 

de circuitos de micro-ondas auxiliados por computador. Isso tudo permitiu alcançar conceitos 

e procedimentos cada vez mais complexos, que evoluem de maneira simultânea e 

complementar, conduzindo aos seguintes requisitos atuais e futuros para os radares [9]: 

a) Rastreio eficaz, robusto e confiável, mantendo alta precisão de localização nas três 

dimensões; 

b) Melhor resolução possível de ângulo (azimute e elevação) e de alcance; 
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c) Confiabilidade elevada e facilidade de manutenção; 

d) Grande capacidade de detecção em longas distâncias, com baixa probabilidade de 

alarmes falsos ou de falhas na interceptação de alvos de pequena seção transversal 

(chamados de “alvos invisíveis”); 

e) Possibilidade de detecção em condições adversas, como alvos camuflados no ambiente 

(“zonas de sombra”), com trajetórias desconhecidas ou voando em altitudes e velocidades 

muito altas ou muito baixas; 

f) Supressão de ecos espúrios (clutter), como reflexões de solo, mar, nuvens ou alvos fixos; 

g) Filtragem de ruídos nos circuitos de radiofrequência; 

h) Reconhecimento e eliminação de interferências provocadas por outros equipamentos na 

mesma frequência, como harmônicos de transmissores comerciais, ou por contramedidas, 

como bloqueadores (jammers); 

i) Produção de imagem de solo com alta resolução (em funções de imagem, como 

sensoriamento remoto); 

j) Classificação correta de alvos (em funções de vigilância, como controle de tráfego aéreo); 

k) Baixa vulnerabilidade a mísseis antirradar (em funções de vigilância, como alerta de 

mísseis). 

2.3.2 Funções 

Hoje em dia, dado o nível de desenvolvimento alcançado, os radares podem ser 

classificados de várias formas, tais como [12]: 

a) Localização: Terrestre, marítimo, aéreo ou espacial; 

b) Função: Rastreio, vigilância ou imagem; 

c) Aplicação: Meteorologia, controle de tráfego aéreo ou marítimo, defesa aérea, 

aeroespacial, sensoriamento remoto (agricultura, hidrologia, arqueologia ou astronomia) e 

geo-radar; 

d) Banda: Faixa de frequência de operação, como banda L, S, C etc.; 

e) Varredura do feixe principal: Fixa, mecânica, eletrônica ou mista (eletromecânica); 
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f) Dados (Informações) do alvo: Tempo de resposta, potência recebida, forma, posição 

(azimute, elevação e distância) e velocidade; 

g) Configuração de Antenas: Mesma antena para transmissão e recepção (monoestática), 

uma antena para transmissão e outra para recepção (biestática) ou uma ou mais antenas 

para transmissão e uma ou mais antenas para recepção (multiestática); 

h) Forma de Onda Transmitida: Contínua, pulsada ou sintetizada digitalmente; 

i) Antena: Refletor (parabólica, por exemplo), arranjo ou lente, com alimentação acoplada 

ou não; 

j) Transmissor: Válvula (magnetron, clístron etc.) ou estado sólido; 

k) Receptor: Digital ou analógico, largura de banda, frequência de batimento, saturação e 

relação sinal/ruído. 

Das classificações de radares expostas acima, aquela quanto à “função” merece destaque, 

sendo duas de suas possibilidades detalhadas a seguir [37]: 

a) Rastreio: Deve manter uma detecção precisa de um alvo específico, com informação de 

azimute, elevação e alcance; 

b) Vigilância: Deve proporcionar um desempenho independente do alvo, o qual é 

desconhecido, e alcançar os maiores valores possíveis de azimute, elevação e alcance. 

No rastreio ou na vigilância, a principal medição dos radares são as coordenadas de 

posição tridimensionais do alvo (x, y e z, no caso de coordenadas cartesianas), normalmente 

tomadas em relação ao sistema de coordenadas World Geodetic System 1984 (WGS-84). 

Todavia, no caso do rastreio, além da detecção da posição, o processamento do radar deve 

fornecer uma estimativa rápida e precisa dos parâmetros cinemáticos futuros do alvo. Com 

isso, considerando o tempo de varredura, o processamento para o rastreio deve ser bem mais 

rápido (da ordem de milissegundos) do que aquele para a vigilância (cerca de 5 s [38]). 

Além do processamento, as funções de rastreio e vigilância diferem quanto à distância 

radar-alvo e a velocidade de resposta do radar. Em geral, nas aplicações de vigilância, como o 

controle de tráfego aéreo, o alvo está em movimento, com eixo principal aproximadamente 

paralelo ao vetor velocidade [39], e distante do radar, de sorte que é razoável supor que o alvo 

e o radar encontram-se no mesmo plano horizontal [40]-[41]. 
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Entretanto, no rastreio, essa premissa não pode ser considerada, sobretudo, para os 

chamados radares de rampa ou plataforma. Esses radares são posicionados próximos ao local 

de lançamento, para rastrear os foguetes desde o momento do disparo, de modo que estão 

sujeitos a rápidas variações no ângulo de elevação, o que exige uma grande velocidade de 

resposta para o movimento do feixe do radar. 

Outra diferença relevante entre as funções de rastreio e vigilância é a largura de feixe. 

Geralmente, devido aos requisitos de precisão do apontamento, a largura do feixe de radares 

de rastreio costuma ser bem estreita (de 1,0° a 2,5°, por exemplo [3], [28], [42]), enquanto, 

nos de vigilância, em que se busca varrer uma área grande de uma só vez, os feixes costumam 

ser largos (de 15° a 90°, por exemplo [28], [8]). Contudo, essa diferença pode ser controlada e 

alternada num mesmo radar, agregando ambas as funções. Na Figura 2.4, é apresentada uma 

ilustração comparando as diferenças entre distância radar-alvo e largura de feixe para: (a) 

Radar de rastreio e (b) Radar de vigilância [11]. 

 

Figura 2.4: Distância radar-alvo e largura de feixe para [11]: (a) Radar de rastreio. (b) Radar de vigilância. 

Além disso, é comum encontrar na literatura uma discrepância na frequência de operação 

e, consequentemente, no tamanho das antenas usadas, de maneira que as antenas de rastreio 

costumam ser menores que aquelas de vigilância. Por exemplo, há registros de antenas para 

radares de rastreio com refletores parabólicos de 2-4 m de diâmetro e operando na banda C 

[1]-[6], enquanto que as antenas para radares de vigilância possuem refletores com dezenas de 

metros de comprimento, operando em UHF ou na banda L [28]. Porém, essas discrepâncias 

são circunstanciais e não impedem que ambas as funções sejam executadas na mesma 

frequência de operação. 

Assim, a despeito dessas e de outras diferenças, como tipo de diagrama de radiação, 

modo de varredura e taxa de atualização de dados, é possível obter radares multifuncionais, 
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que executem as funções de rastreio e vigilância [37]. Para tanto, pode-se utilizar arranjos de 

antenas, os quais apresentam mais flexibilidade, levando em conta o aumento da 

complexidade de projeto e implementação. Nessa senda, os radares multifuncionais podem ser 

obtidos a partir de radares de rastreio, fazendo as devidas mudanças no processo de varredura 

do feixe, para realizar tarefas de vigilância, como defesa aérea e alerta de mísseis [28]. 

2.3.3 Radares de Rastreio 

Na Figura 2.5, tem-se o diagrama de blocos de um radar de rastreio [11]. Os dispositivos 

que executam as tarefas de cada bloco devem ser projetados de modo a atenderem os vários 

requisitos operacionais dos radares, tais como: rastreio preciso nas três dimensões de 

localização, alcance em longas distâncias, confiabilidade elevada, facilidade de manutenção, 

baixa probabilidade de alarmes falsos, detecção em condições extremas (alvos camuflados e 

com velocidades muito altas ou muito baixas), supressão de clutter, filtragem de ruídos nos 

circuitos de radiofrequência e eliminação de interferências provocadas por transmissores 

comerciais ou contramedidas (por exemplo, jammers) [9]. 

 

Figura 2.5: Diagrama de blocos de um radar de rastreio [11]. 

Desses dispositivos, o processador e a antena merecem atenção especial. As antenas serão 

tratadas na Seção 2.4. Quanto aos processadores, são responsáveis pelo tratamento de sinais e 

dados e devem [12], [34]: 

a) Extrair informações do alvo, tais como forma, posição e velocidade (atuais e futuras); 

b) Cancelar ecos espúrios (clutter), ruídos nos circuitos de radiofrequência e interferências 

provocadas por outros equipamentos na mesma frequência ou por contramedidas, que 

poderiam saturar o receptor e, assim, impedir a detecção de alvos reais ou gerar a 

detecção de alvos falsos. 
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A filtragem de dados é um processo crítico, faz parte do processamento do radar e 

envolve a eliminação de dados incorretos, provenientes de ruídos e erros de detecção, como 

também a previsão de dados futuros da posição do alvo, para efetuar o apontamento das 

antenas dos radares. Nesse caso, o sucesso do rastreio depende de selecionar modelos 

adequados ao movimento do alvo [38], [43], considerando que os alvos em geral, tais como 

aeronaves comerciais, foguetes ou mísseis, podem ser caracterizados por três movimentos 

dinâmicos básicos: movimento com velocidade uniforme, movimento acelerado e movimento 

de rotação [44]. Um modelo consagrado e que serve de base para o desenvolvimento de 

muitos outros é o filtro de Kalman [42]. 

Outra característica de destaque em SRFs é a frequência de operação dos radares. Se cada 

radar funcionar numa frequência diferente, é possível evitar interferências entre eles. Todavia, 

a separação de frequências deve ser previamente estabelecida e devidamente controlada, 

inclusive, quanto à fidelidade dos equipamentos de emissão, para garantir que os valores pré-

estabelecidos são precisos e não irão interferir entre si, como pela produção de harmônicos ou 

ruídos indesejados no transmissor de cada radar. Ao garantir essa separação de frequências 

distintas, é possível construir um SRF em rede, ou seja, com vários radares em locais 

diferentes [36]. 

2.3.4 Redes de Radares 

A rede de radares possibilita uma nova funcionalidade ao SRF, chamada de rastreio em 

cadeia, a qual permite o rastreio de veículos com longas trajetórias. Isso é possível porque os 

radares da rede são interconectados e estrategicamente dispostos em locais distantes, de modo 

que cada radar rastreia o alvo durante uma parte da trajetória, o que não poderia ser feito por 

radares próximos, devido à falta de visibilidade, seja por obstáculos na linha de visada ou por 

causa da própria curvatura da Terra. 

Os radares possuem visibilidade do alvo apenas em alguns períodos do voo e, quando 

estão próximos de perder a localização, já informam pela rede a posição ao próximo radar da 

cadeia, o qual assume o rastreio, ficando os dois radares em redundância momentaneamente. 

Na Figura 2.6, tem-se um SRF com uma rede composta por três radares interligados e 

realizando rastreio em cadeia. 



Capítulo 2 – Sistemas de Rastreio de Foguetes (SRFs) 

 

16 

 

Figura 2.6: Rastreio em cadeia por um SRF com rede de três radares interligados. 

Os dados obtidos de uma rede dão origem a um desempenho mais robusto [45]-[46] e 

uma estimativa de posição do alvo mais precisa [47]. Isso ocorre porque, em rede, os radares 

operam em redundância, evitando que a perda da localização do alvo por um radar prejudique 

o rastreio como um todo, além de permitir a comparação, em tempo real, dos dados dos vários 

radares, a fim de checar a correção do rastreio. 

Ademais, todos os dados do rastreio (como posição e velocidade do alvo, relação sinal-

ruído, períodos de designação e aquisição automática ou manual) ficam registrados para 

análises posteriores tanto do desempenho do alvo, como do próprio SRF. Nesse caso, a 

redundância possibilita a comparação das informações entre diferentes radares num mesmo 

instante do voo, a fim checar a confiabilidade e a precisão da medição. 

Desta feita, a redundância em SRFs é extremamente importante para eliminar erros, 

sejam eles causados por: 

a) Falhas humanas ou em equipamentos no próprio sistema; 

b) Comportamentos inesperados do alvo, como manobras bruscas ou fragmentação, 

ocasionando a perda da localização do alvo; 

c) Condições indesejáveis no ambiente de propagação, como obstáculos de visada, ecos 

espúrios, ruídos e interferências. 

Tais erros merecem toda a atenção, pois podem resultar em muitos prejuízos sociais e 

econômicos. Para exemplificar, em aplicações civis, além do risco a inúmeras vidas 

envolvidas, como no controle de tráfego aéreo, há também os elevados custos ocasionados por 

destruições indevidas de foguetes, como nas operações aeroespaciais. Além disso, em 
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aplicações militares, alarmes falsos dos sistemas de detecção e rastreio podem ocasionar 

desdobramentos catastróficos, se não forem rapidamente percebidos e ratificados. Como 

exemplo, tem-se o caso do Sistema de Alerta Rápido de Mísseis Balísticos (BMEWS, do 

Inglês Balistic Missile Early Warning System), o qual, em 1960, acusou um alerta falso de 

nível máximo para iminente ataque de mísseis, o qual, felizmente, foi corrigido em tempo. 

Em análises posteriores, ficou constatado que o alerta falso se devia a “ecos da Lua”, 

ocasionados pela alta potência da estação de radar [28]. 

Isso posto, para que a rede de radares do SRF possa determinar a trajetória de um alvo, 

deve-se passar por alguns passos. Inicialmente, deve-se determinar o modo de rastreio dos 

radares, que pode ser transponder ou radar. O modo transponder permite maiores alcances e 

trabalha com frequências de emissão e recepção distintas, uma vez que o sinal recebido pelo 

radar é a “resposta” enviada pelo transponder instalado no alvo à “interrogação” feita pelo 

sinal emitido pelo próprio radar. Já no modo radar (também chamado rastreio de “corpo” ou 

“pele”), o alcance é menor e a frequência é a mesma para emissão e recepção, pois o sinal 

recebido é o eco do sinal emitido pelo radar e refletido pelo alvo. 

No modo transponder, são feitos testes para que, desde o momento do disparo, o alvo 

esteja se comunicando com o radar e o rastreio seja automático (o radar corrige sua posição 

sem depender de intervenções manuais do operador) desde o início. Já no modo radar, é 

necessário conhecer a trajetória prevista do alvo, chamada de Trajetória Nominal (TN), para 

que o operador do radar direcione a antena para locais (pontos de espera) nessa trajetória, a 

fim de localizar o alvo no espaço e iniciar o rastreio automático. 

Uma vez localizado o alvo e iniciado o rastreio automático, diz-se que o alvo foi 

adquirido. Dessa forma, se, durante o voo, ocorrer alguma anormalidade que faça o radar sair 

do rastreio automático e perder a localização do alvo, existem algumas alternativas para 

readquiri-lo. A primeira, mais simples e menos precisa delas é a manual, na qual o operador 

posiciona a antena do radar nas proximidades de onde perdeu a localização do alvo ou nos 

próximos pontos de espera da TN. Essa opção é a menos recomendada, tendo em vista a alta 

velocidade com que o alvo, como um foguete ou míssil, muda de posição. 

A segunda alternativa é a chamada designação, a qual pode ser originada dos dados de 

outros radares ou da própria TN. A designação origina-se da redundância existente na rede 

interligada de radares que compõe um SRF, considerando que mais de um radar está 

rastreando o alvo ao mesmo tempo. Com isso, a informação da posição advinda de um radar 

da rede interligada pode ser repassada para outro radar que perdeu a localização do alvo (ficou 
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sem visualização), a fim de que este aponte na direção correta e possa readquirir a localização. 

Destaca-se que a informação, antes de ser repassada de um radar para o outro, deve ser 

processada para corrigir o tempo de atraso e a diferença na origem dos sistemas de 

coordenadas dos radares. 

Caso nenhum radar esteja rastreando, pode ser feita a designação pela TN, usando como 

sensor a trajetória prevista do alvo, o que é melhor do que a opção manual. Porém, ainda 

assim, não é preferível, já que as condições climáticas, como direção e velocidade dos ventos, 

bem como alterações no comportamento do alvo durante a propulsão, podem alterar 

significativamente a trajetória real em relação à nominal. Na Figura 2.7, tem-se um SRF com 

uma rede composta por dois radares e o fluxograma de operação de um deles [11]. 

 

Figura 2.7: (a) SRF com uma rede composta por dois radares. (b) Fluxograma de operação do Radar 1 [11]. 

2.4 Radares com Arranjos de Varredura (RAVs) 

2.4.1 Arranjos de Antenas 

As características de radiação da antena devem atender aos requisitos de projeto e variam 

com seu formato e com os materiais empregados na sua construção, fatores que determinam a 

distribuição dos campos elétrico e magnético. Quando se trata de uma antena simples, salvo 
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algumas exceções, a distribuição desses campos é relativamente dispersa e possui baixos 

valores de diretividade ou ganho [7].  

Contudo, SRFs necessitam de antenas com diretividade elevada e controlável, o que pode 

ser feito combinando vários elementos radiadores (como fios, aberturas, espiras, microfitas ou 

uma mistura deles) numa só estrutura, o chamado arranjo de antenas [7], [23], [48]. No 

arranjo, além da geometria dos elementos (disposição espacial e distância) e do tipo das 

antenas, é possível definir a diretividade, de forma robusta e dinâmica, por meio do controle 

eletrônico dos sinais de excitação (amplitude e fase) de cada elemento [7]. 

