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Resumo 

______________________________________________________________________ 

 

      As superfícies seletivas de freqüência, ou FSS (Frequency Selective Surfaces), são 
estruturas constituídas por arranjos periódicos de elementos condutores, denominados 
patches, geralmente muito finos e impressos sobre camadas dielétricas, ou de aberturas, 
perfuradas em superfícies metálicas muito finas, para aplicações nas faixas de 
microondas e ondas milimétricas. Estas estruturas são frequentemente utilizadas em 
aeronaves, mísseis, satélites, radomes, antenas de refletor, antenas de alto ganho e fornos 
de microondas, por exemplo. A utilização destas estruturas tem como objetivo principal 
filtrar bandas de freqüência, que podem ser de transmissão ou de rejeição, dependendo 
da especificidade da aplicação desejada. Por sua vez, os sistemas de comunicação 
modernos, tais como GSM (Global System for Mobile Communications), RFID (Radio 

Frequency Identification), Bluetooth, Wi-Fi e WiMAX, cujos serviços são altamente 
demandados pela sociedade, têm requerido o desenvolvimento de antenas que 
apresentem, como características principais, baixo custo e perfil, além de peso e 
dimensões reduzidas. Neste contexto, a antena de microfita se apresenta como uma 
excelente opção para os sistemas de comunicações atuais, pois (além de atenderem 
intrinsicamente aos requisitos mencionados) são estruturas planares de fácil fabricação e 
integração com outros componentes de circuitos de microondas. Em consequência, a 
análise e principalmente a síntese destes dispositivos, em face da grande possibilidade de 
formas, dimensões e periodicidade de seus elementos, tem sido efetuada através de 
modelos de onda completa, tais como o método dos elementos finitos, o método dos 
momentos e o método das diferenças finitas no domínio do tempo. Entretanto, estes 
métodos apesar de precisos requerem um grande esforço computacional. Neste contexto, 
a inteligência computacional (IC) tem sido utilizada com sucesso nos projetos e na 
otimização de estruturas planares de microondas, como uma ferramenta auxiliar e muito 
adequada, dada a complexidade das geometrias das antenas e das FSS consideradas. A 
inteligência computacional é inspirada em fenômenos naturais como: aprendizado, 
percepção e decisão, utilizando técnicas como redes neurais artificiais, lógica fuzzy, 
geometria fractal e computação evolucionária. Este trabalho realiza um estudo de 
aplicação de inteligência computacional utilizando metaheurísticas como algoritmos 
genéticos e inteligência de enxames na otimização de antenas e superfícies seletivas de 
frequência. Os algoritmos genéticos são métodos computacionais de busca baseados na 
teoria da seleção natural proposta por Darwin e na genética utilizados para resolver 
problemas complexos como, por exemplo, problemas em que o espaço de busca cresce 
com as dimensões do problema. A otimização por enxame de partículas tem como 
características a utilização da inteligência de forma coletiva sendo aplicada em 



 
 

 
 

problemas de otimização em diversas áreas de pesquisa. O objetivo principal deste 
trabalho consiste na utilização da inteligência computacional, na análise e síntese de 
antenas e de FSS. Foram consideradas as estruturas de um monopolo planar de microfita, 
do tipo anel, e de uma FSS de dipolos em cruz. Foram desenvolvidos os algoritmos de 
otimização e obtidos resultados para as geometrias otimizadas de antenas e FSS 
consideradas. Para a validação de resultados foram projetados, construídos e medidos 
vários protótipos. Os resultados medidos apresentaram excelente concordância com os 
simulados. Além disso, os resultados obtidos neste trabalho foram comparados com os 
simulados através de um software comercial, tendo sido observada também uma 
excelente concordância. Especificamente, a eficiência das técnicas de IC utilizadas foram 
comprovadas através de resultados simulados e medidos, objetivando a otimização da 
largura de banda de uma antena para operação em banda ultralarga, ou UWB (Ultra 

Wideband), com a utilização de um algoritmo genético e da otimização da largura de 
banda, através da especificação do comprimento do gap de ar entre duas superfícies 
seletivas de frequência, utilizando um algoritmo de otimização por enxame de partículas.  

     Palavras-chave: Antenas de microfita, monopolos de microfita, banda ultralarga, 
UWB, superfícies seletivas de frequência, FSS, inteligência computacional. 
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Abstract 

______________________________________________________________________ 

 

     The frequency selective surfaces, or FSS (Frequency Selective Surfaces), are 
structures consisting of periodic arrays of conductive elements, called patches, which are 
usually very thin and they are printed on dielectric layers, or by openings perforated on 
very thin metallic surfaces, for applications in bands of microwave and millimeter 
waves. These structures are often used in aircraft, missiles, satellites, radomes, antennae 
reflector, high gain antennas and microwave ovens, for example. The use of these 
structures has as main objective filter frequency bands that can be broadcast or rejection, 
depending on the specificity of the required application. In turn, the modern 
communication systems such as GSM (Global System for Mobile Communications), 
RFID (Radio Frequency Identification), Bluetooth, Wi-Fi and WiMAX, whose services 
are highly demanded by society, have required the development of antennas having, as 
its main features, and low cost profile, and reduced dimensions and weight. In this 
context, the microstrip antenna is presented as an excellent choice for communications 
systems today, because (in addition to meeting the requirements mentioned intrinsically) 
planar structures are easy to manufacture and integration with other components in 
microwave circuits. Consequently, the analysis and synthesis of these devices mainly, 
due to the high possibility of shapes, size and frequency of its elements has been carried 
out by full-wave models, such as the finite element method, the method of moments and 
finite difference time domain. However, these methods require an accurate despite great 
computational effort. In this context, computational intelligence (CI) has been used 
successfully in the design and optimization of microwave planar structures, as an 
auxiliary tool and very appropriate, given the complexity of the geometry of the antennas 
and the FSS considered. The computational intelligence is inspired by natural 
phenomena such as learning, perception and decision, using techniques such as artificial 
neural networks, fuzzy logic, fractal geometry and evolutionary computation. This work 
makes a study of application of computational intelligence using meta-heuristics such as 
genetic algorithms and swarm intelligence optimization of antennas and frequency 
selective surfaces. Genetic algorithms are computational search methods based on the 
theory of natural selection proposed by Darwin and genetics used to solve complex 
problems, eg, problems where the search space grows with the size of the problem. The 
particle swarm optimization characteristics including the use of intelligence collectively 
being applied to optimization problems in many areas of research. The main objective of 
this work is the use of computational intelligence, the analysis and synthesis of antennas 
and FSS. We considered the structures of a microstrip planar monopole, ring type, and a 
cross-dipole FSS. We developed algorithms and optimization results obtained for 
optimized geometries of antennas and FSS considered. To validate results were 
designed, constructed and measured several prototypes. The measured results showed 
excellent agreement with the simulated. Moreover, the results obtained in this study were 



 
 

 
 

compared to those simulated using a commercial software has been also observed an 
excellent agreement. Specifically, the efficiency of techniques used were CI evidenced 
by simulated and measured, aiming at optimizing the bandwidth of an antenna for 
wideband operation or UWB (Ultra Wideband), using a genetic algorithm and 
optimizing the bandwidth, by specifying the length of the air gap between two frequency 
selective surfaces, using an optimization algorithm particle swarm. 

     Keywords: Microstrip antennas, microstrip of monopoles, ultra-wideband, UWB, 
frequency selective surfaces, FSS, computational intelligence. 
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Capítulo 1. Introdução 
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O avanço tecnológico alcançado pela humanidade, notadamente nas últimas 

décadas, pode ser observado em vários campos. Na área de telecomunicações, o 

crescimento do número de usuários de sistemas sem fio tem gerado a necessidade de 

pesquisas e avanços em tecnologias, padrões e dispositivos. Os circuitos integrados em 

microfita contribuíram para as crescentes possibilidades de implementações em 

comunicações móveis, resolvendo problemas e atendendo as especificações em termos 

de largura de banda, rejeição e filtragem de frequências [1]-[2].  

As superfícies seletivas de frequência, conhecidas como FSS, são dispositivos 

planares caracterizados por terem na sua composição patches, consistindo de uma 

disposição periódica de elementos, que podem ser do tipo condutor ou elementos do tipo 

abertura. A Figura 1.1 ilustra tipos de FSS, onde Tx e Ty representam as distâncias entre 

os centros dos elementos. 

 

 

Figura 1.1 Tipos de FSS: (a) Elementos condutores e (b) Elementos do tipo abertura. 
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As FSS têm sido utilizadas em aplicações, tais como: na seleção e rejeição de 

banda de frequência de operação, na filtragem de frequências altas para aplicações em 

comunicações sem fio e, mais especificamente, para aplicações em aeronaves, satélites, 

mísseis teleguiados e sistemas de antenas refletoras  

 Uma aplicação típica de FSS ou de uma antena de microfita pode utilizar na sua 

composição uma grande diversidade de elementos que geram variações na sua 

frequência de operação e alterações nos parâmetros do dispositivo, tais como: perda por 

inserção, largura de banda, entre outros.  

 Neste contexto, ferramentas que fazem uso de inteligência computacional, como 

os algoritmos genéticos e a otimização por enxame de partículas, têm sido utilizados 

com sucesso em aplicações onde são identificadas as configurações ideais destes 

elementos para cada FSS ou antena [1]-[5]. Estas configurações ideais são especificadas 

a partir da necessidade de cada caso, onde normalmente os algoritmos de busca 

identificam os valores das dimensões destes elementos para otimizar determinados 

parâmetros do dispositivo.  

A Natureza, com sua habilidade para resolver problemas, tem tido influência nas 

soluções computacionais que visam resolver problemas tais como: classificações, 

reconhecimento de padrões, aproximação de funções, previsão de séries temporais e 

busca.  

A Inteligência Computacional (IC) tem como objetivo desenvolver, avaliar e 

aplicar técnicas na criação de sistemas inteligentes. Estes sistemas imitam aspectos dos 

seres vivos, tais como: aprendizado, percepção, raciocínio evolução e adaptação. As 

técnicas abrangem: Redes Neurais, Algoritmos Genéticos, Lógica Clássica, Lógica 

Fuzzy, sistemas especialistas e inteligência de enxames.  

Os Algoritmos Genéticos (AG) são técnicas de otimização baseadas em dois 

processos presentes na biologia: o processo de seleção natural proposto por Charles 

Darwin e o processo evolutivo desenvolvido na teoria sintética da evolução 

(neodarwinismo).  
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O estudo de algoritmos genéticos começou na década de 40. A princípio, os 

algoritmos genéticos foram empregados na solução de muitos problemas simples, 

através da aplicação de estratégias evolutivas, sem a implementação de crossing-over 

ou crossover (cruzamento). A partir da década de 70, o estudo realizado por Holland [6] 

fundamentou e difundiu a utilização de algoritmos genéticos em várias aplicações. Na 

década de 80, David Goldberg desenvolveu uma aplicação industrial de algoritmos 

genéticos [7]. Desde então, estes algoritmos têm sido aplicados com sucesso em vários 

problemas de otimização [3].  

Os algoritmos genéticos executam uma série de etapas que representam a 

reprodução, seleção, crossover e mutação. Na seleção, o AG escolhe quais indivíduos 

de uma população (soluções candidatas) estão aptos a passar à próxima geração. Para 

criar novos indivíduos durante o processo de evolução, tem-se o chamado operador de 

crossover. Esse operador genético cria novos indivíduos combinando dois ou mais 

indivíduos da população corrente, trocando informações entre diferentes possíveis 

soluções. Após o crossover, o operador de mutação faz uma modificação em um ou 

mais genes de um cromossomo, geralmente baseado em uma probabilidade conhecida 

como taxa de mutação, visando introduzir novo material genético na população. 

Um tipo de otimização que tem sido utilizado, atualmente, com sucesso em um 

conjunto de aplicações, inclusive aplicações em telecomunicações [8], é a otimização 

baseada em inteligência de enxames. Neste tipo de otimização, comportamentos 

emergentes surgem da coletividade de indivíduos que interagem entre si e com o 

ambiente.  

São exemplos destas técnicas: a otimização por colônia de formigas que é 

inspirada no comportamento de busca por alimentos das formigas e a PSO (Particle 

Swarm Optimization) que é inspirada na coreografia dos pássaros e cardumes. A 

otimização por enxame de partículas PSO é uma técnica de otimização baseada em 

população desenvolvida por Eberhart e Kennedy em 1995 [9].  

Esta técnica possui algumas semelhanças com as técnicas de computação 

evolucionária baseadas em população tais como os algoritmos genéticos. O sistema é 
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inicializado com uma população de soluções aleatórias, geradas de acordo com as 

restrições de cada projeto, e a cada iteração procura ótimos atualizando gerações.  

Cada partícula mantém o controle de suas coordenadas no espaço do problema, 

que estão associadas com a melhor solução (fitness) alcançada até um determinado 

instante, sendo este valor chamado de pbest. Outro valor que é controlado pelo 

algoritmo que implementa o enxame de partículas é o melhor valor obtido em função de 

toda a população, de acordo com seus vizinhos topológicos, este valor é um melhor 

global, sendo chamado de gbest. 

O conceito de otimização por enxame de partículas consiste em, a cada iteração, 

cada uma das partículas, a partir das posições informadas por pbest e gbest, receber 

atualização na sua velocidade. A aceleração é ponderada por um termo, com diferentes 

números aleatórios que são gerados para a aceleração em direção a locais pbest e gbest. 

Segundo [10], algumas vantagens podem ser observadas na técnica PSO, como 

por exemplo, a simplicidade dos cálculos realizados comparados com outras técnicas. 

Em uma comparação rápida com os algoritmos genéticos, o algoritmo PSO não tem a 

sobreposição dos cálculos de mutação observada nesta técnica. Outra vantagem 

observada por [9] é que a técnica PSO pode ser aplicada tanto em problemas de 

engenharia como na investigação científica e que realiza a pesquisa de forma rápida. 

Este contexto da grande diversidade de elementos, com suas respectivas formas 

e tamanhos, que podem ser utilizados nas geometrias das antenas e das FSS, além do 

esforço computacional e complexidade dos cálculos necessários para a análise destes 

dispositivos, motivou a realização de um estudo das alternativas para a identificação de 

um processo melhor de definição destas geometrias.  

Inicialmente, são identificadas as possíveis técnicas de otimização que podem 

ser utilizadas e aplicadas nos dispositivos considerados, para um ótimo desempenho.  

Este estudo tem como objetivo a utilização de um processo de otimização em 

antenas UWB (Ultra Wideband) e em Superfícies Seletivas de Frequência (FSS), com a 

aplicação de dois métodos de otimização, respectivamente, algoritmos genéticos e PSO. 

Estes métodos foram implementados através de programas construídos na plataforma 

Java. A otimização na antena ocorreu através da identificação pelo algoritmo genético 
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das dimensões ideais de comprimento (Ls) e largura (Ws) de uma fenda utilizada no 

plano de terra truncado, a fim de encontrar os valores ideais para a largura de banda. 

 A otimização na FSS foi realizada utilizando um algoritmo de otimização por 

enxame de partículas, variando-se o gap de ar que define a distância entre as duas 

estruturas. O resultado da otimização da largura de banda foi comparado com os 

resultados encontrados por um algoritmo genético. A seguir, será apresentada uma 

breve descrição dos capítulos deste trabalho:  

 

� No Capítulo 2, são abordados os conceitos das antenas de microfita e as 

antenas UWB, além de uma breve abordagem das técnicas de análise. 

� O Capítulo 3 apresenta as superfícies seletivas de frequência, abordando os 

elementos de sua composição, técnicas de análise e considerações a respeito 

de estruturas de multicamadas.   

� O Capítulo 4 apresenta conceitos e aplicações de inteligência computacional, 

algoritmos genéticos e algoritmos PSO. 

� O Capítulo 5 apresenta aspectos da construção dos algoritmos utilizados 

neste trabalho. Os resultados de otimização de largura de banda de uma 

antena monopolo planar com patch em anel para operação em UWB (Ultra 

Wide-Band) e a otimização do gap entre duas estruturas FSS serão 

apresentados e discutidos. 

� O Capítulo 6 apresenta uma análise final do trabalho, as conclusões gerais e 

específicas, as limitações do trabalho e as propostas para trabalhos futuros.  

 



 
 

 
 

______________________________________________________________________ 

Capítulo 2. Antenas de Microfita 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

2.1 Introdução 

 

As antenas de microfita têm sido utilizadas em aplicações que exigem um 

conjunto de características determinantes como tamanho, peso, desempenho, custo, 

facilidade de integração com outros elementos de circuito e perfil aerodinâmico [11]. 

Estas antenas são compostas por uma fina camada metálica que atua como elemento 

radiador, separada de seu plano de terra por um substrato dielétrico.  

A Figura 2.1 ilustra a estrutura de uma antena de microfita do tipo patch 

retangular [11]. 

 

 

Figura 2.1 – Antena de microfita do tipo patch retangular 
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O projeto de antenas de microfita pode ser realizado utilizando variadas formas 

geométricas que podem ser polígonos, elipses e também do tipo fractais. A Figura 2.2 

apresenta exemplos de formas básicas utilizadas nas geometrias dos patches que são os 

elementos radiantes da antena [11]. 

 

 

 

Figura 2.2. Formas básicas de geometrias de patches metálicos. 

 

 

2.2 Parâmetros principais da antena 

 

 Os parâmetros de antenas caracterizam e quantificam seu desempenho a partir de 

suas propriedades fundamentais. Cada propriedade fornece uma visão específica do 

comportamento da antena. A seguir, uma breve descrição destes parâmetros. 
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Diagrama de radiação 

 

 O diagrama de radiação é definido como a representação gráfica das 

propriedades de radiação da antena em função das coordenadas espaciais. Dentre as 

propriedades de radiação estão as distribuições de potência em diferentes direções. 

Estas distribuições podem ser representadas em planos espaciais como, por exemplo, o 

plano E (elétrico) o plano H (magnético).  

Os gráficos que representam as distribuições de potência são conhecidos como 

diagramas de radiação e mostram como a potência radiada ou recebida pela antena se 

concentra no espaço de acordo com o plano determinado. A Figura 2.3 apresenta um 

diagrama de radiação que compara os resultados de radiação do plano E, considerando o 

modelo da cavidade, o método dos momentos e resultados medidos. O modelo da 

cavidade e o método dos momentos são métodos numéricos utilizados na análise e 

síntese de antenas de microfita. 

 

Figura 2.3. Diagrama de radiação (Plano E) [10]. 

 



Capítulo 2. Antenas de microfita                                                                            9 
 

 
 

Largura de banda 

 

 A largura de banda de uma antena é definida como a faixa de frequências na 

qual o desempenho da antena atende um padrão especificado [11].  

A Figura 2.4, apresenta uma antena compacta com patch pentagonal, adaptada 

de [12], com análise realizada através do software HFSS. A largura de banda é definida 

por (f2 - f1). A curva mostra que f1 = 2,8 GHz e f2 = 12 GHz. Portanto, a largura de 

banda é de aproximadamente 9,0 GHz.  Em f1, pode-se observar que a perda de retorno 

é de – 10 dB.  

 

 

Figura 2.4. Perda de retorno em função da freqüência. 