Atualmente, com processadores digitais cada vez mais velozes e baratos, esse controle se 

tornou comum, permitindo novas funcionalidades, como melhorar a área de cobertura, a 

qualidade do sinal emitido/recebido (maior diretividade) e a supressão de interferências. Essas 

funcionalidades são obtidas com o posicionamento preciso do feixe principal, a determinação 

da largura e do número de feixes, as altas velocidades de varredura, o aumento do ganho, a 

redução de lóbulos laterais e a rejeição de sinais interferentes (posicionamento de nulos). 

Para construir os arranjos de antenas, os elementos são distribuídos ao longo de um eixo 

(arranjo linear), superfície plana (arranjo planar) ou em três dimensões (arranjo 

tridimensional). Os campos totais do arranjo são obtidos pela composição vetorial entre os 

campos dos seus elementos. Portanto, a alta diretividade é alcançada pela ação da 

interferência construtiva na direção desejada e destrutiva nas outras direções. 

Em geral, o projeto do arranjo é realizado para elementos isotrópicos, sendo, depois, 

estendido para não isotrópicos. Isso é possível por meio do produto entre a expressão do 

campo radiado pelo elemento de interesse e a expressão do campo radiado pelo arranjo 

isotrópico (esta denominada fator de arranjo – FA), como demonstrado a seguir, para um 

arranjo de dois dipolos infinitesimais (Figura 2.8) [7], [18]. 

 

 

Figura 2.8: Arranjo de dois dipolos infinitesimais (campo distante) [7], [18]. 
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Se as correntes de excitação dos elementos são dadas por (2.1), com I01 e I02 sendo as 

amplitudes e 1 e 2 sendo as fases de excitação, os campos elétricos em regiões distantes, E1 

e E2, serão fornecidos pelas expressões (2.2), sendo  a impedância intrínseca do meio, k o 

número de onda (k = 2/) e l o comprimento do dipolo [7], [18]. 
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Para campos distantes, r é muito maior que d, de modo que 1  2  . Com isso, as 

variações podem ser aproximadas por (2.3), para amplitudes, e (2.4), para fases. 
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Como o campo produzido pelo arranjo é igual à superposição dos campos gerados pelos 

dipolos, assumindo como nulo o acoplamento entre eles, resulta-se em (2.5). 
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Tomando o elemento 1 como referência, (2.5) pode ser reescrita como (2.6). 
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Se as alimentações dos dipolos tiverem as mesmas amplitudes (I01 = I02 = I0) e fases 

progressivas (1 – 2 = , com 1 = /2 e 2 = – /2), (2.6) dá origem à (2.7) [18]. Disso, o 

campo distante total, ET, é igual ao campo de um elemento posicionado num ponto de 

referência, Eel, multiplicado pelo FA, como sintetizado em (2.8). Esse processo é chamado de 

multiplicação de diagramas e pode ser estendido para arranjos de vários elementos [7], [48]. 
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 FA elT EE  (2.8) 

Diante disso, é comum que o cerne do projeto de arranjos de antenas passa por obter o 

FA para o conjunto formado por radiadores isotrópicos. Nesse caso, por ser bastante usado 

para compor antenas mais complexas, é típico partir do arranjo linear, o qual pode ser 

analisado da mesma forma que o arranjo de dois elementos. Assim, para um arranjo linear 

isotrópico com correntes de excitação dadas por (2.9), obtém-se o FA de (2.10), sendo que I0 

é a amplitude da corrente do elemento de referência, An são as razões entre as amplitudes das 

correntes dos elementos e I0 (An = |In| / I0 ou, simplesmente, as amplitudes de alimentação), e 

n são as defasagens de alimentação dos elementos em relação à origem [18]. 
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Na Figura 2.9, tem-se um arranjo linear de elementos isotrópicos, cujo FA, obtido de 

(2.10) para um número par de elementos (N = 2M) simétricos em relação à origem, é dado 

por (2.11), em que An são as amplitudes de alimentação,  é a diferença de fase constante 

entre elementos adjacentes (fase progressiva), d é o espaçamento uniforme entre elementos,  

é o comprimento de onda e  é o ângulo de elevação do feixe principal [7].  

 

Figura 2.9: Arranjo linear de elementos isotrópicos [7]. 
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Apesar de exigirem esquemas mais complexos de alimentação, os arranjos planares 

permitem maior controle das características de radiação, como diagrama mais simétrico e 

lóbulos laterais menores, o que os torna mais comuns em RAVs [28]-[30]. Nesse contexto, o 

arranjo planar pode ser considerado como um arranjo linear de arranjos lineares, de modo 

que, se (2.12) é a corrente do elemento, obtém-se o FA de (2.13), onde I0 é a amplitude da 

corrente do elemento de referência, Amn são as razões entre as amplitudes das correntes dos 

elementos e I0 (Amn = |Imn| / I0 ou, simplesmente, as amplitudes de alimentação), e m e n são 

as defasagens de alimentação dos elementos em relação à origem [18]. 
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Na Figura 2.10, tem-se um arranjo planar de elementos isotrópicos dispostos no plano xy 

e simétricos em relação aos planos xz e yz, com 2M elementos na direção x e 2N elementos 

da direção y. Nessas condições, o FA, obtido de (2.13), é dado por (2.14), em que Amn são as 

amplitudes de alimentação, x é a fase progressiva na direção x, y é a fase progressiva na 

direção y, d é o espaçamento uniforme entre elementos,  é o comprimento de onda,  é o 

ângulo de azimute do feixe principal e  é o ângulo de elevação do feixe principal. 

 

Figura 2.10: Arranjo planar de elementos isotrópicos [7]. 
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Desse modo, o FA não depende das características direcionais dos elementos, mas sim da 

geometria e da alimentação do arranjo, facilitando os projetos, que são elaborados para 

elementos isotrópicos e, depois, extrapolados para qualquer tipo de elemento. O FA permite, 

então, adequar a radiação à aplicação almejada, como no caso do controle eletrônico para 

variar o feixe (lóbulo) principal de radiação entre as direções normal (broadside) e axial (end-

fire) ao eixo do arranjo, bem como estabelecer o nível de sinais radiados em direções 

indesejáveis (lóbulos laterais), evitando interferências, regiões sem cobertura (“áreas de 

sombra”) e perda de potência na direção principal [7], [18]. 

Nesse ponto, cabe definir o diagrama de radiação como a representação gráfica, em duas 

ou três dimensões, que permite a visualização da distribuição de potência em diferentes 

direções ao redor da antena. A representação pode ser traçada em diferentes planos do espaço, 

destacando-se os planos que contêm os campos elétrico, plano E, e magnético, plano H, para o 

modo de propagação transversal eletromagnético. Desta feita, os diagramas de radiação 

indicam como a potência radiada (ou recebida) pela antena se concentra no espaço, podendo 

ser traçados a partir da intensidade de radiação, U, que, para um arranjo de elementos 

isotrópicos, é igual ao quadrado de FA, conforme (2.15) [7]. 

   2FA, θU  (2.15) 

Ressalta-se que o diagrama de radiação permite obter as direções do lóbulo principal e 

dos nulos, bem como conhecer as regiões sem cobertura e o nível dos lóbulos laterais. Para 

quantificar os lóbulos laterais, é utilizado o nível relativo do lóbulo lateral (RSLL, do Inglês 

Relative Side Lobe Level), calculado pela relação entre as amplitudes do lóbulo principal, AM, 

e do maior lóbulo lateral, AS, conforme (2.16) [18]. [49] [50], [51], [52], [53], [54] 
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2.4.2 Implementação 

Apesar do uso de AVs em sistemas de radar estar consolidado há bastante tempo, a sua 

construção pode ser complexa, exigindo muitos elementos e conexões, a depender dos 

requisitos da aplicação, como a exatidão de apontamento do feixe principal, a redução dos 

lóbulos laterais ou o nível de nulos no diagrama de radiação [8]. Por isso, a formatação do 

diagrama reconfigurável eletronicamente tem se mostrado como um dos principais desafios 

no projeto de AVs para sistemas de radares e comunicações militares e civis [13], [21], [49]. 

Considerando as características de rastreio, espaço físico e custos, é mais comum utilizar 

os AVs diretamente para controlar o diagrama de radiação, com transmissão e recepção 

multiplexadas no mesmo arranjo (configuração monoestática), em arranjos separados 

(configuração biestática) ou em vários arranjos (configuração multiestática) [9], [10], [12], 

[28]-[30], [34], [37], [42], [50]-[54]. Outra possibilidade é formatar o diagrama com lentes 

(por exemplo, metamateriais), que são atravessadas pelas ondas irradiadas pela antena [13]. 

Os métodos básicos para formatar eletronicamente o diagrama de radiação são os 

controles do sinal (amplitude e fase) e do atraso de tempo da alimentação [8]. É dizer, os AVs 

são compostos de vários elementos, alimentados com amplitude e fase variáveis ou com 

atraso de tempo na alimentação de cada elemento, para fazer a varredura do feixe em 

determinados ângulos no espaço [10]. Por isso, os AVs podem substituir antenas de abertura 

fixa (como refletores), já que a multiplicidade de elementos, além de reduzir a possibilidade 

de falhas, permite moldar o formato do diagrama de radiação [10]. 

Constata-se ainda que os AVs oferecem grande flexibilidade para os projetos, os quais 

podem ser assim concebidos [9]: 

a) A partir da necessidade de rastreio estabelecida, emprega-se o conceito de processamento 

digital de sinais e dados, com o auxílio das teorias de filtragem e de sinais estocásticos; 

b) Examina-se a eficiência obtida por intermédio de métodos analíticos ou de simulação; 

c) A antena adequada para a necessidade inicial é desenvolvida, usando conhecimentos 

sobre o arranjo de antenas. 

O projetista de AVs, então, analisa os detalhes do arranjo e as restrições impostas pelo 

sistema de radar para tentar otimizar o projeto, considerando que a análise de um AV é muito 

mais complexa que a de uma antena passiva posicionada mecanicamente, devido às 

características de desempenho do arranjo variarem com o ângulo de varredura [10]. 
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Normalmente, o ganho é o parâmetro do sistema que define o tamanho do AV, mas pode 

haver outros fatores determinantes, como a largura do feixe, quando a resolução é importante, 

ou o número de elementos, quando o interesse está na área/volume de varredura, na 

profundidade de nulos do diagrama de radiação ou na largura de banda. 

Dito isso, para implementar um AV, a primeira consideração a fazer é a modelagem e seu 

equacionamento. Um tratamento matemático completo da radiação de um AV é complexo, 

pois o estudo de cada elemento envolve campos vetoriais e também, dependendo da estrutura, 

a interação mútua entre os elementos [10]. Felizmente, a teoria de arranjos fornece 

ferramentas (como a formulação de arranjos de antenas) para projetar a maioria dos AVs sem 

a necessidade de derivar modelos eletromagnéticos específicos para cada caso. 

A determinação dos pesos da alimentação (amplitude e fase) dos elementos do AV pode 

ser feita por diferentes métodos on-line (em tempo real) ou off-line, havendo diversos 

exemplos de algoritmos adaptativos para controlar o diagrama de radiação dos AVs [12], [29], 

[36], [38], [42], [43], [50], [53], [54]. Destaca-se os resultados no cálculo off-line da supressão 

de lóbulos laterais (sidelobes) do sistema ELectronic  steerable  RAdar (ELRA) [30]. Em off-

line, quando um ângulo de direção é especificado, existe uma tabela, previamente calculada 

pelo algoritmo, com a combinação de sinais de alimentação correspondentes a esse ângulo 

[49]. Já em tempo real, não existe tal tabela, e o algoritmo é executado on-line, durante o 

rastreio. 

Como exemplo, conhecidos os sinais de alimentação, pode-se alocar nulos do diagrama 

de radiação na direção de chegada de sinais interferentes provocados por outros equipamentos 

na mesma frequência, como harmônicos de transmissores comerciais, ou por contramedidas, 

como bloqueadores (jammers), os quais são capazes de saturar o receptor do radar [29], [30], 

[51]-[53]. Nesse caso, há um algoritmo adaptativo, que usa as características do ambiente do 

eco de radar, para controlar o formato do diagrama de radiação do receptor do AV [12]. 

Salienta-se que uma possível dificuldade dos AVs com estrutura planar é a limitação do 

espaço de busca, pois, regra geral, devido à deformação do diagrama de radiação, o ângulo 

máximo de varredura, em relação à propagação broadside, é de 60°, o que limita a varredura 

de uma face a 120° [9], [30]. Assim, são necessárias alternativas para obter uma cobertura 

completa de azimute, como requisitam as diferentes aplicações (tais como controle de tráfego 

aéreo ou rastreio de foguetes e mísseis). A primeira alternativa, usada em aeronaves de 

combate, é um arranjo 3D adaptado à plataforma (fuselagem de uma aeronave, por exemplo), 

com os elementos do arranjo ativos em todas as direções ao mesmo tempo, fornecendo maior 
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campo de visão e velocidade de varredura; porém, podendo ter implementação bastante 

dispendiosa [9]. 

Outra alternativa, empregada a bordo de navios de guerra, é um arranjo planar sobre uma 

base rotativa mecânica, o que seria uma solução mais barata, apesar de ocasionar as 

desvantagens de dispositivos eletromecânicos, com menor velocidade de varredura e maior 

possibilidade de defeitos [52]. Uma solução intermediária é usar quatro arranjos planares, 

formando as faces de um tronco de pirâmide, sendo os arranjos inclinados para trás, a fim de 

aumentar a área de cobertura em elevação, de modo que, por conseguir o melhor 

compromisso entre campo de visão e custos, possui sistemas construídos nos Estados Unidos, 

em solo e a bordo de navios, para defesa aérea e de mísseis [51]. Na Figura 2.11, há um 

esboço das duas últimas soluções citadas [9]. 

 

Figura 2.11: Varredura em 360º: (a) Um arranjo planar com base rotativa. (b) Quatro arranjos planares [9]. 

2.4.3 Aplicações 

De um modo geral, os radares presentes nos SRFs utilizados nos centros de lançamento e 

rastreio são equipados por antenas com refletores parabólicos [1]-[6], dando origem aos 

Radares com Refletores Parabólicos (RRPs), os quais possuem longo alcance e grande 

precisão de apontamento [7], [48]. No caso do alcance, as antenas podem rastrear alvos a 

centenas ou milhares de quilômetros de distância, sendo limitadas, muitas vezes, pelas 

condições meteorológicas ou a própria curvatura da Terra [4], [5]. 

Quanto ao apontamento, os feixes dos diagramas de radiação dos RRPs possuem largura 

da ordem de 1,0° a 2,5° [3], [28], [42], chegando a ter, para radares de maior alcance, menos 

de 1,0° [4]. Para exemplificar um RRP, na Figura 2.12, tem-se a antena parabólica do Radar 

Bearn, operado na banda C para rastreio de foguetes e mísseis, no Centro de Lançamento da 

Barreira do Inferno (CLBI) da Força Aérea Brasileira, em Parnamirim, RN, Brasil [55]. 
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Figura 2.12: Radar Bearn, com refletor parabólico na banda C [55]. 

Por outro lado, os radares que usam antenas com refletores parabólicos possuem algumas 

restrições importantes de rastreio, quais sejam: 

a) Devido ao feixe muito estreito, no caso da perda da localização do alvo, torna-se difícil 

encontrá-lo novamente, o que, muitas vezes, fica a cargo da habilidade do operador para 

realizar uma busca manual, em poucos segundos, nas possíveis posições futuras do alvo; 

b) No momento do disparo, em lançamentos de veículos sem sistema de transponder, como 

foguetes de menor porte, o radar pode estar próximo ao alvo, de modo que a velocidade 

angular de varredura em elevação é altíssima, o que facilita a perda da localização do 

alvo por feixes muito estreitos; 

c) Como há apenas um feixe, não é possível rastrear vários alvos ao mesmo tempo, o que é 

uma importante funcionalidade não somente em sistemas de vigilância, mas também em 

sistemas de rastreio de veículos que possuem separação de estágios, em testes de mísseis 

lançados de aeronaves (no instante em que ocorre a separação aeronave-míssil) ou, ainda, 

em acidentes que causem fragmentação de veículos; 

d) Os movimentos de rotação em azimute e elevação da antena são feitos por dispositivos 

eletromecânicos (servomecanismos), com tempo de resposta limitado, devido à inércia 

mecânica, além de exigirem um maior número de intervenções e paralizações do radar 

para manutenções preventivas e corretivas; 

e) No caso de pane no funcionamento de qualquer dispositivo da antena, o radar fica 

inoperante, o que acarreta atrasos nas operações de lançamento e pode causar severos 

prejuízos, se a pane ocorrer durante o rastreio. 
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Os RAVs, cujos sensores são compostos por AVs, são uma alternativa para contornar 

essas restrições, já que propiciam o controle eletrônico do diagrama de radiação [9], [10]. Isso 

gera novas funcionalidades, como a maior área de varredura em momentos críticos (como 

acontece logo após o disparo) e o rastreio de vários alvos ao mesmo tempo. Além disso, 

aumenta-se a confiabilidade dos radares, pois, sem os dispositivos eletromecânicos, o número 

de manutenções é reduzido. Some-se a isso a possibilidade de rastrear mesmo com o sensor 

degradado, ou seja, no caso de ocorrer danos em elementos do arranjo durante o rastreio. 