 

 

A Figura 2.5 apresenta os elementos que compõem o patch e o plano de terra da 

antena apresentada na Figura 2.4. As dimensões dos elementos são: W = 11 mm; W1 = 
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3 mm; W2 = 1,2 mm; W3 = 16,28 mm; W4 = 17,3 mm; S1 = 40 mm; S2 = 21 mm; L = 30 

mm; lm = 9 mm; l = 2,9 mm; g = 3,8 mm. A fenda do plano de terra tem as seguintes 

dimensões: base = 7 mm e altura = 4 mm. 

 

 

Figura 2.5. Antena pentagonal monopolo. 

 

Perda de retorno 

 

A perda de retorno é uma medida de eficácia do fornecimento de energia a partir 

de uma linha de transmissão. É uma taxa logarítmica, medida em dB, que compara a 

potência incidente na antena, através da linha de trasmissão, com a potência refletida 

pela antena.   
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A perda de retorno é gerada por qualquer mudança na impedância de um cabo 

(devido a mudanças nas dimensões físicas ou no tipo de isolamento) ou nos conectores 

do cabo utilizado no sistema.  

A Figura 2.4, apresentou um gráfico de perda de retorno em função da 

frequência, sendo que em f3 a perda retorno é de, aproximadamente, -27 dB. 

 

 

 

2.3 Antenas UWB 

 

A crescente demanda por dispositivos wireless portáteis, com maior largura de 

banda e menor consumo de energia, além do congestionamento do espectro de rádio, 

gerou a necessidade do desenvolvimento de antenas para operação na banda ultralarga 

(UWB). Esta tecnologia sem fio caracteriza-se pela transmissão de grandes quantidades 

de dados através de um amplo espectro de faixas de frequência com potência muito 

baixa para distâncias curtas [13].  

A tecnologia UWB foi originalmente desenvolvida para comunicação militar 

segura, como radares, na década de 60. A primeira regulamentação para a aplicação 

comercial de dispositivos com a tecnologia UWB aconteceu em fevereiro de 2002 [14], 

quando a agência reguladora norte-americana FCC (Federal Communications 

Comission) estabeleceu os limites para a banda e potência de transmissão UWB.   

A Figura 2.6 apresenta a síntese do desenvolvimento desta tecnologia. 
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Figura 2.6. Síntese do desenvolvimento da tecnologia UWB. 

 

A Figura 2.7 apresenta a máscara espectral de acordo com a especificação: Part 

15 da FCC 1 [15]. 

 

 

 

Figura 2.7.  Máscara espectral de sistemas de comunicação UWB. 

 

                                                      

1 Código de Regulamentos Federais de responsabilidade do Federal Communications Commission (FCC), 
que licencia dispositivos eletrônicos vendidos nos Estados Unidos. 
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A banda ultralarga pode ser comparada com outra tecnologia sem fio de curta 

distância, o Bluetooth, que é um padrão para a conexão de dispositivos portáteis sem fio 

com outros dispositivos similares e com computadores desktop. O transmissor UWB 

funciona enviando bilhões de pulsos através de um espectro muito amplo de frequências 

de vários GHz de largura de banda. O receptor correspondente, em seguida, traduz os 

pulsos enviados em dados [16]. 

As transmissões de banda ultralarga são pulsos digitais cronometrados com 

muita precisão em um sinal de portadora através de um espectro muito amplo de canais 

de frequência ao mesmo tempo. O transmissor e o receptor devem ser projetados para 

enviar e receber pulsos com uma precisão de bilionésimos de segundo.  

A regulamentação da FCC [15] determina que os sinais UWB devem ter larguras 

de banda maiores do que 500 MHz ou larguras de banda fracionárias (Bf) maiores do 

que 20%, atuando em uma faixa de frequência situada entre 3,1 GHz até 10,6 GHz. A 

largura de banda fracionária Bf é um parâmetro usado para classificar sinais de banda 

estreita, banda larga, ou banda ultralarga (UWB), sendo dada pela razão entre a largura 

de banda e a frequência central do espectro do sinal.  

Na equação 2.1, a banda ultralarga é identificada por Bf que é usado para 

classificar sinais de banda estreita, banda larga, ou banda ultralarga (UWB), sendo dado 

pela razão entre a largura de banda e a frequência central do espectro do sinal, em que 

fsup e finf são, respectivamente, os valores limites superior e inferior da faixa de 

freqüência de operação e fc é frequência central a estes limites. Desta forma a 

classificação de banda ultralarga seriá quando Bf > 20%, segundo [14]. 

 

 

,- =  ,/
-0 =  2 -12� − -45-

-12� + -45- 
     (2.1) 
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A utilização de banda ultralarga traz um conjunto de vantagens, pois permite um 

grande fluxo de informação (~ 400Mb/s) e alta eficiência espacial. A Figura 2.4 

apresentou uma antena compacta com patch pentagonal [12]. A antena mostrou um 

comportamento típico UWB, com largura de banda em torno de 9,0 GHz. 

 

 

2.4 Técnicas de análise 

 

 Segundo [17], os métodos de análise das antenas de microfita podem ser 

divididos em dois grupos: os métodos baseados na distribuição de corrente magnética 

equivalente ao redor da borda do campo e os métodos baseados na distribuição de 

corrente elétrica no condutor do patch e no plano de terra.  

O primeiro grupo citado é caracterizado por modelos aproximados como o 

modelo da linha de transmissão, o modelo da cavidade ressonante e o modelo do 

circuito de multiporta.  

O grupo dos métodos baseados na distribuição de corrente elétrica no patch 

condutor e no plano de terra é caracterizado por modelos mais precisos, inclusive 

adequados para altas frequências. Estes métodos utilizam o modelo de onda completa, 

exigindo, desta forma, formulações matemáticas rigorosas e maior esforço 

computacional. São exemplos destes métodos: o Método dos Momentos (MoM – 

Method of Moments), o Método dos Elementos Finitos (FEM – Finit Element Method), 

a Técnica de Domínio Espectral (SDT – Spectral Domain Technique) e o Método das 

Diferenças Finitas no Domínio do Tempo (FDTD – Finite-Difference Time Domain) 

[18]. 

 

 



 
 

 
 

______________________________________________________________________ 

Capítulo 3. Superfícies Seletivas de 

Frequência 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

3.1 Introdução 

 

As Superfícies Seletivas de Frequência (FSS) são dispositivos de baixo peso e 

custo reduzido, que filtram certas frequências de acordo com a forma e as dimensões dos 

seus elementos e a sua periodicidade. Esta filtragem é um cenário comum em 

dispositivos que operam em bandas de frequência diferentes, tais como: dispositivos de 

filtragem usados em radomes e sistemas de antenas refletoras [2]. 

A concepção de uma FSS leva em conta a forma e as dimensões dos elementos 

envolvidos, a frequência, o tipo de substrato e o tipo de elemento (se eles são do tipo 

abertura ou do tipo patch metálico). 

      Uma das características deste arranjo periódico é que ele age rejeitando faixas. 

Após o sinal deixar a antena transmissora e incidir na FSS, cria-se uma densidade de 

corrente nos patches de metal e, então, há uma filtragem de frequências onde apenas as 

bandas de interesse chegam à antena receptora.  

O que determina quais frequências serão ou não refletidas é a periodicidade e a 

forma dos elementos. Estas variáveis também exercem influencia sobre parâmetros tais 

como a largura de banda e a perda por inserção.  
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A perda por inserção é definida como a diferença, em dB, da onda 

eletromagnética incidente em uma posição específica do receptor, antes e após a 

instalação da FSS, considerando as mesmas condições de medição e ajuste físico, 

equivalências atmosféricas e topográficas.  

A Equação (3.1) apresenta o cálculo da perda por inserção, IL, em função do 

parâmetro de espalhamento S21, dado por [2]. 

 

                                  78 = 10 ∗ log|?#"|                                                        (3.1) 

 

 

3.2 Elementos da FSS 

 

 As FSS possuem em sua composição patches, consistindo de uma disposição 

periódica de elementos, que podem ser do tipo condutor, apresentando o comportamento 

de um filtro passa faixa, ou elementos tipo abertura apresentando o comportamento de 

um filtro rejeita-banda. 

Os elementos de uma FSS podem apresentar formas diferentes. A Figura 3.1 

apresenta as principais formas utilizadas [2]. 

A Figura 3.1 apresenta também outra configuração de elemento que tem 

recebido atenção em pesquisas recentes: a geometria fractal [19]. 
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A Figura 3.2 mostra 

considerando Tx = Ty = 13 mm

permissividade de 4,4 e altura h = 1,57 mm
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            Figura 3.1. Tipos de elementos de uma FSS 

mostra um exemplo de projeto de uma FSS de dipolo

= 13 mm, com substrato dielétrico FR-4 (fibra de 

e altura h = 1,57 mm. 

 

               

               Figura 3.2. FSS de dipolos cruzados. 

                                                             17 

 

de dipolo cruzado, 

fibra de vidro) com 
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3.2 Técnicas de Análise 

 

 Na literatura, existem várias técnicas de análise que tem sido utilizadas em 

projetos de FSS, sendo algumas mais simplificadas como a trasmissão em grids 

periódicos proposta por [20] e a técnica de soluções para ondas eletromagnéticas através 

de FSS proposta por [21].  

Um método utilizado com resultados satistafatórios é o modelo do circuito 

equivalente [22],[23]. Neste método, os vários segmentos de fita do arranjo são 

modelados como componentes indutivos ou capacitivos. A solução do circuito 

resultante fornece as características de transmissão e reflexão da FSS. 

 O método da equação integral permite mais rigor no processo, gerando como 

consequência resultados mais precisos das estruturas analisadas [24]. Em [25], foi 

realizada uma análise do coeficiente de transmissão da FSS através do método dos 

momentos [26], para uma FSS cujo elemento é o dipolo cruzado.   

Metaheurísticas baseadas em computação natural como algoritmos genéticos e 

algoritmos PSO também tem sido utilizados com sucesso na síntese destas estruturas 

[27]-[31]. 

 

 

3.3 Estruturas multicamadas 

 

O projeto de uma FSS, dependendo de sua aplicação, exige a definição de 

características como propriedades do material dielétrico, espessura do substrato, 

espaçamento entre as células, geometria e configuração das células.  

Requisitos de operação como largura de banda podem ser atendidos com a 

utilização de geometrias complexas ou a utilização de estruturas multi-camadas 

[32],[33]. A Figura 3.3 ilustra um exemplo deste tipo de estrutura. 
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Figura 3.3. Estrutura multicamada. 

 

Nestas estruturas, acontece o processo de acoplamento onde os elementos 

condutores de cada estrutura ressoam entre si através da interação entre seus campos 

magnéticos. Dentre as aplicações para estas estruturas, destaca-se o absorvedor de 

frequências para bloqueio de sinais de comunicação, onde a estrutura em camadas atua 

como um absorvedor de frequências [34],[35].  

Outra aplicação da estrutra de multicamadas é sua utilização em janelas para 

bloqueio de radiação eletromagnética, atuando como filtro de calor no verão e 

impedindo a saída do mesmo no inverno [27]. 

Os experimentos realizados neste trabalho com estas estruturas acopladas, que 

serão apresentados no Capítulo 5, mostram que variações no espaço entre as estruturas 

(gap) produzem diferentes resultados em parâmetros como frequência de ressonância e 

largura de banda. 

 



 
 

 
 

______________________________________________________________________ 

Capítulo 4. Inteligência Computacional 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

4.1 Introdução 

 

A complexidade e o elevado custo computacional dos métodos utilizados para a 

análise de geometrias de antenas e superfícies seletivas de frequência motivaram a 

utilização de metaheurísticas que proporcionem a otimização das dimensões destas 

estruturas como, por exemplo, os algoritmos genéticos [36] e o enxame de partículas 

[37]. 

 As técnicas da Inteligência Computacional têm sido empregadas com sucesso 

no desenvolvimento de sistemas inteligentes de previsão, suporte à decisão, controle, 

modelagem, classificação e reconhecimento de padrões em geral, aplicados em diversos 

setores, tais como: energia, industrial, econômico, financeiro, comercial, síntese de 

circuitos, meio ambiente e otimização.  

Segundo [38], a otimização pode ser compreendida como uma tentativa de 

maximizar as propriedades desejáveis de um determinado sistema, enquanto, 

simultaneamente, são minimizadas as propriedades indesejáveis. Em geral, os métodos 

de otimização são classificados como determinísticos ou estocásticos.  

Neste contexto, os métodos baseados em aspectos naturais lidam com esta 

complexidade utilizando soluções eficientes a partir da inspiração nas mais diversas 

espécies de seres vivos. A Tabela 4.1 apresenta exemplos destes métodos e seus 

aspectos inspirados no modelo natural. 
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Tabela 4. 1. Técnicas de IC e seus aspectos inspirados na natureza. 

Técnica de IC Aspecto Natural 

Redes Neurais Artificiais Neurônios biológicos 

Computação Evolucionária Evolução biológica 

Enxames Inteligência de enxames 

Lógica Fuzzy Processamento linguístico 

Sistemas Especialistas Processo de Inferência 

 

 

4.2 Algoritmos Genéticos 

 

Os algoritmos genéticos (AG) são algoritmos de busca, com base na teoria da 

seleção natural de Darwin, utilizados para resolver problemas muito complexos em que 

os algoritmos comuns são incapazes de resolver. Segundo esta teoria, os indivíduos 

melhor adaptados ao meio ambiente têm maior probabilidade de transmitir suas 

características aos seus descendentes.  

Na decáda de 60, os conceitos de evolução e genética passaram a ser utilizados 

como métodos de otimização através dos algoritmos genéticos [39]. Em 1989, Goldberg 

[7] aplicou a otimização, com algoritmos genéticos, à área de engenharia. Desde então, 

os algoritmos genéticos têm sido utilizados em vários problemas de eletromagnetismo 

como, por exemplo, na otimização de geometrias [4], [36], [40], [41]. Como na teoria 

de Darwin, conceitos tais como genes, cromossomos, lócus, características, crossover 

(cruzamento) de pais, são utilizados. Um AG é composto pelos seguintes componentes 

básicos: 

 

� O gene que representa as características do problema; 

� O alelo que é o valor da característica do gene; 
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� O locus que é o posicionamento no vetor; 

� O genótipo que é a estrutura do cromossomo; 

� Fenótipo é um conjunto de parâmetros; 

� Indivíduos que são soluções potenciais para o problema. 

 

A Figura 4.1 apresenta as etapas de funcionamento de um algoritmo genético, 

onde as operações são executadas em loop e cada uma das repetições desse loop é 

denominada de uma geração. 

 

 

 

Figura 4.1. Etapas de funcionamento de um algoritmo genético. 

 

O cálculo do fitness é feito pela função de avaliação cujo objetivo é atribuir um 

peso numérico a cada indivíduo (cromossomo). Esta quantificação permite a seleção de 
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pais com capacidade de atender a determinadas exigências ou restrições para gerar 

novos cromossomos, de acordo com as características de otimização de cada problema.  

 

Operadores Genéticos 

 

Os operadores genéticos como a seleção, o cruzamento e a mutação garantem 

que as características dos pais sejam passadas para os filhos, promovendo um bom grau 

de diversidade aos novos indivíduos, ao longo de gerações, a partir do critério de 

evolução de cada problema. 

O operador genético seleção é responsável por garantir a perpetuação das boas 

características na espécie. Assim, os indivíduos, com uma maior aptidão quantificada 

pela função de avaliação, são priorizados na reprodução. Segundo [39], são métodos de 

seleção: roleta, torneio, amostragem residual determinística e amostragem estatística. 

O operador genético reprodução, considerando uma probabilidade pré-definida, 

realiza a geração de novos indivíduos a partir do cruzamento onde acontece uma 

combinação de caracteristicas dos pais mais aptos. O operador mutação, geralmente em 

uma probabilidade baixa, é aplicado aos filhos gerados na reprodução com o objetivo de 

promover a diversidade genética da população. Este operador é implementando com 

modificações nos genes através de operadores aleatórios. 

Uma etapa importante no projeto de um algoritmo genético é a definição da 

representação dos indivíduos mais adequada ao problema. Na representação binária um 

cromossomo corresponde a uma sequência de bits, sendo cada gene representado por 

um bit [42].  

Na representação através de números reais, elimina-se um passo de operação do 

algoritmo genético que é a aplicação de uma função de mapeamento binário, sendo os 

cromossomos representados diretamente na sua forma natural. Assim, permite-se o uso 

de grandes domínios, mantendo-se a precisão, sem aumentar o tamanho do cromossomo 

[43]. 
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4.3 Inteligência de Enxames 

 

Na natureza, observa-se que muitas espécies se beneficiam do comportamento 

social indispensável para a sobrevivência, realizando tarefas como localização de 

alimentos, defesa contra predadores, acasalamento, divisão de trabalho e estratégias de 

caça [39]. A observação e entendimento destes comportamentos sociais inspiraram o 

desenvolvimento de técnicas, que são implementadas através de ferramentas 

computacionais, para a resolução de problemas de grande complexidade.  

Segundo [44], as propriedades principais de um sistema de inteligência de 

enxame são: 

� Proximidade – os agentes devem ser capazes de interagir; 

� Qualidade – os agentes devem ser capazes de avaliar seus comportamentos; 

� Diversidade – permite ao sistema reagir a situações inesperadas; 

� Estabilidade – nem todas as variações ambientais devem afetar o comportamento 

de um agente; 

� Adaptabilidade – a capacidade de responder às mudanças do ambiente. 

 

São exemplos de algoritmos inspirados em inteligência de enxames: a 

otimização por colônia de formigas, que é inspirada no comportamento das formigas na 

busca por alimentos; o algoritmo shuffled frog-leaping, baseado em um grupo de sapos 

saltando em um pântano em busca de comida; o algoritmo colônia de abelhas baseado 

na organização social de uma colônia de abelhas; a otimização por cultura de bactéria 

baseado no comportamento das bactérias em busca por nutrientes e o algoritmo PSO 

(Particle Swarm Optimization) que é inspirado na coreografia dos pássaros e cardumes 

[45]. 
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4.4 Otimização por enxame de partículas 

 

A otimização por enxame de partículas é uma técnica de otimização global 

baseada em população, tendo sido criada por Kennedy e Eberhart nos anos 90 [46]. Foi 

inspirada no comportamento social dos pássaros e peixes e tornou-se objeto de muitas 

pesquisas [47], inclusive para aplicações em telecomunicações [27],[48],[49],[50]. 

Esta otimização é baseada no conceito de que o compartilhamento de 

informações entre os indivíduos, denominados partículas, gera uma vantagen evolutiva. 

As partículas sobrevoam um espaço de busca n-dimensional baseadas no 

comportamento de auto-organização observado na natureza, quando um grupo de aves 

ou cardume de peixes procura alimento. 

O processo de busca é realizado através da aceleração e desacelaração das 

partículas. Cada indivíduo orienta sua busca por duas componentes: 

� A aprendizagem individual que é a sua própria experiência anterior, como, por 

exemplo, conhecer locais onde costuma encontrar alimento; 

� A trasmissão cultural que é a informação obtida através de outros indivíduos de 

seu grupo social. 

 

Três princípios são usados para explicar o processo de adaptação cultural [51]:    

� A avaliação, onde cada partícula avalia a solução encontrada; 

� A comparação, onde cada partícula compara a solução encontrada com as 

soluções por outras partículas; 

� A imitação, a partir da qual as partículas devem imitar o comportamento da 

partícula com a melhor solução encontrada e compartilhada de acordo com a 

topologia utilizada. 