Logo, o controle eletrônico do diagrama de radiação possibilita mais flexibilidade, 

durabilidade e funcionalidades, podendo ser construído por AVs com divisores de potência e 

deslocadores de fase. Nesses casos, a amplitude controla os lóbulos laterais e a fase controla a 

direção do lóbulo principal, de tal forma que a configuração adotada depende de um 

compromisso entre diretividade, nível de lóbulos laterais e largura do feixe [7], [18]. 

Nessa conjuntura, os AVs são usados para vigilância e rastreio, desde o período da 

Guerra Fria até os dias atuais, proporcionando alerta de ataque por mísseis inimigos e 

monitoramento de objetos em órbita. Como exemplos, podem ser citados o BMEWS, o 

Missile Site Radar (MSR), o Cobra Dane (AN/FPS-108), o AVVE AVWS (AN/FPS- 115) e o 

Cobra Judy (AN/SPQ-11), todos desenvolvidos pelo Departamento de Defesa Norte-

Americano [28], [42]. Na Figura 2.13, tem-se a imagem do Radar Cobra Dane, com AV na 

banda L, operado para vigilância de mísseis e, posteriormente, monitoramento espacial, na 

Base de Shemya da Força Aérea Americana, Shemya Island, AK, Estados Unidos [56]. 

 

Figura 2.13: Radar Cobra Dane, com AV na banda L [56]. 

Ressalta-se que é comum ter RAVs com muitos elementos, de forma que o custo dos 

módulos desses elementos é determinante para o valor total do sensor. Nesse diapasão, 
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espera-se que o custo do módulo se torne cada vez menor com os progressos tecnológicos, 

especialmente, pelos melhores métodos de projeto e pela fabricação em maior escala [9]. 

Um exemplo de AV com numerosos elementos é o sistema Hard Point Demonstration 

Array Radar (HAPDAR), gerenciado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que 

usa 4.300 elementos, dos quais 2.165 são ativos (alimentados com alteração de fase), como 

mostra a Figura 2.14, que registra a instalação do painel do arranjo [8]. Outro exemplo é o 

sistema Multi-function, Electronically Scanned, Adaptive Radar (MESAR), gerenciado pelo 

Departamento de Defesa do Reino Unido, que usa 900 elementos, dos quais 156 são ativos 

[29]. Já o sistema ELRA, gerenciado pelo instituto alemão FGAN-FFM, usa 300 elementos 

no transmissor e mais 768 elementos no receptor, todos ativos [30]. 

 

Figura 2.14: Instalação do painel do arranjo do sistema HAPDAR [8]. 

Deve-se salientar que, seja em rastreio de foguetes, previsões meteorológicas, controle de 

tráfego aéreo, defesa aérea, comunicações, sensoriamento remoto ou até exploração 

planetária, a utilização de radares com AVs somente é possível pelos avanços no 

processamento de sinais e dados [12]. Ou seja, a constante evolução dos processadores usados 

nos radares permite executar, inclusive em tempo real, algoritmos para aplicações cada vez 

mais sofisticadas [9].  

Dois grandes exemplos dessas aplicações são o tempo variável para a atualização do 

formato do feixe, que permite a multiplexação entre feixes largos e feixes estreitos, e o uso de 

múltiplos feixes para rastrear vários alvos simultaneamente, como no rastreio de foguetes com 

estágios ou no rastreio de mísseis que se separam da aeronave de lançamento [53]. 

Operacionalmente, essa separação não deve interferir e o radar deve ser capaz de realizar com 
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precisão a detecção do alvo de interesse (ou de ambos, caso seja um radar com AV de dois 

feixes) o mais rapidamente possível. 

O uso de múltiplos feixes é esquematizado na Figura 2.15 [10], devendo-se destacar que 

ele possui duas particularidades importantes [29]: 

a) A soma das larguras dos feixes de conjuntos internos é maior que a largura do feixe 

resultante do arranjo inteiro (melhor concentração de energia em áreas de interesse), o 

que, aliado ao uso de feixes independentes para transmissão e recepção, permite, por 

exemplo, que a varredura abranja uma área maior e seja mais rápida, reduzindo o tempo 

de busca em regiões de cobertura nebulosa; 

b) É possível estimar a posição do alvo com uma única informação do radar, processando a 

potência dos sinais de eco. 

 

Figura 2.15: Esquema de  AV de múltiplos feixes [10]. 

Outro exemplo de aplicação é identificar aeronaves hostis voando em formação para 

confundir um sistema de defesa, pois os radares convencionais rastreiam apenas o centro da 

formação, não distinguindo a posição dos alvos individuais, resultando em um rastreio 

ruidoso e passível de falhas. Porém, radares com técnicas mais sofisticadas evitam este 

problema, como o AV de alta resolução, que permite rastrear cada membro da formação em 

relação ao centro, mesmo que estes membros manobrem um em relação ao outro [54]. 

Além disso, os RAVs têm uma flexibilidade maior que os radares convencionais, pois 

podem ter um tempo variável para a atualização do formato do feixe, de maneira que, durante 

a detecção de uma manobra do alvo, em que há mudanças rápidas de posição, esse tempo de 

atualização pode ser diminuído, para melhorar a precisão da aquisição [53]. Já no caso do alvo 
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estar próximo ao RAV, o feixe pode ser alargado para manter o rastreio, devido ao aumento 

da velocidade angular com a aproximação, evitando a perda de aquisição [37]. 

2.4.4 Perspectivas 

O desenvolvimento de AVs não significa a desnecessidade de radares convencionais, 

com refletores parabólicos, por exemplo. Ocorre que uma opção bastante interessante é fazer 

uma composição entre esses dois tipos de radar, de modo a aproveitar o que há de melhor em 

cada um. Esse é o caso do AAVR (do Inglês Active Phased Array Radar), desenvolvido pela 

Thales Nederland B.V. para realizar a defesa aérea de navios da Alemanha, Canadá e 

Holanda, em que há uma combinação entre o radar com AV e sistemas de vigilância 

convencionais de longa distância (o SMART-L) [37]. 

Assim sendo, pode ser desenvolvido um SRF com uma rede de radares para rastreio em 

cadeia, composta por RAVs e RRPs. Para tanto, os RAVs realizam o rastreio logo após o 

lançamento, atuando como radares de plataforma, devido a permitirem um feixe mais largo e 

rápido, no período em que a velocidade do veículo é grande e aumentam os riscos de perda da 

localização do alvo. Já os RRPs fazem o rastreio de longo alcance, atuando como radares de 

distância, já que possuem alta potência e feixes estreitos. Essa composição de rastreio entre 

radares é ilustrada na Figura 2.16 [11]. 

  

Figura 2.16: SRF composto por RAVs e RRP [11]. 

Adicionalmente, é oportuno dizer que, apesar das vantagens do RAV, as dimensões e as 

perdas associadas com a sua rede de alimentação podem ser significativas. Ou seja, o uso de 
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muitas vias de alimentação, como em arranjos 3D, deve ser visto com cautela, pois, além de 

aumentar a complexidade de fabricação, introduz também uma quantidade significativa de 

indutâncias parasitas [57]. Nesse caso, há duas perspectivas promissoras para eliminar ou, ao 

menos, reduzir esses problemas. 

A primeira delas é a utilização de lentes metamateriais com índice de refração gradual, 

que permitem controlar a direção de propagação da onda eletromagnética [49], [58], 

conformando o diagrama de radiação para aplicações que requisitam direcionamento do feixe. 

Para ilustrar, a Figura 2.17 mostra uma simulação feita no software Ansoft HFSS, em que um 

metamaterial é composto por dez placas adjacentes com dimensões idênticas e índice de 

refração variando de 1,0 a 5,5. Com isso, é possível observar que a onda eletromagnética 

cilíndrica atinge a parte inferior da placa metamaterial e é direcionada para a esquerda, 

controlando a direção de radiação. [59], [60], [61], [62], [63], [64] 

 

Figura 2.17: Direcionamento da onda eletromagnética por lente metamaterial com índice de refração gradual. 

Os metamateriais são materiais artificiais com características eletromagnéticas peculiares 

não encontradas nos materiais disponíveis na natureza, tais como propagação de ondas 

reversas e índices de refração com valores diferenciados, o que permite efeitos como a 

inversão da lei de Snell [59]-[60]. As características eletromagnéticas especiais dos 

metamateriais se apresentam especialmente no controle da permissividade elétrica (ε) e da 

permeabilidade magnética (μ), que podem ter valores positivos ou negativos, afetando, 

portanto, o índice de refração [61]-[64]. 

Por outro lado, a fabricação dos metamateriais não é uma tarefa simples, exigindo projeto 

e construção criteriosos, bem como medições precisas, a fim de garantir o desempenho 

esperado. Além disso, o controle das características de radiação (como direção e formato do 

feixe) em tempo real ainda são um desafio para os metamateriais, sobretudo, em altas 

potências, como nos radares de rastreio. 
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Outra perspectiva é baseada no princípio de alimentação pelo espaço livre para os 

arranjos de antenas [13], [21], [49], [57]-[65]. Tais arranjos são conhecidos como 

transmitarrays (ou arranjos lentes) e reflectarrays (ou arranjos refletores), ilustrados na 

Figura 2.18 [10], podendo substituir e, em certos casos, melhorar os resultados de estruturas 

clássicas, como lentes ou refletores simples [65]. Além disso, podem ser reconfiguráveis e, 

assim, usados quando há restrições de tamanho ou forma da estrutura radiante, como, por 

exemplo, integrados em radomes para varredura eletrônica do feixe ou incorporados em 

superfícies para criar radiadores de alta diretividade [57]. 

 

Figura 2.18 [10]: (a) Transmitarray. (b) Reflectarray. 

Analisando especificamente o transmitarray, este funciona como uma lente, que produz 

mudanças de fase para focalizar ondas incidentes e, se os elementos do arranjo forem 

ajustados de forma independente, tem-se uma lente reconfigurável para formação de feixes 

em tempo real [13], [57]. Nesse caso, os transmitarrays permitem construir uma alternativa 

para os AVs, pois desempenham duas funções ao serem colocados na frente de uma antena 

particular [42], [65]: 

a) Formatação de novo diagrama de radiação, pela atuação da resposta de fase de cada 

elemento do arranjo; 

b) Correção do erro de fase que chega a cada elemento do arranjo, devido à frente de onda 

esférica proveniente da antena de alimentação. [66], [67], [68] 

Recentemente, a introdução de elementos ativos, como transistores e diodos, nas células 

unitárias de metamateriais deu origem aos chamados metamateriais ativos, que possuem 

índice de refração ajustável [49]. Isso permite desenvolver transmitarrays sem redes de 

alimentação complexas ou deslocadores de fase [14], [66]-[68]. 
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Entretanto, os transmitarrays de um modo geral exibem limitações quanto aos ângulos 

obtidos no deslocamento do feixe (bons resultados apenas até 20-30° fora da direção 

broadside) e à redução do nível de lóbulos laterais (da ordem de 10 dB), caso sejam 

inspirados em superfícies seletivas de frequência sobrepostas, sem acoplamento por linhas de 

ondas guiadas [49]. [69], [70], [71], [72], [73] 

Ademais, enfatiza-se que, seja em AVs, metamateriais ou transmitarrays, a formatação 

do diagrama de radiação requer um controle dinâmico e com elevado número de elementos no 

arranjo, o que aumenta significativamente a quantidade de possíveis combinações para a 

alimentação desses elementos. Por isso, técnicas de síntese de diagrama e métodos de 

otimização, como os AGs, são necessários para determinar, em tempo hábil, a melhor dessas 

combinações [18], [21], [69]-[73]. 

2.5 Conclusões 

Neste capítulo, foi feita uma explanação sobre Sistemas de Rastreio de Foguetes (SRFs), 

considerando suas instalações e seu principal componente, o radar. Foi dada ênfase nos 

Radares com Arranjos de Varredura (RAVs), compostos por arranjos de elementos, que 

possibilitam controlar eletronicamente o diagrama de radiação, de modo a aumentar as 

funcionalidades e reduzir as manutenções. 
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Capítulo 3  
3 GAMMC-P 

GAMMC-P 

3.1 Introdução 

O foco deste trabalho é o controle do diagrama de radiação de Radares com Arranjos de 

Varredura (RAVs) para rastreio de foguetes, com o propósito de otimizar a etapa de 

modelagem. Para tanto, foi desenvolvido um Algoritmo Genético (AG) aberto, ou seja, que 

permita ao futuro projetista fazer alterações livremente, levando em conta as especificações 

e/ou as restrições de implementação. Assim, o algoritmo é reconfigurável e possui múltiplos 

objetivos, além de aplicar o método de otimização do Algoritmo Genético com Crossover 

Máximo-Mínimo (GAMMC, do Inglês Genetic Algorithm with Maximum-Minimum 

Crossover) para o caso de AVs planares, tendo sido denominado de GAMMC-P. 

3.2 Métodos de Otimização 

Muitos problemas científicos e de engenharia são de busca ou otimização, isto é, um 

sistema é influenciado por vários fatores, cuja combinação para o desempenho ótimo deve ser 

obtida e o conjunto dessas combinações forma o espaço de busca do problema. Nesse ponto, 

busca e otimização são equivalentes [17], sendo locais, caso dependam de suposições iniciais, 

ou globais, caso contrário [25]. Para diferenciá-las, tem-se o problema de maximização (a 

minimização pode ser convertida em maximização por artifícios algébricos) expresso em 

(3.1), em que f(x) é uma função f: n
  , num espaço de busca S   n

 [17]. Destaca-se que 

f(x) pode ou não ser diferenciável, linear, unidimensional (depende de apenas uma variável), 

estacionária (invariável com o tempo), enquanto S pode ser contínuo ou discreto, finito ou 

infinito e uni ou multimodal (ter um ou vários pontos de máximo) [18]. 

        SxxfxfxSxxfmax    ,              Otimização&Busca  (3.1) 

Em várias aplicações, a função a ser otimizada pode ter múltiplos objetivos de otimização 

(MOO), muitos deles até conflitantes. Uma forma direta de resolver problemas de MOO é a 

soma ponderada das funções de todos os objetivos de otimização, produzindo uma função 

total a ser otimizada [16]. Nessa situação, a solução ótima obtida é única, baseada na forma 
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(inverso, módulo, potenciação, logaritmo etc.) e nos coeficientes (pesos) de cada termo da 

função total. Quanto à implementação, há a vantagem de alterações nos objetivos exigirem 

mudanças apenas na função total, enquanto o método de otimização empregado permanece 

intacto. Porém, existe a dificuldade de obter as formas e os pesos apropriados, o que requer 

suposições prévias e testes da importância relativa de cada objetivo. 

Sucintamente, os métodos de otimização conhecidos podem ser probabilísticos ou 

determinísticos (analíticos, numéricos e enumerativos), havendo também muitos métodos 

híbridos, e a escolha por um método depende do problema a ser resolvido [17]. Os métodos 

probabilísticos de otimização usam o conceito de probabilidade, mas não devem ser 

confundidos com métodos meramente aleatórios. Ao contrário, os métodos probabilísticos 

dirigem a busca para regiões do espaço onde há maior probabilidade de ter pontos ótimos, 

indiferente às características da função de otimização ou do espaço de busca. São exemplos 

desses métodos os algoritmos genéticos e o anelamento simulado (simulated annealing). 

Por outro lado, os métodos determinísticos analíticos (ou algébricos) resolvem as 

equações das derivadas da função igualadas a zero e são restritos a funções explicitamente 

conhecidas e diferenciáveis no espaço de busca. Já os métodos numéricos usam as técnicas 

simplex ou de gradiente em espaços de busca lineares ou não lineares, respectivamente; 

porém, são ineficazes para encontrar ótimos globais em funções multimodais e não se aplicam 

em funções não contínuas e/ou não diferenciáveis. Por fim, os métodos enumerativos 

procuram pontos ótimos em todo o espaço de busca, o que é impraticável para um número 

muito grande ou mesmo infinito de pontos a examinar. 

3.3 AGs para Otimização do Controle do Diagrama de Radiação de AVs 

3.3.1 Problema de Otimização 

O projeto de RAVs é um problema de otimização complexo, que usa arranjos com 

elevado número de elementos e várias combinações de sinais de alimentação, produzindo uma 

grande quantidade de soluções possíveis. Adicionalmente, além dos objetivos convencionais 

de otimização, como a varredura do lóbulo principal e a redução de lóbulos laterais, é comum 

requerer a rejeição de sinais interferentes, devido às aplicações em guerra eletrônica e à 

eliminação de interferências originadas por atividades comerciais nas proximidades. 
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Nesse ínterim, dentre as três etapas do controle do diagrama de radiação de RAVs, a 

maior dificuldade do projetista está na modelagem, porque exige uma alta flexibilidade para 

atender a um problema de otimização com diversas condições de contorno, impostas pelas 

outras etapas do processo, especificação e implementação, que não podem ser generalizadas e, 

tampouco, limitadas. São exemplos os RAVs reutilizados em aplicações distintas das 

originais, necessitando ajustar o diagrama de radiação do AV já construído para os novos 

requisitos de operação especificados, e as possíveis restrições de implementação do RAV, 

como quantidade de níveis e fases de excitação disponíveis.  