Em um algoritmo PSO, o compartilhamento e o fluxo de informações entre as 

partículas acontecem através da topologia da vizinhança [39], sendo que variações na 
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estrutura da topologia geram diferentes comportamentos nas partículas [52]. Como 

consequência destes comportamentos, pode acontecer uma melhor exploração do 

espaço de busca de cada problema.  

Na topologia local, ilustrada na Figura 4.2 (a), somente os dois vizinhos mais 

próximos são considerados. Na topologia do tipo global, Figura 4.2 (b), toda a 

população é considerada, sendo que todas as partículas são vizinhas e compartilham 

informações entre si. Na Figura 4.2 (c), pode-se observar a topologia do tipo Von 

Neumann  [53]. 

 

 

 

 

Figura 4.2. Topologias de vizinhança: a) local, b) global e c) Von Neumann 

 

Um algoritmo PSO pode ser descrito pelas seguintes etapas: a partir de uma 

população inicial, gerada de acordo com as restrições de cada projeto, são calculados os 

vetores de posição e velocidade. Em seguida, estes parâmetros são avaliados por uma 

função de fitness que tem o objetivo de quantificar cada partícula de acordo com o 

problema de otimização e, depois, os vetores de velocidade e posição são atualizados. A 

Figura 4.3 ilustra o fluxo destas etapas. 
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Figura 4.3. Fluxograma de um algoritmo PSO. 

      

As atualizações dos vetores de velocidade e deslocamento da partícula, 

ilustradas na Figura 4.3, são expressas, respectivamente, pelas equações (4.1) e (4.2). 

 

 � = w.  �@AB + !".C".(��DEF − ��@AB + !#.C#.( ������� − ��@AB) 

 

(4.1) 

��@A + 1B =  ��@AB +  � @AB (4.2) 

 

A Tabela 4.2 apresenta as variáveis e os parâmetros utilizados nas equações 

(4.1) e (4.2). 
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Tabela 4.2. Variáveis e parâmetros das equações (4.1) e (4.2). 

 � Velocidade da partícula 

w 

 

Peso da inércia, utilizado com o objetivo de balancear a busca local e a busca 
global 

t Representa a iteração do momento 

!", !# Taxas de aprendizado 

C", C# Valores aleatórios no intervalo [0,1], (elemento estocástico) 

 ������� Melhor posição global da partícula 

����� Melhor posição individual da partícula 

��  Posição da partícula 

 

 

O parâmetro w, conhecido como peso de inércia, foi introduzido por Kennedy e 

Eberhart [54] com o objetivo de controlar a influência e o impacto da velocidade e, 

desta forma, controlar o grau de convergência do algoritmo. Este controle evita 

deslocamentos bruscos que poderiam resultar em uma insuficiente exploração no espaço 

de busca. 

Os parâmetros !", !#, são constantes que representam a atração que cada 

partícula tem em relação a seus vizinhos ou a si próprias (melhor memória de cada 

partícula). O parâmetro !" representa a aprendizagem individual e !# representa a 

aprendizagem com seus vizinhos, de acordo com a topologia de vizinhança definida.  

A Figura 4.4 mostra o deslocamento da partícula a partir dos vetores de 

aprendizagem individual, aprendizagem coletiva e peso da inércia. 
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Figura 4.4. Representação do deslocamento da partícula. 

 

Segundo [55], os algoritmos PSO, quando comparados com os GA, apresentam 

maior robustez para evitar a convergência prematura para mínimos ou máximos locais 

que pode ser causada por aspectos como, por exemplo, uma grande quantidade de filhos 

do mesmo pai (no caso dos GA). Entretanto, esta maior robustez não é consenso. Em 

[56], são citados casos específicos em que cada uma das técnicas apresenta melhores 

resultados que a outra. 

 

 



 

 
 

____________________________________________________________________________ 

Capítulo 5. Resultados 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

5.1 Introdução 

 

Este capítulo apresenta os resultados deste trabalho em duas etapas: na primeira, 

serão apresentados aspectos da construção dos algoritmos, tais como a representação 

dos indivíduos, a linguagem utilizada e detalhes da geração de novos indivíduos durante 

a execução dos mesmos. 

Na segunda etapa, são apresentados os resultados simulados e experimentais na 

otimização da largura de banda de uma antena monopolo planar em anel para operação 

em sistemas UWB, com a utilização de um algoritmo genético. Em seguida são 

apresentados os resultados da otimização da largura de banda através da dimensão do 

gap de ar entre duas superfícies seletivas de frequência, com a utilização de um 

algoritmo PSO. 

Os resultados experimentais foram obtidos com o analisador de redes vetorial da 

marca Rohde&Schwarz, modelo ZVB-14 e cornetas da marca A.H. Systems, modelo 

SAS-571, para uma faixa de frequência de 700 MHz a 18 GHz. A Figura 5.1 apresenta 

o setup de medição utilizado. 
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Figura 5.1. Setup de medição. 

 

 

5.2 Construção dos algoritmos 

 

Em ambos os algoritmos, a representação em números reais foi escolhida 

motivada principalmente pela eliminação de uma etapa de operação que é a aplicação de 

uma função de mapeamento binário.  

Na representação da população em números reais, o crossover é realizado 

através de operações aritméticas sobre os pais. Os principais tipos de crossover para 

representação em números reais são: crossover simples, crossover flat, crossover 

aritmético, crossover linear, crossover discreto [43]. 
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Neste estudo, foi utilizado um crossover aritmético que utiliza um parâmetro 

pré-determinado para aplicar uma interação entre os pais selecionados. O melhor 

parâmetro foi selecionado por um estudo que identificou o melhor valor de um 

parâmetro η, utilizado no crossover aritmético, que gerou uma maior diversidade de 

cromossomos.  

A diversidade foi medida pelo maior número de gerações encontrado quando o 

algoritmo atinge o critério de parada. Esta maior diversidade pode eliminar a 

convergência prematura e também permite que o algoritmo genético gere um maior 

número de gerações, facilitando assim a localização de um ótimo global. 

O parâmetro η define a quantidade de cada um dos pais que irá contribuir para a 

concepção do novo filho, numa escala de participação de 0 a 100%. A equação (5.1) 

mostra a composição do cruzamento e a participação do parâmetro η para a geração de 

um novo filho, em que  η é o parâmetro da diversidade, p1 é o  primeiro pai, p2 é o 

segundo pai.      

 

 

 

η ∗ p" + @100 − ηB ∗ p#
100  

(5.1) 

 

Plataforma Java 

 

A plataforma de desenvolvimento Java foi concebida originalmente pela Sun 

Microsystems, na década de 90, com o objetivo de ter a capacidade de ser executada em 

diferentes plataformas de computação, além de ser utilizada em dispositivos eletrônicos 

inteligentes como, por exemplo, eletrodomésticos com a capacidade de interação com 

outros ambientes e dispositivos. 
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 Em 2009 a Oracle comprou a Sun Microsystems por US$ 7,4 bilhões sendo 

desde então a proprietária da plataforma que se encontra, atualmente, na versão 7 do 

Java Standard Edition (SE). 

 A palataforma Java não é apenas uma linguagem de programação, mas sim uma 

tecnologia que inclui múltiplos componentes [57]. A tecnologia Java é formada por um 

conjunto de elementos que envolvem, além da sintaxe da linguagem de programação, os 

formatos de arquivos (java e .class), um conjunto de APIs2 (Application Programmable 

Interface) composta por classes, componentes, frameworks
3, e uma máquina Virtual 

Java (JVM). É organizada em três pacotes principais descritos a seguir: 

 

� Java Standard Edition (Java SE). Este pacote é responsável pelas APIs 

principais da linguagem Java. A partir deste pacote, podem-se criar 

aplicações console e desktop, utilizar conexão com banco de dados, leitura e 

escrita de arquivos, comunicação através de rede de computadores, etc.  

� Java Enterprise Edition (Java EE). Este pacote possui tudo que o Java SE 

tem e adiciona as APIs principais para desenvolvimento de aplicações web. 

Podem-se criar componentes distribuídos e paginas web dinâmicas.  

� Java Micro Edition (Java ME). Este é um pacote mais compacto utilizado 

para o desenvolvimento de aplicações móveis como celulares e smartphones. 

 

A linguagem de programação Java tem como caractreristicas ser de alto nível e 

orientada a objetos. O código fonte utilizado pela linguagem é escrito primeiro em 

blocos de texto e gravados com extensão .java. Esses arquivos .java são compilados 

pelo compilador javac, gerando um arquivo .class.  

 

                                                      
2 Application Programming Interface (ou Interface de Programação de Aplicativos) é um conjunto de 
rotinas e padrões estabelecidos por um software para a utilização das suas funcionalidades por aplicativos.  
3 Conjunto de classes abstratas e concretas que implementam recursos comuns para muitas aplicações 
dentro de um determinado domínio. 
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O arquivo .class não contém o código que é entendido pelo computador. Ele 

contém bytecodes – que é o idioma da máquina virtual Java (Java VM). A aplicação é 

executada através da JVM, que executa a sua aplicação através da Java Virtual 

Machine, a qual transforma o arquivo .class em uma linguagem compreensível pelo 

computador. A Figura 5.2 exemplifica este processo.  

 

 

 

 

Figura 5.2 Processo do código Java 

A linguagem possui comunidades de desenvolvedores que se reúnem em grupos 

denominados JUGs (Java User Groups). No Brasil o movimento de grupos de usuários 

expandiu-se bastante e tem formado alguns dos maiores grupos de usuários Java do 

mundo, como por exemplo, o PortalJava, GUJ e o JavaFree. A seguir, uma síntese das 

principais características da linguagem. 

 

� Portabilidade. Os programas feitos em Java podem ser executados em 

qualquer sistema operacional, preservando suas funcionalidades em redes 

heterogêneas como a internet; 

� Java gerencia automaticamente a alocação e desalocação de memória, 

liberando os desenvolvedores desta tarefa complexa; 

� Código aberto. O uso de Java permite também que o código seja divulgado 

como aberto, na forma de Software Livre, com licença GPL (General Public 

License); 
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� Multitarefa (Multithreading). É um recurso que permite aos programas 

realizarem mais de um evento simultaneamente em um programa; 

� Orientada a objetos. Trata-se de um paradigma utilizado na programação 

para tratar a complexidade inerente ao processo de desenvolvimento de 

software. Em essência, este paradigma é baseado na interação entre diversas 

unidades de software chamadas de objetos. 

Neste trabalho, os códigos em Java foram desenvvidos com o NetBeans versão 

6.9. É um ambiente de desenvolvimento integrado gratuito e de código aberto para 

desenvolvedores de software nas linguagens Java, C, C++, PHP, Groovy, Ruby, entre 

outras. O IDE (Interface Development Enviroment) é executado em muitas plataformas, 

como, Windows, Linux, Solaris e MacOS. 

 

Geração de novos indivíduos 

 

Um aspecto importante a ser considerado na construção dos algoritmos é a 

utilização de métodos de interpolação no momento da geração de novos indivíduos 

(soluções válidas), no caso do algoritmo genético e de novas partículas no caso do 

algoritmo PSO.  

A Figura 5.3 apresenta os momentos da utilização deste recurso em (a) no 

algoritmo genético e em (b) no algoritmo PSO. 
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Figura 5.3 Fluxograma dos algoritmos e a interpolação. 

A interpolação é realizada a partir das definições de variabilidade de cada 

elemento que participa da otimização. Estas definições são as variações das dimensões 

da fenda e do gap de ar que separa as estruturas dentro dos limites especificados de cada 

projeto. A Figura 5.4 ilustra esta fenda e sua localização no plano de terra. 

 

 

Figura 5.4 Fenda no plano de terra 
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Estas variações e seus respectivos resultados de largura de banda, freqüência 

central e perda de retorno na frequência central estabelecem um espaço de busca que é 

composto por soluções válidas, sendo utilizado pelos algoritmos em sua execução.  

 O espaço de busca é gerado através de simulações com o software Ansoft 

HFSS™ (High Frequency Structural Simulator), um software comercial que utiliza o 

método dos elementos finitos para simular estruturas eletromagnéticas de alta 

complexidade, sendo produzido pela Ansys Corporation.  

Neste espaço de busca, para cada par de variações Ws e Ls do intervalo 

especificado, foram identificados, respectivamente, largura de banda, frequência, 

frequência central e perda de retorno na freqüência central. A Tabela 5.1 apresenta uma 

amostra deste espaço de busca que será utilizado pelo algoritmo genético. 

 

Tabela 5.1. Efeito da variação das dimensões da fenda na largura de banda, frequência central e perda de 
retorno da antena.  

Variação 
(mm) 

 
Largura de Banda 

(MHz) 

 
Freqûencia 

Central (GHz) 

 
Perda de Retorno na 

Frequência Central (dB) Ls Ws 
1 1 6130 6,23 -12.35 

1 1.5 5830 6,08 -11.30 

1 2 6350 6,34 -14.15 

1 2.5 6850 6,59 -14.98 

1 3 16950 11,25 -16.02 

1 3.5 16990 11,50 -16.53 

1 4 16950 11,52 -16.44 

1 4.5 16990 11,52 -18.28 

1 5 17020 11,49 -15.92 

 

A Tabela 5.2 apresenta o espaço de busca no contexto da otimização pelo 

algoritmo PSO. 
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Tabela 5.2. Efeito da variação das dimensões do gap  na largura de banda, frequência central e perda de 
retorno da estrutura multicamadas. 

Gap de ar (mm) Largura de Banda MHz 
(-10 dB -leitura)  

Frequência Central 
(GHz) 

Perda por Inserção na 
Frequência Central (dB) 

2.0 567 09,74 -23,75 

2.5 687 09,77 -25,73 

3.0 909 09,86 -28,98 

3.5 1101 09,87 -34,16 

4.0 1216 09,88 -43,75 

4.5 1342 09,76 -46,16 

5.0 1443 09,69 -40,55 

5.5 1528 09,62 -41,31 

6.0 1585 09,62 -38,95 

6.5 1683 09,51 -38,33  

7.0 1758 09,50 -39,18 

7.5 1791 09,50 -39,10 

8.0 1739 09,49 -38,56 

8.5 1746 09,51 -37,84 

9.0 1737 09,52 -37,01 

9.5 1324 09,49 -36,08 

 

Componentes utilizados na geração da população. 

 

Neste trabalho, foi utilizada a biblioteca Commons Math [58], versão 2.2 

fornecida pela Apache™ que fornece um conjunto de componentes para computação 

científica em Java. Esta biblioteca é composta por um conjunto de pacotes que inclui 

recursos para análise numérica e componentes estatísticos. 

O pacote de análise numérica desta biblioteca é o pacote principal para 

utilização em algoritmos que lidam com funções reais. Ele contém sub-pacotes que 

fornecem recursos como integração, interpolação e polinômios. A Tabela 5.3 apresenta 

os componentes utilizados desta biblioteca para a geração de indivíduos e particulas 

através de suas interfaces e respectivos métodos utilizados. 
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Tabela 5.3. Interfaces e métodos utilizados na geração da população. 

Interface Descrição Método Descrição 

RandonDataImpl Geração de 
números 
randômicos 

NextUniform Gera um conjunto de 
valores do tipo Double 
em um intervalo 
especificado 

 

BivariateReal 

GridInterpolator 

Interface que 
representa uma 
função de 
interpolação. 

 

SmoothingPolynomial 

 

Calcula um função de 
interpolação para o 
conjunto de dados de 
entrada com a utilização 
de uma função de 
suavização polinomial 

 

BicubicSplineInterpolator Calcula a interpolação 
para o conjunto de 
dados de entrada com o 
uso da função Spline. 

 

 

 

A interface RandonDataImpl  foi utilizada para a geração dos indivíduos e 

partículas do tipo Double
4. A linha de código 1 apresenta a definição do objeto 

randomData responsável pela criação de números aleatórios em tempo de execução do 

programa.  

As linhas de código 1 a 3 mostram a criação de um individuo que é composto 

pela geração aleatória de valores para a base e para a altura da fenda, em um intervalo 

estabelecido pelas variáveis que definem os limites de variação das dimensões da fenda. 

Estas variáveis participam da geração aleatória no intervalo específico que é realizada, 

através dos parâmetros passados ao método nextUniform, respectivamente: 

minbasefenda e maxbasefenda para as variações, a partir dos limites mínimos e 

                                                      
4 Na linguagem Java o tipo Double é um tipo de dado que representa números em notação de ponto 
flutuante com precisão dupla de 64 bits.  
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máximos, da base da fenda e as variáveis, a partir dos limites mínimos e máximos, 

minalturafenda e maxalturafenda para a altura da fenda. 

 

1. RandomData randomData = new RandomDataImpl(); 

2. double randonws = randomData.nextUniform(minbasefenda, 

maxbasefenda); 

3. double randonls = randomData.nextUniform(minalturafenda, 

maxalturafenda); 

 

A Tabela 5.4 apresenta exemplos de geração destes valores a partir das variáveis 

recuperadas com os seguintes valores: minbasefenda = 1, maxbasefenda = 5, 

minalturafenda = 1 e maxalturafenda = 5. 

 

Tabela 5.4. Exemplos de valores gerados 

randonws randonls 

1.107602643190545 2.147300267579896 

4.579659054497135 3.844421044124846 

3.293863279122563 1.894551726735907 

1.489483758031696 2.167286834153898 

4.605651087642569 2.518919851674603 

 

 

A interface BivariateRealGridInterpolator é usada para encontrar uma função f 

bivariada de valores reais para um determinado conjunto de tuplas f(xi, yj) = fij, 

utilizando números reais, com seus pontos de amostragem especificados em uma grade 

regular.  

O resultado é fornecido como um objeto que implementa a interface 

BivariateRealFunction, que pode ser avaliada em qualquer ponto, incluindo um ponto 

não pertencente ao conjunto original. Esta interface possui dois métodos de interpolação 
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implementados pelas classes: SmoothingPolynomial e BicubicSplineInterpolator, 

explicadas a seguir.  

Na interpolação SmoothingPolynomial, a função de interpolação é um polinômio 

de 3 º grau de duas variáveis.  Os coeficientes são calculadas a partir dos valores da 

função da amostra sobre um grid, bem como os valores das derivadas parciais da função 

nesses pontos da grade.  

A classe BicubicSplineInterpolator executa  uma suavização dos dados através 

do cálculo do polinômio que melhor se adapta cada uma das curvas unidimensional ao 

longo de cada um dos eixos de coordenadas. A Spline cubic
5 agrupa os pontos em 

subgrupos que possam ser interpolados por um polinômio de grau menor.  

Matematicamente, esta função é uma parte de um polinômio, que consiste na 

junção de polinômios, limitado por um determinado intervalo, tal que a continuidade da 

curva resultante desta função é satisfeita nos pontos de junção.  

A Figura 5.5 exemplifica estes conceitos através da função f(t), formada pelos 

polinômios x(t), y(t) e z(t). 

 

 

 

Figura 5.5. Função Spline utlizada na interpolação.  

 

                                                      
5 Uma função de interpolação bastante utilizada em derivações, integração numérica, solução numérica de 
equações diferencias e integrais e na teoria de otimização. 
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As linhas de código  4 e 5 apresentam as declarações necessárias para a geração 

de suas respectivas interpolações. Na linha 4, é declarada a interface 

(BivariateRealGridInterpolator) para interpolação e seu respectivo método 

(SmoothingPolynomialBicubicSplineInterpolator). A linha 5 apresenta a 

declaração do objeto responsável pela interpolação denominado interp.  