Portanto, tal otimização é uma tarefa difícil, que exige conhecimento, experiência e 

tempo, de modo que necessita do auxílio de ferramentas computacionais que possam ser 

aplicadas para diferentes situações e requisitos à custa de pequenas adaptações. Nessa linha, 

há vários métodos determinísticos e probabilísticos de otimização para calcular as soluções do 

problema. Nos casos mais simples, com apenas um ou dois objetivos de otimização, métodos 

determinísticos convencionais têm uso consagrado. Destaca-se o Dolph-Tschebyscheff, pois é 

uma solução intermediária entre os métodos uniforme e binomial [7], [74]. Entretanto, os 

métodos determinísticos, sejam eles analíticos, numéricos ou enumerativos, podem falhar 

quando há não linearidade, descontinuidade, multimodalidade, vários objetivos de otimização, 

vastos espaços de busca ou ruídos [17], [18], [20]. [75], [76], [77], [78], [79], [80] 

Quando os métodos determinísticos não se aplicam, são utilizados métodos 

probabilísticos, como os AGs, que exploram espaços de busca de grandes dimensões e 

manipulam um amplo número de restrições. Por isso, os AGs se destacam na otimização do 

projeto de AVs, já que este é um problema não linear de vários objetivos, no qual métodos 

determinísticos convencionais ficam vulneráveis a ótimos locais [15]-[18], [23]-[26], [75]-

[80]. Assim, apesar da razoável quantidade de cálculos, ao final do processo, os AGs superam 

os resultados conseguidos pelos métodos convencionais [78]. 

Dessa maneira, a solução para o problema de otimização em análise passa pelo ajuste da 

alimentação de cada elemento do arranjo para determinar as características de radiação do 

arranjo como um todo, considerando o elevado número de elementos e de combinações de 

sinais de alimentação (amplitude e fase) disponíveis. Diante disso, optou-se por um AG capaz 

de atender às possíveis condições de operação de um RAV, tais como: tipo de arranjo (linear, 

planar ou tridimensional); direção e largura do feixe (lóbulo) principal de radiação; número de 

feixes; área de varredura em azimute e elevação; nível de lóbulos laterais; e presença de sinais 

de interferência. O AG desenvolvido, GAMMC-P, aplica o método GAMMC para o caso de 
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AVs planares e teve o êxito comprovado por simulações computacionais, abordando 

diferentes situações de operação, a fim de confirmar a obtenção da solução otimizada, bem 

como o nível de flexibilidade do algoritmo. 

3.3.2 Algoritmos Genéticos 

Como mencionado, os AGs são bastante úteis na otimização do projeto de AVs, pois 

permitem otimizar o cálculo off-line dos valores dos sinais de alimentação dos elementos do 

arranjo, os quais serão usados on-line para o controle do diagrama de radiação em diversas 

aplicações. De modo geral, o AG é um método computacional de busca, que permite 

convergir para um conjunto ótimo ou quase ótimo de soluções, aplicando a teoria da evolução 

de Darwin e os fundamentos da genética [15]-[21]. [81], [82], [83] 

Em AGs, uma população de possíveis soluções para o problema em questão evolui de 

acordo com operadores probabilísticos concebidos a partir de metáforas biológicas, de modo 

que há uma tendência de que, na média, os indivíduos representem soluções cada vez 

melhores à medida que o processo evolutivo continua [17]. Portanto, os AGs são métodos de 

otimização para a solução de problemas por meio da “sobrevivência do mais apto” [81]-[83], 

tendo se tornado um tipo popular de computação evolucionária, cuja inovação é o modelo 

estocástico, que utiliza uma população de soluções em vez de uma única solução [84]. 

Ressalta-se que os AGs, como outras técnicas de computação evolucionária, são excelentes 

para problemas complexos, pois são capazes de encontrar melhores resultados em menores 

períodos de tempo [85]. 

Em tais problemas, o critério de otimização envolve a escolha de um conjunto de 

variáveis para maximizar (ou minimizar) uma função de otimização própria (função objetivo), 

explorando espaços de busca de grandes dimensões e manipulando um grande número de 

requisitos. Além disso, os AGs são aplicados em problemas de todas as áreas, pois são 

flexíveis às características do problema, permitem múltiplos objetivos de otimização, têm um 

algoritmo simples, operam em espaços de busca descontínuos e não diferenciáveis, não 

requerem ponto de partida para começar a busca e podem ser hibridizados com outras 

técnicas. 

Quanto ao seu funcionamento, os AGs operam paralelamente um conjunto de pontos 

(população de indivíduos), os quais representam um espaço de busca de soluções codificadas, 

extraídas das soluções propriamente ditas [18]. Não são usadas formulações matemáticas 
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difíceis, como no método tradicional do gradiente [20], de modo que, sem cálculo diferencial 

ou conhecimento específico do problema, são empregadas regras e operadores sobre um valor 

de aptidão (fitness), que é obtido aplicando a função objetivo a cada indivíduo da população. 

Por sua versatilidade, os AGs não têm um modelo rígido, mas costumam ter um fluxo de 

execução semelhante [17]-[19]. Tal fluxo inicia gerando um conjunto de soluções candidatas 

do problema a ser resolvido, todas codificadas de acordo com uma regra de representação pré-

estabelecida. Esse conjunto nada mais é do que a população inicial, que é modificada a cada 

ciclo completo de iteração, denominado de geração. Os indivíduos com valores mais elevados 

de fitness têm uma maior chance de sobreviverem e de serem selecionados como “pais” para 

gerarem um novo indivíduo [84], [86], [87]. No fluxograma da Figura 3.1, tem-se um 

exemplo do fluxo de um AG, o qual é usado no GAMMC [18]. 

 

Figura 3.1: Fluxograma típico de um AG, usado no GAMMC [18]. 

O desempenho de um AG depende muito dos parâmetros utilizados (tamanho da 

população e as taxas de recombinação e mutação), os quais são cruciais para encontrar uma 

solução ótima para o problema [86]. Muitas vezes, a escolha dos parâmetros faz a evolução 

cessar rapidamente, com a população ficando estagnada em um valor ótimo local, que pode 

estar bem abaixo do valor ótimo global, e, assim, não atender aos requisitos do problema. Para 

evitar essa convergência prematura, é comum aumentar a probabilidade do operador genético 

mutação para elevar a diversidade genética da população. Porém, esse aumento de 

probabilidade deve ser feito com bastante cuidado, sob pena de transformar o algoritmo em 

uma busca quase aleatória. 

Quanto aos valores ótimos, como acontece em qualquer otimização com vários objetivos, 

não há uma única solução ótima, mas um conjunto de soluções igualmente ótimas 

(multimodalidade), dentre as quais deve ser escolhida aquela que melhor atenda aos requisitos 

de implementação. Dessa forma, para avaliar a otimização proporcionada pelo AG, deve-se 

comparar o indivíduo mais apto obtido (uma das soluções ótimas possíveis) com a meta 
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pretendida. Caso essa meta não seja conhecida previamente ou não seja alcançada após 

inúmeras gerações, a comparação pode ser feita com uma solução extraída aleatoriamente da 

população ou uma média da população como um todo [84]. 

Tal comparação é necessária para adotar um critério de parada do AG, já que a duração 

do processamento é um fator importante, introduzindo um compromisso entre a precisão 

requerida e o tempo disponível para a otimização [87]. É dizer, em problemas multimodais, é 

preferível obter uma solução sub-ótima, num tempo viável, a “vagar” em busca da solução 

ótima absoluta. Ressalta-se que, devido aos AGs possuírem vários operadores probabilísticos, 

que usam operações com números aleatórios, o progresso rumo às soluções ótimas nem 

sempre é o mesmo e o estudo das características de convergência deve considerar a média ou 

maioria dos resultados de vários testes [25].  

Ademais, muitos estudos inspirados na natureza e baseados em simulações, como os 

AGs, podem ter seu desempenho comprovado por cenários reais [86]. Por exemplo, a solução 

ótima escolhida pode ser implementada em hardware, usando técnicas de circuito [87]. Com 

isso, é possível checar na prática a validade ou não da otimização realizada. Entretanto, tal 

comprovação prática deve considerar os custos envolvidos, bem como sua real necessidade, 

pois muitos problemas podem ter soluções tecnológicas já consolidadas, não requerendo 

testes experimentais, mas apenas a otimização. 

3.4 Estrutura do GAMMC-P 

3.4.1 Considerações Iniciais 

O AG desenvolvido, GAMMC-P, adotou o método GAMMC para otimizar o controle do 

diagrama de radiação de RAVs, tendo como características os múltiplos objetivos, a 

codificação real diferenciada, o operador genético MMC e a aplicação em arranjos planares. 

O AG também possui uma formatação modular, para torná-lo genérico e reconfigurável para 

outras aplicações, exigindo somente alterar os parâmetros de entrada e a função objetivo. 

Nesse ponto, é oportuno dizer que o método GAMMC foi criado como parte da 

ferramenta computacional Otimização de Arranjos de Antenas com Algoritmos Genéticos 

(O3AG), idealizada para auxiliar o projeto de arranjos de antenas [18]. O algoritmo usa a 

codificação real inspirada na estrutura física dos arranjos de antenas, visando facilitar os 

processos subsequentes do algoritmo e reduzir o tempo de processamento. 
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O GAMMC também considerou os vastos espaços de busca nos casos estudados, em que 

o emparelhamento tradicional de indivíduos mais aptos causava uma convergência prematura 

para ótimos locais, quando foi vislumbrado o método de emparelhamento entre indivíduos 

mais aptos e menos aptos, denominado de recombinação máximo-mínimo (MMC, do Inglês 

Maximum-Minimum Crossover). O método foi exaustivamente testado para diferentes 

aplicações de radiadores isotrópicos e dipolos em arranjos lineares. Estes arranjos têm grande 

aceitação prática, servem de base para compor antenas mais complexas e acarretam menor 

esforço computacional, devido à formulação concisa e ao controle do lóbulo principal do 

diagrama de radiação ocorrer apenas em elevação. Diante das inúmeras situações de operação 

testadas, o GAMMC possibilitou aumentar o fitness da população final em mais de 20%, além 

de diminuir a convergência prematura e o tempo de processamento. 

Entretanto, mesmo diante do êxito nos testes com arranjos lineares e de sua conhecida 

capacidade de adequação, típica dos AGs, restava necessário averiguar o desempenho do 

método GAMMC para arranjos mais complexos, tendo em vista a maior dificuldade de 

formulação, que exige maior capacidade computacional, e de obtenção dos valores do campo 

eletromagnético representados no diagrama de radiação, visto que há variação tanto em 

azimute quanto em elevação. Nessa esteira, ao utilizar o método GAMMC para arranjos 

planares, o GAMMC-P traz outra contribuição deste trabalho, além daquelas relacionadas ao 

projeto de RAVs, que é ratificar a capacidade de adequação do método para diferentes tipos 

de arranjos. 

3.4.2 Codificação 

A codificação não faz parte do fluxo de funcionamento do AG e, por isso, não está 

presente na Figura 3.1. Mesmo assim, a codificação é um processo essencial, pois torna o AG 

independente de parâmetros diretos e eventuais restrições do problema tratado e, se for 

inadequada, pode deixá-lo difícil ou até impossível de ser otimizado. Dito isso, tem-se que a 

alimentação dos elementos do arranjo é melhor representada pela codificação real [75], [78]. 

Comparada às codificações binária e Gray, a codificação real é mais rápida, elimina a relação 

entre precisão e número de bits, tem resultados mais fáceis de reproduzir e evita alterações do 

AG para cada aplicação. No GAMCC-P, o AV é um indivíduo com um só cromossomo de 

tamanho fixo, cujos genes são as amplitudes (Amn) e as fases progressivas (x, na direção x, e 

y, na direção y) de alimentação dos elementos do arranjo. 
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Os valores que os genes podem assumir (alelos) são dados pelos níveis permitidos de 

variação da alimentação, sendo o espaço de busca proporcional à quantidade desses níveis. 

Assim, adota-se uma maneira diferenciada de codificação real, inspirada na estrutura física do 

próprio AV, de modo que os genes são naturalmente ordenados para a aplicação direta dos 

operadores genéticos, simplificando o algoritmo e reduzindo o tempo de processamento. Um 

indivíduo com a codificação real adotada é ilustrado na Figura 3.2, sendo  a fase do primeiro 

gene, normalmente, considerada igual a zero ( = 0°). 

A11   A12   + y ... A1N   + (N – 1)y 

A21   + x A22   + x + y ... A2N   + x + (N – 1)y 

... ... ... ... 

AM1   + (M– 1)x AM2   + (M– 1)x + y ... AMN   + (M– 1)x + (N – 1)y 

Figura 3.2: Exemplo de indivíduo com codificação real usado no GAMMC-P, sendo  a fase do primeiro gene.  

3.4.3 Inicialização 

A população inicial de possíveis soluções (ou indivíduos) é gerada com a maior 

diversidade genética possível, para explorar paralelamente o espaço de busca, caracterizando 

a vantagem do AG sobre os métodos convencionais. As populações costumam ter tamanho 

fixo e valores de 30 a 100 indivíduos resolvem a maioria dos problemas [23], [25], [77]. Com 

isso, o GAMMC-P usa uma população de 100 indivíduos (NP = 100), cujos valores iniciais 

são gerados de forma aleatória, para aumentar a diversidade genética. 

Os valores máximo e mínimo das amplitudes e da fase progressiva de alimentação são 

determinados pela aplicação proposta. Nos testes, levando em conta restrições práticas [23], 

[77], são usados 8 níveis de alimentação (Amn varia de 0 a 7, com passo igual a 1) e 629 

ângulos para fase progressiva de alimentação (x e y variam de – a +, com passo de 0.01 

rad). Mesmo com essas restrições, para o arranjo planar de 10x10 elementos usado nos testes, 

tem-se um vasto espaço de busca com um número enorme de 1,495x10
25

 possibilidades de 

solução, o que ratifica a escolha do AG para otimizar o problema. 

3.4.4 Avaliação 

A qualidade de cada indivíduo da população é avaliada pelo valor de sua aptidão ou 

fitness, fi, obtido da função objetivo, a qual utiliza uma ponderação entre os objetivos de 
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otimização. Nesse esteio, o GAMMC-P foi testado numa aplicação comum em RAVs, cujos 

objetivos são o controle dos ângulos de azimute e elevação do lóbulo principal, a 

maximização do nível relativo do lóbulo lateral (RSLL) e o posicionamento de nulos do 

diagrama de radiação para rejeitar dois sinais interferentes, sendo a função objetivo dada por: 
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 (3.1) 

Cabe dizer que todos os valores de amplitudes em (3.1) são calculados a partir de (2.14), 

considerando que o FA em análise é do tipo planar. Além disso, as direções dos sinais 

interferentes são previamente conhecidas (por exemplo, as posições dos jammers podem ser 

descobertas aplicando algoritmos de filtragem espacial específicos para detecção), não sendo 

objeto do GAMMC-P neste momento. Assim sendo, em (3.1), tem-se que: 

a) AM: amplitude do lóbulo principal; 

b) AS: amplitude do maior lóbulo lateral; 

c) AI1: amplitude do sinal interferente 1; 

d) AI2: amplitude do sinal interferente 2; 

e) 0: ângulo de azimute desejado para o lóbulo principal; 

f) C: ângulo de azimute calculado para o lóbulo principal; 

g) 0: ângulo de elevação desejado para o lóbulo principal; 

h) C: ângulo de elevação calculado para o lóbulo principal; 

i) KM: fator de ajuste para o lóbulo principal; 

j) SIR: relação sinal-para-interferência máxima entre AI1 e AI2. 

Nesse ponto, cabe fazer algumas considerações sobre os procedimentos adotados no 

processo de avaliação do GAMMC-P. Com relação aos valores das grandezas contidas em 

(3.1), deve-se ressaltar que: 
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a) Os valores de AM, AS, AI1 e AI2 são obtidos a partir do FA, em (2.14), considerando 0 rad 

(0°)    2 rad (360°) e 0 rad (0°)    /2 rad (90°), com resolução  =  = 0,052 

rad (3°), num total de 3751 ângulos de varredura; 

b) O valor de AM é alcançado diretamente, por intermédio do valor máximo de (2.14); 

c) Os valores de AS, AI1 e AI2, requerem alguns cuidados especiais em sua determinação, 

devido ao problema ser multimodal e com um espaço de busca vasto e contínuo: 

 AS é o valor de pico do segundo maior lóbulo presente no diagrama de radiação, o 

qual, comumente, já é inferior aos valores imediatamente abaixo do pico do lóbulo 

principal, de sorte que AS é extraído como o valor máximo de uma matriz auxiliar 

que contém apenas os valores dos cumes do diagrama de radiação, com exceção 

daquele do lóbulo principal; 

 Os valores do diagrama nas direções de chegada dos sinais interferentes são obtidos 

com base nos valores dos ângulos de azimute, , e elevação, , disponíveis mais 

próximos dos ângulos especificados para AI1 e AI2, tendo em vista as resoluções 

adotadas,  e ; 

d) A resolução pode ser reduzida, de modo a melhorar a malha de varredura e, 

consequentemente, o apontamento do lóbulo e dos nulos, mas, como esse procedimento 

não acarretava grande influência nos resultados dos testes, além de elevar bastante o 

tempo de processamento, optou-se por manter a resolução de 0,052 rad (3°), tendo em 

mente que, na prática, essa resolução deve ser reduzida para algo em torno de 0,1°. 