 

4. BivariateRealGridInterpolator interpolator = new 

SmoothingPolynomialBicubicSplineInterpolator(); 

5. BivariateRealFunction interp = interpolator.interpolate(xval, val, 

zval); 

 

Na declaração deste objeto, pode-se observar a definição dos parâmetros xval e 

yval responsáveis por calcular o valor da função de interpolação a partir de um grid 

bidimensional regular. O parâmetro xval corresponde à abscissa (coordenada horizontal 

do grid), para a qual o valor da função deve ser calculado. O parâmetro yval 

corresponde ao valor da ordenada (coordenda vertical do grid) a ser calculado.  

O parâmetro zval corresponde aos valores dos pontos de interpolação de todos 

os nós da rede.  O trecho de código da linha 6 apresenta a utilização do objeto de 

interpolação p recebendo com parâmetro o valor de duas variáveis arraytempws e 

arraytempls (contendo valores gerados de Ws e Ls) e atribuindo este valor para a 

variavel do tipo Double resultbinterp. 

 

6. resultbinterp = interp.value(arraytempws [x],arraytempls[y]) 

 

A Tabela 5.5 apresenta exemplos de interpolação utilizada na codificação de um 

cromossomo. As colunas Ws e Ls apresentam os valores gerados para base e altura da 

fenda e, na coluna largura de banda, o resultado da interpolação. 
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Tabela 5.5. Exemplos de interpolação 

Ws Ls Largura de Banda (MHz) 

1.24556 4.22663 3.180 

1.00473 4.28348 6.193 

1.02294 4.24280 7.180 

1.12776 4.42115 9.178 

2.00005 2.52134 13.900 

 

Os valores de Ws e Ls ilustrados na Tabela 4.7 apresentam uma configuração de 

cinco dígitos após a casa decimal, enquanto que na Tabela 4.6 pode-se observar que os 

valores gerados pelo método nextuniform geram números com 15 ou 16 digitos após a 

casa decimal. Esta diferença deve-se exclusivamente às limitações locais de construção 

dos protótipos dos dispositivos (antenas e FSS), onde o máximo de precisão alcançada é 

de dois digitos após a casa decimal.  

A Figura 5.6 (a) apresenta um exemplo de cromossomo que é gerado a partir de 

uma composição de valores válidos de Ws, Ls e sua respectiva largura de banda. A 

Figura 5.6 (b) mostra um exemplo de codificação de uma partícula. 

 

 

Figura 5.6 Codificação do cromossomo e partícula 
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A Tabela 5.6 apresenta experimentos realizados com as funções de interpolação 

presentes no pacote de interpolação monovariavel: Univariate, cujo valor do gap 

encontrado é o valor final de execuções do algoritmo PSO. 

 

Tabela 5.6. Funções de interpolação e percentuais de erro. 

 Gap Largura de 
banda 

Ansoft 
Designer 

% de erro 

Spline 7.43055 1.792 1.754 2,17 

Linear 7.49937 1.790 1.733 3,29 

LoessInterpolation 8.28511 1.766 1.718 2,79 

DividedDifferenceInterpolator 7.46042 1.792 1.730 3,58 

NevvileInterpolation 7.47337 1.791 1.712 4.61 

 

Convergência dos algoritmos 

Em ambos os algoritmos, o fim da execução pode acontecer quando algum 

critério de convergência é alcançado como, por exemplo, a baixa diversidade dos 

indivíduos ou partículas ou um número determinado de gerações, no caso dos 

algoritmos genéticos, ou um número de iterações no caso do algoritmo PSO. 

A convergência dos algoritmos considerados neste trabalho foi definida através 

da minimização da função de avaliação definida na equação (5.2), também conhecida 

como distância euclidiana, onde encontrar valores minimos absolutos desta função 

significa encontrar indivíduos com maiores larguras de banda.  

 

-@JB = K@Lb desejada @iB −  Lb obtida@iBB#
Q

RS"
 

 

(5.2) 
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5.3 Antena UWB 

 

Esta seção apresenta a 

realizada em uma antena monopol

otimização foi realizada 

dimensões ideais de comprimento (L

de terra truncado, a fim de encontrar os valores ideais para a largura de banda

A antena construída foi adaptada de

antena compacta para operação 

plano de terra truncado. A 

dimensões: W = 28 mm, W

mm, r = 5 mm.  

 

A Figura 5.8 apresenta os resultados simula

retorno em função da frequência 

Ws (1,00061 mm) e Ls (4,23834

genético com o objetivo de otimiza

                                                                                               

 

 

apresenta a análise dos resultados experimentais 

realizada em uma antena monopolo planar em anel para atuação em UWB

 através da identificação, pelo algoritmo genético

dimensões ideais de comprimento (Ls) e largura (Ws) de uma fenda utilizada no plano 

de terra truncado, a fim de encontrar os valores ideais para a largura de banda

A antena construída foi adaptada de [59]. Esta antena caracteriza

operação em UWB, sendo composta por um anel circular e um 

plano de terra truncado. A Figura 5.7 ilustra a antena construída com as

= 28 mm, W1 = 2.7 mm, L = 33 mm, L1 = 12,5 mm, L2 =

 

Figura 5.7. Antena UWB construída 

apresenta os resultados simulados e medidos para a perda de 

em função da frequência realizados, na faixa de 2 a 12 GHz, com os valores de 

23834 mm). Estes valores foram encontrados pelo algoritmo 

genético com o objetivo de otimizar a largura de banda.  
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experimentais da otimização 

para atuação em UWB. A 

pelo algoritmo genético, das 

uma fenda utilizada no plano 

de terra truncado, a fim de encontrar os valores ideais para a largura de banda.  

sta antena caracteriza-se por ser uma 

composta por um anel circular e um 

a antena construída com as seguintes 

= 12 mm, R = 8.8 

para a perda de 

, na faixa de 2 a 12 GHz, com os valores de 

). Estes valores foram encontrados pelo algoritmo 
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Os resultados medidos mostram uma boa concordância com os resultados 

simulados. Próximo da frequência de ressonância de 7 GHz, a perda retorno é de 

aproximadamente -47 dB. As características de banda ultra-larga são preservadas, 

emquanto os resultados simulados mostram uma largura de banda acima de 9 GHz, os 

resultados medidos indicam uma largua de banda de aproximadamente 4 GHz. 

 

 

Figura 5.8. Perda de retorno em função da frequência 

 

Os diagramas das Figuras 5.9 a 5.14 mostram o comportamento da radiação e o 

ganho gerado a partir dos valores de Ws e Ls otimizados. São mostrados os diagramas 

de radiação da antena monopolo planar em anel nas frequências de 3,5 GHz, 6 GHz e 

9,5 GHz e os seus ganhos respectivos, variando-se as coordenadas polares θ = 0 º  a  

360 º e θ = φ = 0 º. 
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Figura 5.9. Diagrama de radiação da antena monopolo planar em anel. Plano E. F = 3,5 GHz. 

 

           

Figura 5.10. Diagrama de radiação da antena monopolo planar em anel, plano E, F = 6,0 GHz 



Capítulo 5. Resultados                                                                                               48 
 

 
 

        

Figura 5.11. Diagrama de radiação da antena monopolo planar em anel, plano E, F = 9,5 GHz. 

.  

Figura 5.12 Diagrama de radiação 3D da antena monopolo planar em anel. F= 3,5 GHz 
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Figura 5.13 Diagrama de radiação em 3D da antena monopolo planar em anel. F= 6,0 GHz. 

 

 

Figura 5.14 Diagrama de radiação em 3D da antena monopolo planar em anel. F= 9,5 GHz. 
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5.4 FSS de dipolos 

 

Nesta seção são apresentados os resultados da otimização realizada em 

superfícies seleletivas de frequência (FSS), a estrutura em camadas considerada neste 

estudo consiste de duas FSS em cascata (estrutura 1 e estrutura 2), separadas entre si por 

uma camada de ar denominada gap, conforme mostra a Figura 5.15. O substrato 

utilizado é fibra de vidro FR-4 com 1,57 milímetros de altura, permissividade relativa 

de 4,4 e tangente de perda igual a 0,02. 

 

 

               Figura 5.15. Seção transversal das FSS em cascata. 

 

Inicialmente um algoritmo genético encontra valores ótimos para adequação de 

uma das estruturas em 9,5 GHz e da segunda em 10,5 GHz, através de variações das 

dimensões dos dipolos.  

Em seguida, com a utilização de um algoritmo PSO, é realizada a otimização da 

largura de banda através do acoplamento destas duas FSS, variando-se um gap de ar que 

define a distância entre as duas estruturas. O resultado da otimização da largura de 

banda é comparado com os resultados encontrados por um algoritmo genético.  
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Em ambas as estruturas 

cruzados com periodicidade T

estrutura 1 que está configurada 

dipolos otimizadas pelo algoritmo 

Para a estrutura 2, que está 

dos dipolos, também otimizadas pelo algoritmo

9,1  mm. A Figura 5.16 mostra em (a) a geometria do elemento utilizado e em (b)

disposição dos mesmos na superfície.

 

Figura 5.16. FSS: (a) elemento (dipolo cruzado) e (b) arranjo periódico.

 

 A separação das estruturas foi

em teflon. Este material é 

como teflon, e causa poucas interferências nas

apresentados na Figura 5.17

 

 

                                                                                               

 

 

Em ambas as estruturas da Figura 5.15, são utilizados elemento

periodicidade Tx = Ty = 13 mm, como mostra a Figura

configurada para trabalhar na frequência 9,5 GHz, as

dipolos otimizadas pelo algoritmo genético são W = 1,35 mm, L = 9,87 mm

2, que está adequada para trabalhar em 10,5 GHz

dos dipolos, também otimizadas pelo algoritmo genético são W = 1,

mostra em (a) a geometria do elemento utilizado e em (b)

disposição dos mesmos na superfície. 