No que tange às ponderações aplicadas em (3.1), a função objetivo foi concebida para 

que alterações nos objetivos acarretem mudanças apenas na função, preservando o restante do 

algoritmo desenvolvido [16], [18]. Por conseguinte, tem-se que: 

a) Direcionamento do lóbulo principal: 

 Devido à importância do direcionamento do lóbulo principal em RAVs, a função 

objetivo prioriza 0 e 0, de modo que estão inseridos em termos não lineares; 

 O fitness tem picos para os ângulos desejados, C = 0 e C = 0, e uma rápida 

redução, até se tornar uma assíntota ao valor nulo, à medida que se afasta de 0 e 0; 

 Tal comportamento é regido pela potência ao quadrado de (C – 0) e (C – 0), assim 

como pelo fator de ajuste, KM, pois o expoente igual a 2 da potência torna o valor da 
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aptidão sempre positivo, ao passo que KM possibilita controlar a influência de 0 e 0 

no fitness, sendo usado KM = 1 [18]. 

b) Maximização do RSLL: 

 Há preferência pelo direcionamento do feixe, em detrimento do RSLL, pois este se 

trata de um objetivo secundário, sendo aplicado na forma adimensional (não está em 

dB), somente ponderando o valor do fitness; 

 A multiplicação entre o termo do RSLL e os termos dos ângulos de radiação é 

apropriada, pois usa a divisão entre as amplitudes dos lóbulos (um valor 

adimensional) para ponderar os desvios em relação à direção de propagação 

desejada, dada por 0 e 0; 

 Caso fosse aplicada uma adição, por exemplo, e um dos termos tivesse um valor 

elevado, esse dominaria o valor da aptidão. 

c) Posicionamento dos nulos: 

 A adequação dos nulos no diagrama é dada pela comparação entre a relação sinal-

para-interferência desejada, SIR, e aquela calculada pela razão entre o lóbulo 

principal, AM, e os nulos nas direções de chegada das interferências, AI1 e AI2; 

 Posicionar os nulos nas direções das interferências é importante, de modo que o valor 

calculado para a relação sinal-para-interferência deve ser maior ou igual ao valor 

desejado, SIR; 

 O termo que envolve o SIR é não linear, de maneira que: i) AM/max(AI1,AI2)  SIR: 

não altera o fitness; ii) AM/AI1  SIR ou AM/AI2  SIR: reduz o fitness em 75%; e iii) 

AM/AI1  SIR e AM/AI2  SIR: reduz o fitness em 93,75%; 

 A determinação de 0 e 0 têm prioridade sobre os valores dos nulos, pois é 

necessário ter C = 0 e C = 0 para não reduzir o fitness, enquanto uma relação 

sinal-para-interferência obtida maior ou igual à desejada não altera os resultados, 

traduzindo o senso prático de que não adianta posicionar nulos nas direções das 

interferências, se o feixe for direcionado na direção errada. 

Dessa maneira, a função objetivo prioriza o apontamento do feixe principal, seguido da 

rejeição dos sinais interferentes e, por fim, da redução dos lóbulos laterais. A razão para tanto 

é que não adianta eliminar interferências (posicionando nulos ou aumentando RSLL), se o 
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feixe apontar para a direção errada, inviabilizando o rastreio ou informando a posição 

equivocada do alvo. 

Já a prioridade dada aos sinais interferentes, em relação ao RSLL, ocorre porque estes 

sinais costumam ter potências elevadas, sobretudo, em aplicações de guerra eletrônica, 

dificultando ou mesmo impedindo a recepção do sinal desejado, seja pela degradação da 

relação sinal-ruído ou pela saturação do nível de entrada do receptor [18]. 

Salienta-se que esta é uma aplicação clássica do controle do diagrama de radiação de 

AVs, conhecida como Direção de Chegada (do Inglês, Direction of Arrival – DoA). Em 

problemas de DoA, procura-se separar múltiplos sinais num mesmo canal de frequência, por 

meio de algoritmos de filtragem espacial, que podem detectar e indicar a direção das 

interferências (determinando, por exemplo, as posições dos jammers) ou controlar o diagrama 

de radiação em conjunto com antenas adaptativas (como é o caso). 

3.4.5 Seleção 

Para emular os processos de seleção natural e reprodução, os AGs realizam uma seleção 

dos indivíduos da população, privilegiando as melhores soluções para gerar descendentes 

mais qualificados, implementando o mecanismo da sobrevivência do mais apto. Se não 

houvesse seleção, os AGs perderiam a essência de processo evolutivo e seriam ineficientes, 

semelhantes a buscas aleatórias. Todavia, a seleção não pode escolher apenas a melhor 

solução da população, já que essa pode não ser a solução ótima global e, assim, ocasionar a 

convergência prematura num ótimo local. Portanto, deve-se manter a chance de soluções de 

qualidade inferior participarem do processo de reprodução. 

Essa seleção pode ser executada por várias técnicas determinísticas ou probabilísticas, 

mas sempre é baseada no valor do fitness, sendo que, de um modo geral, quanto maior esse 

valor, maior a probabilidade de seleção. Dentre essas técnicas, foi escolhida aquela do torneio 

estocástico, devido à facilidade de implementação e à baixa complexidade computacional 

(depende do tamanho do conjunto extraído, n, e não do tamanho da população, NP). O torneio 

estocástico usa uma seleção probabilística para extrair aleatoriamente um conjunto de 

indivíduos da população, do qual apenas um indivíduo é selecionado, a partir do valor do 

fitness. Depois da seleção, todos os membros do conjunto são recolocados na população e o 

processo é repetido até atingir o número de indivíduos requerido para a reprodução. A técnica 

é ilustrada na Figura 3.3 [18]. 
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Figura 3.3: Seleção pela técnica do torneio estocástico [18].  

Como o AG desenvolvido usa o método GAMMC, é realizada a seleção probabilística de 

um conjunto com apenas dois indivíduos da população (n = 2). Acontece que, ao extrair 

conjuntos com três ou mais indivíduos, aumentam as chances de um deles (de maior ou menor 

fitness, dependendo do caso) dominar o processo de seleção, causando convergência 

prematura. Por isso, é empregado o caso mais comum de torneio estocástico, com a seleção de 

um par de indivíduos da população, o que também reduz a complexidade computacional. 

Em seguida, se fosse adotado o modo tradicional de torneio, somente o indivíduo de 

maior fitness desse par seria utilizado para o processo de reprodução [17]. Todavia, no 

GAMMC, visando que a recombinação posterior proporcione maior diversidade genética, a 

seleção do primeiro indivíduo para reprodução usa o modelo tradicional, enquanto que, no 

segundo indivíduo, é escolhido o menor fitness do par. Deve-se destacar que esse 

procedimento é adotado apenas para o operador genético recombinação, sendo que, para o 

operador genético mutação, seleciona-se um indivíduo da população de forma aleatória, sem 

qualquer referência ao fitness, permitindo diversidade genética total. 

Como há reposição, um mesmo indivíduo pode ser selecionado em dois pares diferentes e 

ter o maior fitness do primeiro par e o menor do segundo, o que fará dele o único indivíduo 

usado na reprodução. Para evitar isso, o AG possui filtros no processo de seleção, fazendo 

com que a menor posição da população que tenha o maior fitness do primeiro par selecionado 

origine o primeiro indivíduo para reprodução, ao passo que a maior posição que tenha o 

menor fitness do segundo par origine o segundo indivíduo. 

Se existe só um indivíduo com aquele valor de fitness na população, sendo a sua posição 

selecionada nas duas vezes, a seleção do segundo indivíduo será repetida até conseguir dois 

diferentes. Esse procedimento permite aumentar a diversidade genética após várias gerações 

do AG, quando grande parte da população deverá ter o mesmo fitness. Isso é possível porque 
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o fitness pode ser originado por indivíduos cujos genes (amplitudes e fases progressivas de 

excitação) possuam valores diferentes, ainda existindo diversidade genética na população. 

3.4.6 Recombinação 

Após a seleção, os indivíduos escolhidos são submetidos a modificações probabilísticas, 

por meio de operadores genéticos, que objetivam melhorar a aptidão ao longo de sucessivas 

gerações, usando as características significantes adquiridas nas gerações anteriores. Alguns 

desses operadores são genéricos e muito usados, como é o caso da recombinação (também 

chamada de cruzamento ou crossover), que atua na busca local, e da mutação, que realiza uma 

busca global do espaço de soluções. 

A recombinação é um processo sexuado, que toma partes dos cromossomos de dois 

indivíduos (pais) e combina para formar descendentes (filhos), emulando um cruzamento, a 

fim de alcançar um fitness melhor. No GAMMC, os operadores recombinação e mutação são 

aplicados em toda a população, de acordo com taxas de probabilidade, que foram 

exaustivamente testadas, levando em conta o valor do fitness obtido. Sendo assim, a decisão 

se haverá recombinação em pares de indivíduos da população advém de uma taxa de 

probabilidade, TC, que, segundo os testes, é igual a 35% [18]. Portanto, tem-se que, a cada 

geração do GAMMC-P com população de 100 indivíduos, serão gerados 35 novos indivíduos 

pelo processo de recombinação. 

Para aplicar a recombinação no par de indivíduos, escolhe-se um ou mais pontos do 

cromossomo e efetua-se a troca de segmentos dos genes correspondentes. Uma forma de 

implementar a recombinação em um AG com codificação real é obter o valor dos genes do 

descendente (filho), GF1, a partir da média ponderada entre os valores dos genes dos 

ascendentes (pais), GP1 e GP2, tal qual (3.2), em que KR é um fator da ponderação obtido 

aleatoriamente entre 0 e 1 [75]. A escolha apropriada de KR permite “varrer” melhor o espaço 

de busca, já que controla a chance de recombinação nos valores totais dos indivíduos pais. 

   2PRP1RF1 GK1GKG   (3.2) 

No GAMMC, o modo diferenciado de codificação, inspirado na estrutura física do AV 

(Figura 3.2), possibilita que a recombinação faça a troca direta dos genes dos pais, usando 

números reais, sem conversão para binário, o que reduz bastante o tempo de processamento. 

Nesse caso, para as amplitudes de excitação, Amn, é possível usar a forma mais simples de 

recombinação real, empregando KR = 0 ou KR = 1 em (3.2), ou seja, cada gene do descendente 
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será exatamente igual ao gene da mesma posição de um dos ascendentes. Isso reduz a 

tendência em torno do ponto médio do intervalo permitido para o valor dos genes, o que 

tornaria esses valores homogêneos rapidamente, resultando numa convergência prematura. 

Outrossim, evita o arredondamento dos resultados de (3.2) para compatibilizar com os níveis 

disponíveis das amplitudes (elimina a geração de valores fora do intervalo permitido). 

Com isso, parte da implementação da recombinação real do GAMMC-P simula a 

recombinação binária, dividindo os genes dos pais em partes, que devem ou não ser 

permutadas para gerar os genes dos filhos. Ou seja, para gerar as amplitudes de excitação do 

descendente, é criado um vetor binário, sendo que o valor “1” indica que deve haver troca dos 

genes correspondentes e o valor “0” indica que não. Em seguida, um valor aleatório, obtido a 

partir de uma distribuição uniforme, é utilizado em KR, para obter de (3.2) as fases 

progressivas de excitação (x e y) do filho a partir daquelas dos pais. 

Sem a recombinação, aconteceria uma busca aleatória, de maneira que sua aplicação, 

juntamente com a seleção, realiza uma busca local nas proximidades das melhores soluções, 

sendo a principal ferramenta de busca do AG [24]. Além disso, em AVs, os espaços de busca 

são vastos, de modo que a recombinação apenas com indivíduos mais aptos, apesar de 

acelerar a convergência, exige altas taxas de mutação para manter a diversidade genética e a 

busca global, elevando o tempo de processamento. 

Assim, uma característica marcante do método GAMMC usado no AG desenvolvido é o 

operador genético recombinação, chamado Crossover Máximo-Mínimo (MMC), que faz o 

emparelhamento entre indivíduos mais aptos e menos aptos, para aumentar naturalmente a 

diversidade genética. Na Figura 3.4, há uma ilustração da seleção e da recombinação 

conforme o método GAMMC [19]. 

 

Figura 3.4: Seleção e recombinação (crossover) conforme método GAMMC [19]. 



Capítulo 3 – GAMMC-P 

 

50 

Deve-se frisar que, nos testes do GAMMC realizados em [11], a fim de verificar a 

capacidade de convergência e reprodução de resultados, cada situação foi simulada 10 vezes 

com o crossover convencional e outras 10 vezes com o MMC, sendo que o GAMMC permitiu 

uma melhoria média de mais de 20% no fitness. Com isso, verifica-se que o MMC faz uma 

melhor varredura do espaço de busca, evitando a convergência prematura e altas taxas de 

mutação, de sorte que o GAMMC-P se mostrou uma excelente ferramenta para auxiliar a 

etapa de modelagem do controle do diagrama de radiação de RAVs planares. 

3.4.7 Mutação 

A mutação atua num indivíduo em particular, pré-selecionado, escolhendo uma ou mais 

posições no cromossomo e alterando o valor do(s) gene(s) correspondente(s) para um outro 

alelo possível, tudo de acordo com escolhas aleatórias. Após alterar o(s) gene(s), o indivíduo 

resultante pode ter ou não melhor fitness; porém, o propósito da mutação é criar novas 

soluções de maior variedade genética possível, procurando varrer todo o espaço de soluções, 

numa busca global, mesmo quando o AG está estagnado, evitando que ele fique preso a 

ótimos locais. Sem a mutação, os AGs não teriam como repor material genético 

eventualmente perdido com a seleção e efetuariam uma busca com base apenas na informação 

genética da população inicial, restringindo o espaço de busca. 

De modo geral, a mutação é um operador genético simples de ser realizado, sendo que 

uma forma de manter a diversidade genética é aumentar a chance de mutação, mas isso pode 

gerar uma busca demorada e meramente aleatória. Por outro lado, uma chance muito alta de 

recombinação acelera a convergência, mas pode tornar a busca localizada, lenta e ineficaz em 

problemas multimodais, como em AVs. Por isso, deve haver um equilíbrio entre 

recombinação e mutação [17]. Frisa-se, ainda, que AGs com codificação real ou usados em 

problemas de convergência muito rápida para ótimos locais costumam ter taxas de mutação 

elevadas [24], [88]. Porém, com o MMC, há uma melhor varredura do espaço de busca, 

reduzindo a necessidade de mutação e, assim, o tempo de processamento. 

Como descrito na Seção 3.4.6, no GAMMC, os operadores recombinação e mutação são 

aplicados em toda a população, de acordo com taxas de probabilidade exaustivamente testadas 

[18]. Nesse diapasão, a mutação também é dada por uma taxa de probabilidade, TM, que, 

segundo os testes, é igual a 10%, isto é, a cada geração do GAMMC-P com população de 100 

indivíduos, serão gerados 10 novos indivíduos pelo processo de mutação. 
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Mais uma vez, a codificação real adotada simplifica o processo, pois o cromossomo tem 

genes em posições que facilitam aplicar os operadores genéticos, de maneira que a mutação é 

realizada de forma semelhante à recombinação, isto é, usando (3.2) com fator de ponderação, 

KR, igual a 0 ou 1, para obter as amplitudes de excitação, Amn, e igual a um valor aleatório 

entre 0 e 1, para obter as fases progressivas de excitação, x e y. No caso de Amn, os valores 

de KR também advêm de um vetor binário, com as posições indicando pontos de troca entre os 

genes (“1” para trocar os genes correspondentes e “0” para não trocar). 

Como (3.2) é empregada, são necessários dois indivíduos, sendo um obtido da população 

pelo processo de seleção (Seção 3.4.5) e o outro gerado igualmente ao processo de 

inicialização da população (Seção 3.4.3). Por conseguinte, o segundo indivíduo é obtido de 

forma livre, permitindo a varredura total do espaço de busca, como exige o operador mutação. 

Além do que, adotar um procedimento análogo à recombinação facilita o desenvolvimento 

computacional e aproveita as vantagens já conseguidas, como reduzir a tendência em torno do 

ponto médio do intervalo permitido para o valor dos genes e não haver necessidade de 

arredondar resultados para compatibilizar com os níveis disponíveis de alimentação. 

3.4.8 Substituição 

Os operadores genéticos proporcionam um processo de reprodução e os novos indivíduos 

podem ser introduzidos na população por meio do processo de substituição. Esse é realizado 

depois dos operadores genéticos, visto que, a depender das técnicas adotadas no AG (elitismo, 

por exemplo), os indivíduos a serem substituídos na população podem não ser aqueles 

selecionados para a recombinação e a mutação. Quanto às formas de introduzir os novos 

indivíduos na população, elas caracterizam os AGs e têm três tipos distintos, a saber: 

a) Algoritmo Genético Simples (SGA, do Inglês Simple Genetic Algorithm): é o caso mais 

básico, havendo a seleção e substituição do mesmo número de indivíduos que a 

população inicial, criando uma nova população a partir da anterior; 

b) Algoritmo Genético de Reposição (RGA, do Inglês Replacement Genetic Algorithm): 

apenas um par de indivíduos é selecionado e, normalmente, a substituição também ocorre 

em um par (há casos de substituir somente um indivíduo); 

c) Algoritmo Genético de Estado Estável (SSGA, do Inglês Steady State Genetic 

Algorithm): é um caso intermediário entre o SGA e o RGA, isto é, adota um percentual 

entre o mínimo ou o máximo de indivíduos da população. 
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Dessa classificação, conclui-se que, para o mesmo número de avaliações da função 

objetivo, um RGA possuirá bem mais gerações que um SGA. De acordo com [25], testes 

demonstram que o SGA exibe uma convergência mais lenta que o SSGA, mesmo este com 

diferentes percentuais de substituição, pois evita a possibilidade de trocar um grande número 

de indivíduos de alta aptidão por outros menos aptos, o que ocorre na mudança total da 

população feita pelo SGA. É fato que o SSGA necessita da seleção dos indivíduos a serem 

substituídos, tarefa inexistente no SGA, em que toda a população é trocada. Porém, nos 

problemas de engenharia, o cálculo da função objetivo costuma ser difícil e superar o custo 

computacional de qualquer seleção. 

Isso posto, no GAMMC, os indivíduos a serem substituídos na população são diferentes 

daqueles selecionados para a recombinação e a mutação, pois a substituição emprega o 

modelo SSGA com a técnica do elitismo. A escolha pelo SSGA se deve à convergência mais 

rápida que o RGA, que substitui apenas um ou dois indivíduos por geração, e que o SGA, que 

substitui toda a população e pode perder indivíduos de elevado fitness. Ademais, o custo 

computacional de selecionar os indivíduos a serem substituídos é superado pela dificuldade de 

calcular a função objetivo das aplicações propostas a cada ciclo para toda a população. 

Já a técnica de elitismo melhora o desempenho do AG e reduz os erros de amostragem, 

pois garante a permanência dos melhores indivíduos (a elite) da população, de uma geração 

para a outra, substituindo apenas aqueles de pior fitness pelos indivíduos obtidos da 

reprodução [17]. Assim, a cada ciclo do GAMMC-P, encerrada a avaliação pela função 

objetivo, a população é ordenada pelo valor do fitness. Em seguida, os indivíduos abaixo de 

uma linha de corte são removidos, sendo substituídos por aqueles gerados na reprodução, NIG. 

O número de indivíduos abaixo da linha de corte é especificado em (3.3) e define o 

percentual de substituição do GAMMC (NIG (%) = 100  NIG / NP), uma vez que o total de 

indivíduos produzidos por recombinação e mutação é controlado por taxas fixas, TC e TM, 

respectivamente (Seções 3.4.6 e 3.4.7). Desse modo, sabendo que TC = 35% e TM = 10%, o 

GAMMC-P adota um algoritmo com o modelo SSGA-45% (TC + TM = 45%), ou seja, a cada 

geração da população de 100 indivíduos, aqueles 45 de pior fitness serão substituídos por 

outros advindos da reprodução. 

   PMCIG NTTN   (3.3) 
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3.4.9 Condições de Término 

Após aplicar os operadores genéticos, uma nova geração de indivíduos é criada e inserida 

na população, que é submetida novamente a avaliação, seleção, reprodução e substituição. 

Esses processos são repetidos iterativamente para que a qualidade média dos indivíduos 

aumente a cada ciclo. Decorridas várias gerações, o ideal seria encontrar a solução ótima, mas 

é possível que apenas boas soluções sejam geradas, compondo um conjunto de soluções sub-

ótimas. Na prática, também é comum ocorrer de, simplesmente, não poder afirmar se a 

solução alcançada é um ótimo global (a melhor solução do espaço de busca) ou um ótimo 

local (no caso de funções multimodais). 

Com isso, costumam-se adotar critérios práticos de término para os AGs, sendo comum 

usar o número máximo de gerações ou o tempo limite de processamento. Também pode ser 

usada a parada por estagnação, quando, depois de muitas gerações consecutivas, há pouca (ou 

nenhuma) diversidade genética na população ou não se observa melhoria no fitness, o que 

aponta para um máximo ou mínimo da função. Outrossim, caso a aptidão requerida seja 

conhecida, pode ser utilizado o critério de erro máximo admissível, no qual o AG é finalizado 

assim que obtém um indivíduo com um erro menor que o estipulado. 

De todo modo, um controle final tem de ser feito, uma vez que não é possível simular 

indefinidamente. Entretanto, esse controle deve ser realizado com cautela, vez que todas as 

metodologias citadas apresentam dificuldades. O número máximo de gerações e o tempo 

limite de processamento podem encerrar o AG sem investigar apropriadamente o espaço de 

busca. A estagnação da diversidade genética pode terminar prematuramente o AG num 

máximo local. Mesmo se o fitness requerido é conhecido e o AG é finalizado no menor erro 

admissível, seria possível chegar a um valor de erro nulo. Destarte, a escolha de uma dada 

metodologia dependerá dos recursos à disposição, como tempo disponível e capacidade de 

processamento. 

No GAMMC, considerando os objetivos de otimização, o tempo disponível e a 

capacidade de processamento, os testes indicaram que a condição de término deve ser o 

número máximo de 300 gerações. Os resultados da evolução do fitness máximo e médio da 

população do GAMMC-P em cinco simulações (Testes, T1 a T5) para quatro diferentes 

situações de operação (A, B, C e D) serão detalhados no Capítulo 4. 
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3.5 Conclusões 

Nesse capítulo, foi ressaltado o escopo do trabalho, qual seja, otimizar a etapa de 

modelagem do controle do diagrama de radiação de RAVs para rastreio de foguetes. Foram, 

então, apresentados o problema em si e a proposta de solução por AGs. Em seguida, foi 

apresentada a estrutura da solução desenvolvida, o GAMMC-P, associando suas 

características aos conceitos de AGs. Dentre tais características, merece destaque o fato do 

algoritmo ser reconfigurável, possuir múltiplos objetivos, ter codificação real diferenciada e 

aplicar o método GAMMC. 
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Capítulo 4  
4 Resultados e Discussões 

Resultados e Discussões 

4.1 Introdução 

Com intuito de validar a aplicação do GAMMC-P na otimização do controle do diagrama 

de radiação de RAVs, foram efetuados testes para diferentes situações de operação, que 

retratam possíveis condições a que são submetidos os radares de SRFs. O AG possui três 

objetivos de otimização, pois direciona o lóbulo principal, reduz os lóbulos laterais e 

posiciona nulos do diagrama de radiação. Cada situação de operação foi submetida a cinco 

testes com os mesmos requisitos a serem atendidos, a fim de comprovar a capacidade do AG 

de reproduzir os resultados. 

4.2 Situações de Operação 

4.2.1 Considerações Iniciais 

O GAMMC-P foi desenvolvido no software Scilab, por ser um ambiente computacional 

com interface de programação amigável e por permitir criar funções em arquivos de 

instruções compatíveis com diferentes hardwares e sistemas operacionais [89]. Sendo assim, 

os testes foram executados em vários computadores, aproveitando a portabilidade do Scilab, e 

cada execução do GAMMC-P durou em torno de 8 horas, com processador I5 2.4 GHz, e 12 

horas, com processador Core 2 Duo 2.4 GHz. Nesse rumo, fica claro que o uso de 

computadores mais modernos reduz substancialmente o tempo de processamento, o qual, 

como será explicado adiante (Seção 4.3.2), também pode ser reduzido por intermédio de 

outras melhorias no hardware, no software ou no próprio algoritmo. 

Nos testes, foram analisadas diferentes situações de operação de um AV planar, já que 

existem inúmeros registros do uso deste tipo de arranjo em RAVs [28]-[30], sendo 

consideradas as principais situações práticas e os limites de operação. Como o GAMMC é um 

método genérico, permitindo a adaptação para qualquer tipo de elemento, foram usados 

radiadores isotrópicos, pois possuem equacionamentos menos complicados e podem ser 

extrapolados para outros tipos de radiadores [7]. 



Capítulo 4 – Resultados e Discussões 

 

56 

Repisa-se que o método GAMMC havia sido exaustivamente testado para arranjos 

lineares, por serem comuns na prática (sozinhos ou compondo antenas mais sofisticadas) e 

terem formulação concisa (acarretando menor esforço computacional), fatores importantes 

para o que seria o estágio inicial do algoritmo, como parte da ferramenta computacional 

Otimização de Arranjos de Antenas com Algoritmos Genéticos (O3AG). 

Todavia, mesmo diante do êxito nos testes com arranjos lineares e da conhecida 

capacidade de adequação dos AGs, restava necessário averiguar o desempenho do método 

GAMMC para arranjos mais complexos, tendo em vista maiores dificuldades de 

equacionamento, esforço computacional e obtenção dos valores do campo eletromagnético a 

partir do diagrama de radiação (há variação tanto em azimute quanto em elevação). 

Nesse esteio, considerando que os arranjos lineares possibilitam o controle do ângulo de 

apontamento do diagrama de radiação apenas em uma direção (normalmente, elevação) e que 

o método GAMMC ainda não havia sido testado para outros tipos de arranjo, ao utilizar 

arranjos planares, o GAMMC-P traz uma contribuição deste trabalho, consolidando a 

capacidade de adequação do método para situações operacionais mais complexas e comuns 

em projetos de RAVs. 

4.2.2 Requisitos de Operação 

O RAV adotado nos testes tem estrutura semelhante àquela esboçada na Figura 2.11 (b), 

com quatro AVs nas faces do tronco de uma pirâmide regular de base quadrada. Nesse caso, 

considerando que cada face cobrirá 90° de varredura em azimute e que, normalmente, o RAV 

tem dimensões desprezíveis em relação à distância que está do alvo, o ângulo de interesse em 

elevação é de 45° (0°  0  45°), enquanto o de azimute é de 360° (0°  0  360°). Destaca-

se que, ao serem dispostos nas faces do tronco de pirâmide, os arranjos ficam inclinados, 

aumentando a cobertura útil em elevação. Dessa forma, se, em cada face, o RAV tiver uma 

inclinação, em relação ao solo, de 45°, por exemplo, permitirá ao radar um campo de visão 

completo para alvos distantes, como se estivesse localizado no centro de uma semiesfera. 

Assim sendo, a partir do RAV adotado, o GAMMC-P foi testado numa aplicação típica, 

com três objetivos de otimização: determinar os ângulos de azimute e elevação do lóbulo 

principal, maximizar o nível relativo do lóbulo lateral (RSLL) e posicionar nulos do diagrama 

de radiação para rejeitar dois sinais interferentes com direções de chegada conhecidas, 

conforme a função objetivo dada em (3.1). 
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Logo, o problema de otimização trata de três objetivos comuns em RAVs, devendo 

observar um compromisso entre eles para formatar o diagrama de radiação. Dessa maneira, a 

função objetivo prioriza o apontamento do feixe principal, seguido da rejeição dos sinais 

interferentes e, por fim, da redução dos lóbulos laterais, consoante Seção 3.4.4. Por 

conseguinte, é possível rejeitar tais interferências posicionando nulos do diagrama de radiação 

em suas direções de chegada, sempre levando em conta o compromisso de projeto, vez que 

isso altera o diagrama de radiação, reduzindo, por exemplo, a diretividade e o RSLL [18]. 

Cabe ainda dizer que o nulo é o local do diagrama de radiação com capacidade desprezível de 

transmissão ou recepção, sendo adotado 40 dB abaixo do lóbulo principal. 

Diante disso, o GAMMC-P busca o valor ótimo das amplitudes (Amn entre 0 e 7, com 

passo igual a 1) e das fases progressivas (x e y entre – e +, com passo de 0.01 rad) para 

alimentação de um AV planar de 10x10 elementos isotrópicos (2N = 2M = 10), 

simetricamente distribuídos em relação aos planos xz e yz e com espaçamento uniforme de 

meio comprimento de onda (d = /2), semelhante àquele da Figura 2.10. Além disso, são 

consideradas as direções de chegada conhecidas de dois sinais interferentes simultâneos. Para 

ilustrar, a Figura 4.1 contém uma situação de operação em que o RAV rastreia um alvo em 

(0, 0), enquanto sofre interferência de dois jammers em (I1,I1) e (I2, I2). 

 

Figura 4.1: RAV rastreando alvo em (0,0) e jammers em (I1, I1) e (I2,I2). 

Para validar o GAMMC-P, foram efetuados testes para diferentes situações de operação, 

que retratam possíveis condições a que são submetidos os RAVs de SRFs. Devido ao grande 
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número de possibilidades, obtido pela combinação dos valores de 0, I1, I2, 0, I1 e I2, bem 

como o razoável tempo de processamento de cada simulação, esses testes foram realizados 

apenas com as principais situações práticas para o AV adotado (área de cobertura de interesse 

em 0°  0  360° e 0°  0  45°). 

Além disso, foi investigado um caso no limite de operação proposto pela literatura do 

assunto, com ângulo de elevação afastado 60° da direção broadside e, consequentemente, 

varredura de uma face igual ou maior que 120° em elevação [9], [30]. As situações de 

operação examinadas são apresentadas na Tabela 4.1, indicando uma variação do lóbulo 

principal por toda a região de interesse do AV, com sinais interferentes em direções diagonais 

(caso mais comum na prática), sendo a situação D usada para fins de testes computacionais do 

AG, já que não seria empregada na prática, por retratar um caso extremo (0 = 60°). 

Situação (0,0), (I1,I1) e (I2,I2) 

A (0 = 0°, 0 = 0°), (I1 = 0°, I1 = 45°) e (I2 = 180°, I2 = 45°) 

B (0 = 90°, 0 = 45°), (I1 = 0°, I1 = 45°) e (I2 = 180°, I2 = 45°) 

C (0 = 45°, 0 = 30°), (I1 = 0°, I1 = 45°) e (I2 = 0°, I2 = 0°) 

D (0 = 90°, 0 = 60°), (I1 = 0°, I1 = 45°) e (I2 = 180°, I2 = 45°) 

Tabela 4.1: Situações de operação para testes do GAMMC-P. 

Nessa conjuntura, considerando a experiência sobre o assunto e as limitações 

computacionais existentes (mormente, o tempo de processamento), foram propostos os 

seguintes requisitos operacionais, utilizados como critérios para considerar aprovado o 

resultado de cada simulação: 

a) Erros de apontamento do lóbulo principal em azimute e elevação menores ou iguais a 

0,5° (0,009 rad); 

b) Relação sinal-para-interferência, SIR, entre lóbulo principal, AM, e o máximo das 

interferências, AI1 e AI2, maior ou igual a 40 dB; 

c) RSLL maior ou igual a 20 dB, com intuito de testar o GAMMC-P, pois é um valor muito 

elevado se comparado aos RRPs para rastreio de foguetes, que têm RSLL típico de 15 a 

20 dB [3]-[4], mesmo sem o objetivo adicional de posicionar nulos do diagrama. 
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4.3 Análises dos Testes 

4.3.1 Considerações Iniciais 

Cada situação de operação foi submetida a cinco testes, a fim de comprovar a capacidade 

do GAMMC-P convergir e reproduzir os resultados [79]. Cada teste corresponde a uma 

simulação computacional e o critério adotado para considerar o algoritmo aprovado em uma 

situação analisada foi convergir em todas as simulações e alcançar os requisitos propostos em, 

pelo menos, 70% delas [18]. Esse percentual é usado porque o AG possui vários operadores 

probabilísticos, repletos de passos com respostas aleatórias, progredindo para uma solução 

ótima por diferentes percursos cada vez que é executado, de tal forma que os testes devem ser 

analisados em função do sucesso da média ou maioria dos resultados [25]. 

Deve-se frisar que, dependendo das restrições do problema, sobretudo, o tempo de 

processamento, é possível – e comum – aplicar o AG mais de uma vez ao problema abordado, 

fazendo mais de uma simulação computacional para os mesmos requisitos propostos, a fim de 

checar e/ou melhorar os resultados obtidos. Isso posto, na prática, mesmo que o algoritmo não 

alcance os requisitos em todas as simulações efetuadas para um mesmo problema, caso tenha 

obtido na maioria delas (por exemplo, 70%), já pode ser considerado como satisfatório. 

4.3.2 Resultados 

De início, a evolução do fitness máximo e médio da população do GAMMC-P para os 

resultados das cinco simulações (Testes, T1 a T5) feitas para cada situação de operação 

examinada (A, B, C e D) é exibida na Figura 4.2. 
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Figura 4.2: Evolução do fitness máximo e médio da população do GAMMC-P em cinco simulações (Testes, T1 a 

T5) para as situações de operação: (a) A. (b) B. (c) C. (d) D. 
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Grosso modo, as simulações tiveram um comportamento semelhante e esperado para 

todas as situações de operação, com as curvas convergindo e o fitness médio seguindo a 

tendência do máximo, ratificando a capacidade de convergência e de reprodução de resultados 

do GAMMC-P. Ressalta-se que as oscilações no fitness médio a cada geração se devem à 

substituição de parte da população, introduzindo indivíduos de diferentes aptidões (grande 

parte inferior àquelas da população anterior), em busca de aumentar a diversidade genética. 

Não obstante essas semelhanças, nota-se que as três primeiras situações, Figura 4.2 (a), 

(b) e (c), tiveram comportamento mais parecido, pois todas as simulações têm rápida evolução 

nas primeiras gerações, em virtude da recombinação, e passam a ter “saltos” evolutivos 

provenientes da mutação, até atingirem um fitness máximo variando entre 10 e 15. Isso é 

reflexo das situações de operação, cujos ângulos de elevação do lóbulo principal (0 igual a 

0°, 45° e 30°, respectivamente) não são distantes da direção normal (broadside), de modo que 

há menor deformação do diagrama de radiação, o que facilita o seu controle. 

Por outro lado, na situação D, Figura 4.2 (d), percebe-se um comportamento diferente das 

demais, sendo que as curvas continuam a ter rápida evolução nas primeiras gerações, devido à 

recombinação, mas sofrem uma breve estagnação, praticamente sem “saltos” evolutivos, 

findando com um fitness máximo próximo a 4. Mais uma vez, a explicação está na situação de 

operação, pois, agora, o ângulo de elevação do lóbulo principal está afastado da direção 

normal (0 = 60°), propiciando uma elevada alteração do diagrama, pois aumenta os lóbulos 

laterais e, consequentemente, reduz a energia disponível para o lóbulo principal. Por isso, o 

valor do fitness cai, tendo em vista a diminuição do valor do termo AM/AS, que representa o 

RSLL em (3.1). Tal observação está alinhada à previsão da literatura [9], [30] (Seção 2.4.2). 

De qualquer modo, observa-se que as simulações convergiram em todas as situações de 

operação (A, B, C e D), ratificando que foi apropriada a escolha do critério de término pelo 

número máximo de gerações igual a 300. Primeiramente, porque o GAMMC-P atingiu os 

requisitos propostos para todas as situações de operação examinadas, exceto na última, por se 

tratar de um caso extremo, tendo em vista a limitação previsível do feixe principal distante da 

direção broadside. Adicionalmente, não era conhecido um valor máximo de fitness para 

finalizar o AG em um erro máximo admissível. Já a parada por estagnação poderia impedir 

evoluções futuras, vez que foram identificados casos de evolução aos “saltos”, após muitas 

gerações de estagnação (hipótese de Equilíbrios Pontuados [17]). Como exemplo, na Figura 

4.2 (a), o Teste T2 (cor azul) teve o fitness máximo estagnado por aproximadamente 80 

gerações (entre 195 e 275 gerações) até apresentar um “salto” evolutivo. 



Capítulo 4 – Resultados e Discussões 

 

62 

De mais a mais, o AG possui um tempo de processamento razoável (dependendo do 

computador usado, esse tempo variou de 8 a 12 horas), o que, apesar de aceitável nessa fase 

de estudos, consome bastante dos recursos computacionais disponíveis, a ponto de não ser 

recomendável continuar uma simulação a esmo, tão somente em busca de melhorar os 

parâmetros de operação além dos níveis exigidos – e já alcançados – naquela aplicação. Nesse 

contexto, o tempo de processamento pode ser reduzido de várias formas, como, por exemplo: 

a) Modificação do algoritmo: usar tabelas de memória, contendo os parâmetros de entrada e 

armazenando os resultados obtidos nos cálculos correspondentes da função objetivo, a 

fim de não repetir cálculos para sinais de excitação já conhecidos, visto que a função 

objetivo é responsável pela maior parte do tempo de processamento para o problema; 

b) Substituição do software: passar as funções interpretadas do ambiente computacional 

Scilab
1
 para um programa executável, o qual, inclusive, pode ser elaborado em outra 

linguagem de programação; 

c) Alteração do hardware: utilizar processadores mais velozes e sistemas de computação 

com processamento paralelo (por exemplo, mestre-escravo, insular, celular ou genético). 

Feitas tais considerações sobre a convergência e o tempo de processamento, os resultados 

das cinco simulações (Testes, T1 a T5) realizadas para cada situação de operação (A, B, C e 

D) são apresentados da Tabela 4.2 e sintetizados na Tabela 4.3, a qual contém: 

a) N: número de erros de direcionamento do lóbulo principal em azimute; 

b) NE: número de erros de direcionamento do lóbulo principal em elevação; 

c) C,Med: valor médio dos ângulos de azimute calculados para o lóbulo principal; 

d) C,Med: valor médio dos ângulos de elevação calculados para o lóbulo principal; 

e) NERSLL: número de erros de RSLL calculado; 

f) RSLLMed: valor médio dos valores de RSLL calculados; 

g) RSLLMax: valor máximo dos valores de RSLL calculados; 

h) NESIR: número de erros de SIR calculado; 

i) SIRMed: valor médio dos valores de SIR calculados; 

j) SIRMax: valor máximo dos valores de SIR calculados. 

                                                           

1
 O Scilab é uma marca registrada da INRIA. A página do Scilab na Internet é: www.scilab.org. 

http://www.scilab.org/
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(a) 

 
(b) 

Versão: 1.0

Teste: Arquivo: Data: 05/02/15

Antena: Isotrópica N
o
 de Elem.: 10x10 Espaçam.: l / 2 FIo ( 

o
) = 0,0 Tetao ( 

o
) = 0,0

FIi1 ( 
o
) = 0,0 Tetai1 ( 

o
) = 45,0 FIi2 ( 

o
) = 180,0 Tetai2 ( 

o
) = 45,0 RSLL (dB) >= 20,0

SIRmín (dB) >= 40,0 Tam. Pop. = 100 Recomb. = 35,0% Mutação = 10,0% Kp = 1,00

Simulação N
o

FI ( 
o
) Teta ( 

o
) RSLL  (dB) SIR mín (dB) Fitness (Adm)

Converg. 

(Gerações)

Tempo 

(Minutos)

01 0,000 0,000 22,037 43,628 12,6 290 645,687

02 0,000 0,000 21,197 57,288 11,5 282 669,092

03 0,000 0,000 22,504 51,145 13,3 300 510,860

04 0,000 0,000 21,962 50,887 12,5 297 666,600

05 0,000 0,000 20,414 42,512 10,5 287 601,456

Mínimo 0,0 0,0 20,4 42,5 10,5 282 510,9

Máximo 0,0 0,0 22,5 57,3 13,3 300 669,1

Média 0,0 0,0 21,6 49,1 12,1 291 618,7

Core 2 Duo 2.4 GHz

-

-

-

Algortimo Genético com Recombinação Máximo-Mínimo - Arranjo Planar (GAMMC-P)

gammc_v1.0.sciA - Interferência Diagonal-Diagonal

CPU - Clock (GHz)

Core 2 Duo 2.4 GHz

Core 2 Duo 2.4 GHz

I5 2.4 GHz

Core 2 Duo 2.4 GHz

Versão: 1.0

Teste: Arquivo: Data: 05/02/15

Antena: Isotrópica N
o
 de Elem.: 10x10 Espaçam.: l / 2 FIo ( 

o
) = 90,0 Tetao ( 

o
) = 45,0

FIi1 ( 
o
) = 0,0 Tetai1 ( 

o
) = 45,0 FIi2 ( 

o
) = 180,0 Tetai2 ( 

o
) = 45,0 RSLL (dB) >= 20,0

SIRmín (dB) >= 40,0 Tam. Pop. = 100 Recomb. = 35,0% Mutação = 10,0% Kp = 1,00

Simulação N
o

FI ( 
o
) Teta ( 

o
) RSLL  (dB) SIR mín (dB) Fitness (Adm)

Converg. 

(Gerações)

Tempo 

(Minutos)

01 90,000 45,000 21,171 41,908 11,4 282 753,940

02 90,000 45,000 22,010 52,202 12,6 300 711,499

03 90,000 45,000 23,772 75,113 15,4 296 533,564

04 90,000 45,000 21,352 43,632 11,7 266 671,927

05 90,000 45,000 22,927 47,305 14,0 253 545,543

Mínimo 90,0 45,0 21,2 41,9 11,4 253 533,6

Máximo 90,0 45,0 23,8 75,1 15,4 300 753,9

Média 90,0 45,0 22,2 52,0 13,0 279 643,3

I5 2.4 GHz

Core 2 Duo 2.4 GHz

I5 2.4 GHz

-

-

-

Algortimo Genético com Recombinação Máximo-Mínimo - Arranjo Planar (GAMMC-P)

B - Interferência Diagonal-Diagonal gammc_v1.0.sci

CPU - Clock (GHz)

Core 2 Duo 2.4 GHz

Core 2 Duo 2.4 GHz
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(c) 

 
(d) 

Tabela 4.2: Resultados dos testes para as situações de operação examinadas do GAMMC-P: (a) A. (b) B. (c) C. (d) D. 

Versão: 1.0

Teste: Arquivo: Data: 05/02/15

Antena: Isotrópica N
o
 de Elem.: 10x10 Espaçam.: l / 2 FIo ( 

o
) = 45,0 Tetao ( 

o
) = 30,0

FIi1 ( 
o
) = 0,0 Tetai1 ( 

o
) = 45,0 FIi2 ( 

o
) = 0,0 Tetai2 ( 

o
) = 0,0 RSLL (dB) >= 20,0

SIRmín (dB) >= 40,0 Tam. Pop. = 100 Recomb. = 35,0% Mutação = 10,0% Kp = 1,00

Simulação N
o

FI ( 
o
) Teta ( 

o
) RSLL  (dB) SIR mín (dB) Fitness (Adm)

Converg. 

(Gerações)

Tempo 

(Minutos)

01 45,000 30,000 20,639 51,319 10,8 296 672,419

02 45,000 30,000 22,853 40,422 13,9 239 711,288

03 45,000 30,000 21,280 40,921 11,6 299 542,133

04 45,000 30,000 22,814 41,473 13,8 276 732,680

05 45,000 30,000 23,184 43,405 14,4 283 508,975

Mínimo 45,0 30,0 20,6 40,4 10,8 239 509,0

Máximo 45,0 30,0 23,2 51,3 14,4 299 732,7

Média 45,0 30,0 22,2 43,5 12,9 279 633,5

I5 2.4 GHz

Core 2 Duo 2.4 GHz

I5 2.4 GHz

-

-

-

Algortimo Genético com Recombinação Máximo-Mínimo - Arranjo Planar (GAMMC-P)

C - Interferência Diagonal-Diagonal gammc_v1.0.sci

CPU - Clock (GHz)

Core 2 Duo 2.4 GHz

Core 2 Duo 2.4 GHz

Versão: 1.0

Teste: Arquivo: Data: 05/02/15

Antena: Isotrópica N
o
 de Elem.: 10x10 Espaçam.: l / 2 FIo ( 

o
) = 90,0 Tetao ( 

o
) = 60,0

FIi1 ( 
o
) = 0,0 Tetai1 ( 

o
) = 45,0 FIi2 ( 

o
) = 180,0 Tetai2 ( 

o
) = 45,0 RSLL (dB) >= 20,0

SIRmín (dB) >= 40,0 Tam. Pop. = 100 Recomb. = 35,0% Mutação = 10,0% Kp = 1,00

Simulação N
o

FI ( 
o
) Teta ( 

o
) RSLL  (dB) SIR mín (dB) Fitness (Adm)

Converg. 

(Gerações)

Tempo 

(Minutos)

01 90,000 60,000 11,713 58,185 3,9 290 666,815

02 90,000 60,000 11,966 41,009 4,0 291 715,632

03 90,000 60,000 11,601 42,278 3,8 284 537,207

04 90,000 60,000 11,916 40,696 3,9 297 709,254

05 90,000 60,000 11,776 40,981 3,9 285 639,924

Mínimo 90,0 60,0 11,6 40,7 3,8 284 537,2

Máximo 90,0 60,0 12,0 58,2 4,0 297 715,6

Média 90,0 60,0 11,8 44,6 3,9 289 653,8

I5 2.4 GHz

Core 2 Duo 2.4 GHz

Core 2 Duo 2.4 GHz

-

-

-

Algortimo Genético com Recombinação Máximo-Mínimo - Arranjo Planar (GAMMC-P)

D - Interferência Diagonal-Diagonal gammc_v1.0.sci

CPU - Clock (GHz)

Core 2 Duo 2.4 GHz

Core 2 Duo 2.4 GHz



Capítulo 4 – Resultados e Discussões 

 

65 

Teste 
NE 

(%) 

NE 

(%) 

C,Med 

( ) 

C,Med 

( ) 

NERSLL 

(%) 

RSLLMed 

(dB) 

RSLLMax 

(dB) 

NESIR 

(%) 

SIRMed 

(dB) 

SIRMax 

(dB) 

A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 22,5 0,0 49,1 57,3 

B 0,0 0,0 90,0 45,0 0,0 22,2 23,8 0,0 52,0 75,1 

C 0,0 0,0 45,0 30,0 0,0 22,2 23,2 0,0 43,5 51,3 

D 0,0 0,0 90,0 60,0 100,0 11,8 12,0 0,0 44,6 58,2 

Tabela 4.3: Síntese dos resultados dos testes para as situações de operação examinadas com o GAMMC-P. 

Ante o exposto, verifica-se que os resultados dos testes foram satisfatórios, pois todas as 

simulações convergiram adequadamente, não houve erros de direcionamento do lóbulo 

principal (N = 0,0% e NE = 0,0% em todos os casos) e nem de posicionamento dos nulos 

(NESIR = 0,0% em todos os casos), enquanto o RSLL desejado não foi atingido apenas na 

situação de operação limite (situação D, o que já era esperado). 

Ressalta-se que o GAMMC-P foi projetado para atender inúmeras aplicações, inclusive, 

com objetivos de otimização simultâneos e conflitantes. Por isso, a ausência de erros de 

apontamento do lóbulo principal em azimute e elevação (N = 0 e NE = 0) se deve ao fato 

do direcionamento correto ser essencial para o funcionamento de um RAV, de modo que se 

optou por KM = 1, aumentando a influência do apontamento no valor do fitness (Seção 3.4.4). 

Dentro do compromisso da otimização (Seção 4.2.2), isso reduz a chance de atingir os demais 

objetivos, sobretudo, o RSLL, como poderia ocorrer para valores menores de KM (0,05, por 

exemplo [18]), mas garante a ordem de prioridades estabelecida (direcionamento do lóbulo 

principal, rejeição de interferências e redução de lóbulos laterais). 

Nesse diapasão, mesmo com a restrição imposta por KM, foram obtidos altos valores de 

SIR (51,3  SIRMax  75,1 dB), os quais, na maioria das vezes, foram mais de 3 dB acima do 

valor estipulado como requisito operacional para considerar aprovado o resultado do teste 

(SIR  40 dB). Os problemas se concentram nas situações operacionais C, com (0 = 45°, 0 = 

30°), (I1 = 0°, I1 = 45°) e (I2 = 0°, I2 = 0°), e D, com (0 = 90°, 0 = 60°), (I1 = 0°, I1 = 

45°) e (I2 = 180°, I2 = 45°), porque o controle deforma bastante o diagrama de radiação 

abaixo do lóbulo principal ( < 0), dificultando posicionar nulos nessa região. 

Porém, mesmo assim, o GAMMC-P permitiu alcançar os requisitos de operação para SIR 

em 100% dos testes. Cabe dizer ainda que há registros da dificuldade para obter nulos 40 dB 

abaixo do lóbulo principal [77], enquanto o GAMMC-P atingiu, no mínimo, 40,4 dB no 

conjunto de testes, sendo sempre executadas cinco simulações para cada situação de operação, 

comprovando que os resultados são reproduzíveis e estáveis. 
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Salienta-se que, nas Tabelas, só é registrado o pior caso de SIR em cada simulação, ou 

seja, o menor valor de nulo encontrado para as duas interferências. Dessa forma, cabe aqui 

mencionar que foram alcançados valores expressivos de relação sinal-para-interferência, 

como, por exemplo, na terceira simulação (Teste 03, T3) da situação operacional B, com (0 = 

90°, 0 = 45°), (I1 = 0°, I1 = 45°) e (I2 = 180°, I2 = 45°), que apresentou SIR entre AM e AI1 

(SIRI1) igual a 90,5 dB (nulo do diagrama mais de 33 mil vezes menor que o lóbulo principal) 

e SIR entre AM e AI2 (SIRI2) igual a 75,1 dB (nulo do diagrama mais de 5 mil vezes menor que 

o lóbulo principal), este último sendo o valor apresentado na Tabela 4.2 (b). 

Quanto ao RSLL, as Tabelas mostram pequena diferença entre a média e o máximo, 

indicando a estabilidade nos resultados. Além disso, foram obtidos valores elevados (22,5  

RSLLMax  23,8 dB) para as três primeiras situações de operação, A, B e C, o que foi possível 

porque os ângulos de elevação do lóbulo principal (0 igual a 0°, 45° e 30°, respectivamente) 

não são distantes da direção normal do plano do arranjo (broadside), propiciando menos 

alterações do diagrama de radiação. Assim, os valores de RSLL nesses casos superam o alto 

requisito estabelecido para testar o GAMMC-P (RSLL  20 dB), o que evita ou, pelo menos, 

atenua bastante radiações em direções indesejáveis, mostrando a adequação dos resultados 

frente às rigorosas restrições impostas para o direcionamento de lóbulo e nulos. 

Tais restrições dificultam a otimização, provocando os erros de RSLL na situação D, que 

teve um comportamento diferente das demais (RSLLMax = 12,0 dB). Repisa-se que, nesse 

caso, a situação de operação é um caso extremo, que exige o ângulo de elevação do lóbulo 

principal afastado da direção broadside (0 = 60°), produzindo uma grande deformação do 

diagrama, o que aumenta seus lóbulos laterais e, consequentemente, reduz o RSLL. Assevera-

se que esse resultado já era esperado, levando em consideração as disposições na literatura do 

assunto [9], [30], tendo sido aplicado como teste para verificar se o GAMMC-P convergiria 

em tal situação adversa, bem como seria capaz de atender aos demais objetivos de otimização, 

dificuldades que foram devidamente superadas pelo algoritmo. 

Outrossim, como já mencionado, os valores de RSLL poderiam ser maiores, mas a 

função objetivo prioriza 0, 0, I1, I1, I2 e I2, reduzindo a chance de aumentar o RSLL. 

Diante disso, pode-se dizer que os resultados obtidos para o RSLL na situação D foram 

consideráveis, pois valores em torno de 12,0 dB são capazes de rejeitar grande número de 

interferências, mormente, aquelas não intencionais (não provocadas por contramedidas, por 

exemplo). Além do mais, o requisito operacional de RSLL estabelecido na Seção 4.2.2 (RSLL 



Capítulo 4 – Resultados e Discussões 

 

67 

 20 dB) é bastante elevado se comparado com RRPs (RSLL típico de 15 a 20 dB) [3], [4], os 

quais sequer possuem o objetivo adicional de posicionar nulos do diagrama de radiação. 

Nesse ponto, é importante registrar que os requisitos de operação foram atendidos em 

75% do total dos testes, indicando resultados promissores para um método probabilístico e 

superiores ao estabelecido como aceitável (70%, conforme Seção 4.3.2), validando a eficácia 

do GAMMC-P. Por outro lado, considerando as principais situações práticas para o AV 

adotado, A, B e C (área de cobertura de interesse em 0°  0  360° e 0°  0  45°), de modo 

a excluir a situação D, em que é inviável estabelecer o controle desejado, os resultados são 

excelentes, com os requisitos de operação sendo atendidos em 100% dos testes. 

Dito isso, na Figura 4.3, são apresentados os valores de amplitude e fase ( Amn   + (M– 

1)x + (N – 1)y ) dos indivíduos de melhor fitness obtidos nas simulações de cada situação 

operacional, adotando-se que a fase do primeiro gene é igual a zero ( = 0°). Lembra-se que 

cada indivíduo da população contém somente um quadrante do AV (N = M = 5 elementos), 

devido à distribuição simétrica de amplitudes em relação aos planos xz e yz. Então, à medida 

que o lóbulo principal se afasta da direção broadside, com 0 e 0 se distanciando dos eixos, 

os valores de  (em módulo) e de Amn (nos elementos laterais do arranjo) tendem a aumentar. 

Portanto, constata-se que o GAMMC-P buscou direcionar o lóbulo principal, por meio de 

x e y, e elevar o RSLL, por meio de Amn, ratificando que as amplitudes de excitação 

controlam o nível dos lóbulos laterais e as fases progressivas controlam a direção do feixe [7]. 

Apesar disso, direcionamentos do feixe próximos à direção end-fire, além de maiores valores 

da fase progressiva de excitação, exigem também a participação da amplitude de excitação 

dos elementos na borda do arranjo, o que prejudica a otimização do RSLL [18]. Sendo assim, 

observando a Figura 4.3 (d), é possível entender o porquê do RSLL alcançado na situação D 

ser menor que nas demais situações, uma vez que, para auxiliar no controle do feixe, os 

valores de Amn estão maiores na borda do arranjo (canto inferior direito do indivíduo), sendo 

superiores aqueles dos demais casos (A, B e C), o que diminui o RSLL. 

7  0,0° 7  – 1,3° 7  – 2,6° 4  – 3,9° 4  – 5,2° 

6  – 0,5° 6  – 1,8° 5  – 3,1° 4  – 4,4° 2  – 5,7° 

7  – 1,0° 4  – 2,3° 5  – 3,6° 2  – 4,9° 4  – 6,2° 

5  – 1,5° 5  – 2,8° 0  – 4,1° 3  – 5,4° 0  – 6,7° 

2  – 2,0° 2  – 3,3° 3  – 4,6° 1  – 5,9° 1  – 7,2° 

(a) x = – 0,5° e y = – 1,3°. 
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7  0,0° 6  – 63,9° 6  – 127,8° 5  – 191,7° 4  – 255,6° 

6  0,0° 5  – 63,9° 5  – 127,8° 3  – 191,7° 1  – 255,6° 

7  0,0° 5  – 63,9° 4  – 127,8° 4  – 191,7° 2  – 255,6° 

2  0,0° 4  – 63,9° 2  – 127,8° 1  – 191,7° 2  – 255,6° 

4  0,0° 4  – 63,9° 1  – 127,8° 1  – 191,7° 1  – 255,6° 

(b) x = – 0,0° e y = – 63,9°. 

7  0,0° 7  – 32,9° 5  – 65,8° 5  – 98,7° 4  – 131,6° 

7  – 31,7° 6  – 64,6° 6  – 97,5° 4  – 130,4° 3  – 163,3° 

5  – 63,4° 5  – 96,3° 4  – 129,2° 3  – 162,1° 2  – 195,0° 

6  – 95,1° 4  – 128,0° 4  – 160,9° 1  – 193,8° 0  – 226,7° 

2  – 126,8° 3  – 159,7° 1  – 192,6° 1  – 225,5° 3  – 258,4° 

(c) x = – 31,7° e y = – 32,9°. 

5  0,0° 4  – 76,8° 2  – 153,6° 4  – 230,4° 7  – 307,2° 

6  0,6° 6  – 76,2° 3  – 153,0° 6  – 229,8° 6  – 306,6° 

3  1,2° 0  – 75,6° 2  – 152,4° 2  – 229,2° 6  – 306,0° 

3  1,8° 3  – 75,0° 6  – 151,8° 4  – 228,6° 6  – 305,4° 

4  2,4° 5  – 74,4° 5  – 151,2° 1  – 228,0° 6  – 304,8° 

(d) x = 0,6° e y = – 76,8°. 

Figura 4.3: Indivíduos de maior fitness obtidos em cada situação de operação: (a) A. (b) B. (c) C. (d) D. 

A fim de ilustrar as análises feitas anteriormente, a visualização da distribuição de 

potência ao redor dos AVs para os indivíduos da Figura 4.3 é mostrada a seguir de diferentes 

formas. Na Figura 4.4, tem-se o diagrama tridimensional normalizado e, na Figura 4.5, o 

diagrama bidimensional (curvas de nível) normalizado. Já, na Figura 4.6, é apresentado o 

diagrama tridimensional normalizado em coordenadas cartesianas. Por fim, na Figura 4.7, 

tem-se, também em coordenadas cartesianas, o diagrama de radiação tridimensional em dB. 

Em suma, essas Figuras mostram que as situações operacionais escolhidas varrem a 

região de interesse para um RAV (situações A, B e C), como também exemplificam uma 

condição limite de operação proposta na literatura (situação D). Além disso, as Figuras 

ratificam a ausência de erros de apontamento, o elevado valor de RSLL nas primeiras 

situações (A a C) e a razoável deformação do diagrama de radiação abaixo do lóbulo principal 

( < 0) na última situação operacional (D), o que acarreta os erros de RSLL. 
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Figura 4.4: Diagrama tridimensional normalizado para os indivíduos de maior fitness das situações de operação (Adim.): (a) A. (b) B. (c) C. (d) D. 

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 
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Figura 4.5: Diagrama bidimensional (curvas de nível) normalizado para os indivíduos de maior fitness das situações de operação (Adim.): (a) A. (b) B. (c) C. (d) D. 

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 
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Figura 4.6: Diagrama tridimensional normalizado em coordenadas cartesianas para os indivíduos de maior fitness das situações de operação (Adim.): (a) A. (b) B. (c) C. (d) D. 

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 



Capítulo 4 – Resultados e Discussões 

72 

   

   

Figura 4.7: Diagrama de radiação tridimensional em coordenadas cartesianas para os indivíduos de maior fitness das situações de operação (dB): (a) A. (b) B. (c) C. (d) D. 

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 



Capítulo 4 – Resultados e Discussões 

 

73 

4.4 Conclusões 

Nesse capítulo, foram mostrados e discutidos os resultados dos testes realizados para 

diferentes situações de operação, com o propósito de validar a aplicação do GAMMC-P na 

otimização da etapa de modelagem do controle do diagrama de radiação de RAVs usados em 

SRFs. Para tanto, foram expostos os requisitos operacionais utilizados como critérios para 

considerar aprovado o resultado de cada simulação. Verificou-se, assim, que os resultados dos 

testes foram satisfatórios, atestando a viabilidade do GAMMC-P. 
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Capítulo 5  
5 Conclusões 

Conclusões 

Os Sistemas de Rastreio de Foguetes (SRFs) podem usar redes de sensores, nas quais 

Radares com Refletores Parabólicos (RRPs) realizam o rastreio em longas distâncias, 

enquanto Radares com Arranjos de Varredura (RAVs) fazem o rastreio logo após o 

lançamento. Assim, o SRF alia o longo alcance e a grande precisão de apontamento dos 

consagrados RRPs às novas funcionalidades e à maior confiabilidade oferecida pelos RAVs.  

Esses últimos são compostos por arranjos de elementos, chamados de Arranjos de 

Varredura (AVs), que permitem controlar eletronicamente o diagrama de radiação, 

determinando seu formato e elevando sua velocidade de varredura, sem a necessidade de 

dispositivos eletromecânicos, o que reduz o número de manutenções e possibilita rastrear 

mesmo com o sensor degradado, ou seja, no caso de ocorrer danos em alguns elementos do 

arranjo durante o rastreio. 

É nessa linha que foi concebido o trabalho, propondo o uso de RAVs em SRFs, 

constatando que o seu projeto traz grandes desafios. Ocorre que o controle eletrônico do 

diagrama de radiação em tempo real requer um arranjo ativo, cuja alimentação possa ser 

ajustada em cada elemento, a fim de regular suas características de radiação. Além disso, tal 

controle do diagrama de radiação de RAVs engloba três etapas, sendo a primeira delas, a 

especificação, determinada por exigências da aplicação almejada, e a última delas, a 

implementação, determinada pela tecnologia disponível e pelos custos associados. 

Isso posto, a maior dificuldade recai na etapa intermediária, a modelagem, cujo projeto é 

um problema de otimização complexo, com diversas condições impostas pelas demais etapas 

(objetivos de otimização) e um grande número de soluções possíveis (multimodalidade). 

Logo, a otimização em voga torna-se uma tarefa difícil, que demanda experiência do 

projetista e tempo para testes, de modo que, para facilitar esse processo, tem-se recorrido a 

ferramentas flexíveis de otimização, as quais possam ser aplicadas em diferentes situações e 

com requisitos variados, a custa apenas de pequenas adaptações.  

A flexibilidade citada pode ser conseguida com o método probabilístico de otimização 

dos algoritmos genéticos (AGs), sobretudo, considerando que o projeto de AVs é um 
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problema não linear de múltiplos objetivos, em que métodos determinísticos convencionais 

ficam vulneráveis a ótimos locais. Dessa forma, a ideia foi utilizar o AG para calcular off-line 

os valores ótimos dos sinais de alimentação dos elementos do arranjo para diferentes situações 

de operação, valores estes que serão armazenados para serem usados on-line no controle do 

diagrama de radiação em diversas aplicações. 

Dito isso, o escopo do trabalho foi otimizar a etapa de modelagem do controle do 

diagrama de radiação de RAVs para SRFs, com foco na combinação dos sinais de 

alimentação dos elementos do arranjo, de maneira que atenda às condições estabelecidas pelas 

etapas de especificação e de implementação. Para tanto, foi desenvolvido e testado um 

algoritmo, denominado de GAMMC-P, que usa o método de otimização do Algoritmo 

Genético com Crossover Máximo-Mínimo (Genetic Algorithm with Maximum-Minimum 

Crossover – GAMMC) em AVs do tipo planar, que é o mais comum em RAVs. Registra-se 

que o método GAMMC ainda não havia sido testado para um arranjo planar, de forma que a 

sua aplicação em AVs planares representa uma importante contribuição deste trabalho, 

consolidando a capacidade de adequação do método para situações operacionais mais 

complexas e comuns em projetos de RAVs. 

O GAMMC-P permite, então, múltiplos objetivos e é reconfigurável, visando atender a 

diferentes situações de operação, além de possuir duas características especiais típicas do 

método GAMMC. A primeira é a codificação real inspirada na estrutura física do arranjo, 

simplificando o algoritmo e reduzindo o tempo de processamento. A outra característica 

marcante é o operador genético recombinação, chamado Crossover Máximo-Mínimo 

(Maximum-Minimum Crossover – MMC), que faz o emparelhamento entre indivíduos mais 

aptos e menos aptos, aumentando a diversidade genética da população e, assim, maximizando 

a busca global, a fim de melhorar o fitness final e reduzir o tempo de processamento. 

Para testar o GAMMC-P, foram escolhidos objetivos de otimização baseados em 

aplicações comuns de radares, quais sejam: controlar os ângulos de azimute e elevação do 

lóbulo principal, maximizar o nível relativo do lóbulo lateral (Relative Side Lobe Level – 

RSLL) e posicionar nulos do diagrama de radiação para rejeitar dois sinais interferentes. A 

partir disso, foi idealizada uma função objetivo, que determina o valor do fitness para cada 

solução (indivíduo) calculada pelo algoritmo. Os testes levaram em conta diferentes 

condições de operação de um AV planar, tendo em vista as principais situações práticas e os 

limites de operação propostos na literatura do assunto. 



Capítulo 5 – Conclusões 

 

76 

Os resultados dos testes foram satisfatórios, pois todas as simulações convergiram 

adequadamente, não houve erros de direcionamento do lóbulo principal e nem de 

posicionamento dos nulos, enquanto o RSLL desejado não foi atingido apenas em uma 

situação de operação extrema. Os resultados nessa situação já eram, inclusive, esperados, 

servindo para comprovar a capacidade do GAMMC-P convergir e alcançar os demais 

objetivos de otimização, mesmo diante de situações adversas. 

Ressalta-se que o algoritmo atendeu aos requisitos de operação em 75% do total dos 

testes (acima dos 70% tidos como necessários) e esse número chega a 100% para as situações 

práticas relevantes (excluindo a situação limite em que o controle solicitado é inviável). 

Destarte, os testes atestaram a viabilidade o GAMMC-P, ratificando a aplicação em AVs 

planares proposta neste trabalho e, assim, a otimização da etapa de modelagem do controle do 

diagrama de radiação de RAVs usados em SRFs. 

Por fim, tendo em vista o êxito dos resultados, há algumas expectativas de continuidade 

deste trabalho, de modo a agregar ao algoritmo outras condições operacionais encontradas em 

RAVs. De saída, entende-se que o foco deve estar na redução do tempo de processamento, a 

fim de realizar testes mais completos, principalmente, quanto à resolução. Nesse intuito, 

algumas medidas possíveis são modificar o algoritmo (usar tabelas de memória para evitar 

que cálculos mais demorados sejam desnecessariamente repetidos), substituir o software 

(passar das funções interpretadas do ambiente computacional Scilab para um programa 

executável) e alterar o hardware (utilizar processadores mais velozes e sistemas de 

computação com processamento paralelo). 

Feito isso, outra proposta de continuidade do trabalho é incluir novos objetivos de 

otimização, de maneira a aproveitar que o GAMMC-P é genérico e reconfigurável, exigindo 

somente a alteração dos parâmetros de entrada e/ou da função objetivo. Dentre esses novos 

objetivos, destacam-se, por exemplo, determinar a largura de feixe, elevar o ganho e definir a 

distância entre os elementos radiadores. 

Adicionalmente, apesar da teoria de arranjos de antenas, com a formulação do fator de 

arranjo (FA), possibilitar o projeto da maioria dos AVs sem empregar modelos matemáticos 

específicos, uma possibilidade de melhoria futura está no cálculo do campo eletromagnético, 

podendo, por exemplo, verificar a existência de acoplamento mútuo entre os elementos do 

arranjo ou utilizar esse acoplamento em modelos com elementos passivos. 
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