 

FSS: (a) elemento (dipolo cruzado) e (b) arranjo periódico.

A separação das estruturas foi feita com a utilização de espaçadores construídos 

é construído com o polímero Politetrafluoretileno conhecido 

sa poucas interferências nas medições. Estes espaçadores são 

7. 
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elementos dipolos 

Figura 5.16. Para a 

, as dimensões dos 

87 mm.  

5 GHz, as dimensões 

= 1,77 mm, L = 

mostra em (a) a geometria do elemento utilizado e em (b) a 

 

FSS: (a) elemento (dipolo cruzado) e (b) arranjo periódico. 

feita com a utilização de espaçadores construídos 

construído com o polímero Politetrafluoretileno conhecido 

stes espaçadores são 
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Figura 5.1

 

 

 

Ambiente de simulação 

 

A fase inicial deste estudo

observado o comportamento da largura de banda em função da variação da dimensão do 

gap. As simulações foram realizadas

computacional baseada no método dos momentos

comportamento da onda gerada pelos dispositivos

A Figura 5.18 apresenta a

lateral e a vista frontal dos dipolo

                                                                                               

 

 

5.17. Foto dos espaçadores construídos em teflon. 

fase inicial deste estudo foi realizada através de simulações

observado o comportamento da largura de banda em função da variação da dimensão do 

simulações foram realizadas no software Ansoft Designer® uma ferramenta 

baseada no método dos momentos, obtendo-se as características 

comportamento da onda gerada pelos dispositivos.  

apresenta as células da estrutura em camadas, mostrando a 

dipolos cruzados propostos e analisados. 
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através de simulações, tendo sido 

observado o comportamento da largura de banda em função da variação da dimensão do 

no software Ansoft Designer® uma ferramenta 

as características de 

, mostrando a vista 
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Figura 5.18. Vista lateral (a) e frontal (b) dos elementos dipolos cruzados utilizados na estrura 
multicamadas. 

A Figura 5.19 mostra a configuração das camadas que compõem a estrutura 

multicamadas no Ansoft Designer®, onde tem-se a Estrutura 1 com a configuração da 

camada 1, o gap de ar com 7,36 mm, identifcado como coluna Air e a Estrutura 2 

identificada como camada 2. 

 

 

Figura 5.19. Caixa de diálogo do Ansoft Designer para customização das camadas da estrutura em 
análise.  
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A Figura 5.20 apresenta o comportamento da largura de banda das estruturas em 

função das variações na dimensão do gap de ar (0 a 12 mm), com o passo de 0,5 mm e 

na faixa de frequência de 3 a 13 GHz. Verifica-se um incremento da largura de banda, 

principalmente, quando o gap varia entre 6 mm e 8 mm. 

 

 

Figura 5.20. Efeito das variações da dimensão do gap de ar (distância entre as FSS) na largura de banda. 

A Figura 5.21 apresenta o comportamento da perda por inserção em função da 

frequência, para variações do gap, para as FSS citadas na Figura 5.20.  

 

 

Figura 5.21. Perda por inserção em função da variação do comprimento do gap. 
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A Figura 5.22 mostra o comportamento da frequência de ressonância em função 

da variação do gap para valores entre 0 mm e 12 mm.  

 

 

Figura 5.22. Frequência de ressonância em função do comprimento do gap. 

Aspectos dos algoritmos desenvolvidos 

 

A Tabela 5.7 apresenta alguns parâmetros da execução dos algoritmos 

considerados e os resultados encontrados para as dimensões do gap. 

 

Tabela 5.7 Parâmetros e resultados dos algoritmos GA e PSO. 

 Tempo de 
execução em 

segundos 

Número de 
indivíduos / 
partículas 

Total de gerações 
/Iterações 

Valores ótimos 
(gap) 

GA  1,380 50 400 7,43 mm 

PSO 1,080 50 400 7,36 mm 
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Durante as iterações que ocorreram na execução do algoritmo PSO, o ótimo 

global foi compartilhado entre as partículas. Este compartilhamento promoveu o 

direcionamento e a concentração de todo o enxame na direção deste ótimo.  

A Figura 5.23, cujos eixos representam a largura de banda, partícula e posição, 

mostra a dispersão das partículas nas iterações de número 1 e 400 do algoritmo PSO. 

Neste gráfico, observa-se, na iteração inicial, a alta dispersão das partículas, enquanto 

na iteração de número 400, verifica-se a alta concentração de partículas na região com 

largura de banda entre 1,6 GHz e 1.8 GHz e posicionadas entre 6 mm e 8 mm.  

 

 

Figura 5.23. Dispersão das partículas em função de suas posições nas iterações 1 e 400. 

 

O algoritmo PSO construído para este estudo utilizou a topologia global e 

utilizou um enxame com 50 partículas. Esta topologia é caracterizada pela troca de 

informações entre todas as partículas.  
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A Figura 5.24 ilustra em (a) a topologia e em (b) os detalhes da comunicação 

entre as partículas através de ligações entre elas. Na Figura, esta ligação é representada 

por retas, perfazendo um total de 2500, interligando todas as partículas de modo que 

todas compartilham informações no momento da execução do algoritmo PSO. 

 

 

 

Figura 5.24. Topologia da vizinhança do PSO ilustrando a ligação entre as partículas. 
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A Figura 5.25 apresenta a evolução da avaliação da melhor partícula (PSO) e o 

melhor indivíduo (GA) durante a execução dos algoritmos. Nesta Figura, pode-se 

observar que o algoritmo PSO explora melhor o espaço de busca ao encontrar valores 

melhores de avaliação. 

 

 

Figura 5.25. Avaliação do ótimo global (gbest) durante as iterações. 

 

 

Resultados 

 

Os resultados experimentais e simulados foram medidos na faixa de frequência 

de 4,0 GHz a 14,0 GHz. As Figuras 5.26 e 5.27 apresentam os resultados de perda de 

inserção em função da frequência, da primeira etapa da otimização para a estrutura 1 e 

estrutura 2, respectivamente.  
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A Figura 5.26 apresenta os resultados simulados, obtidos com o simulador 

Ansoft desginer, e experimentais para a adequação em 9,5 GHz (estrutura 1).  A Figura 

5.27, apresenta os resultados para a adequação em 10,5 GHz (estrutura 2). 

 

 

Figura 5.26. Estrutura 1: resultados medidos e simulados da perda por inserção em função da  frequência. 

 

Dos resultados simulados, tem-se que na frequência de ressonância de 9,50 GHz, 

a perda por inserção é igual a -26,14 dB, enquanto que em 10,5 GHz, a perda por 

inserção é de -25,6 dB, para as estruturas 1 e 2, respectivamente.  

Os resultados experimentais mostram que para a estrutura 1, a frequência de 

ressonância é de 9,5 Ghz, com perda por inserção de -23,85 dB. Para a estrutura 2, a 

frequência de ressonância é de 10,44 GHz, com -20,32 dB de perda por inserção. 
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Figura 5.27. Estrutura 2: resultados medidos e simulados da perda por inserção em função da  frequência. 

A Figura 5.28 apresenta a estrutura multicamadas construída em duas 

perspectivas: em (a) pode-se observar a estrutura e a base de medição e em (b) o detalhe 

dos parafusos separadores de teflon. 

 

 

Figura 5.28. Estrutura multicamadas construida. 
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A Figura 5.29 apresenta os resultados da segunda etapa da otimização, 

considerando o cascateamento das estruturas. São mostrados os resultados simulados 

para os valores do gap para otimização da largura de banda pelo GA e pelo PSO, como 

também os resultados medidos com o valor do gap encontrado pelo PSO. 

 

 

Figura 5.29. Perda por inserção em função da frequência para as estruturas cascateadas. 

 

A tabela 5.8 sintetiza os resultados simulados e medidos apresentados na Figura 

5.24. A estrutura foi construída usando os valores obtidos pelo PSO. 

 

Tabela 5.8. Síntese dos resultados simulados e medidos. 

 GA - Ansoft PSO - Ansoft Medido 

Frequência de ressonância 9,50 (GHz) 9,43 (GHz) 9,87 (GHz) 

Largura de banda  (-10dB) 2,9 (GHz) 3,11 (GHz) 3,22 (GHz) 

Largura de banda  (-20dB) 1,75 (GHz) 1,77 (GHz) 0,34 (GHz) 

Perda por inserção -38,69 (dB) -37,67 (dB) -24,50 (dB) 
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A Tabela 5.9 sumariza os percentuais de erro para cada algoritmo em relação ao 

resultado medido para largura de banda em - 10 dB. Pode-se observar que o menor erro 

entre os resultados medidos e simulados foi identificado para a largura de banda gerada 

pelo PSO sendo igual a 3,23 %. 

 

Tabela 5.9. Percentuais de erro em relação aos resultados medidos. 

 GA - Ansoft PSO - Ansoft 

Frequência de ressonância 3,89 % 4,66 % 

Largura de banda  (-10dB) 11,03 % 3,23 % 

Perda por inserção 36,67 % 34,96 % 
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 Esta tese apresentou um estudo de otimização com a utilização de 

metaheurísticas baseadas em populações que foi realizada em duas etapas. Na primeira 

etapa, foi realizada a otimização de uma antena monopolo planar com patch em anel 

para operação em UWB, que ocorreu através da identificação pelo algoritmo genético 

das dimensões ideais de comprimento (Ls) e largura (Ws) de uma fenda utilizada no 

plano de terra truncado, a fim de encontrar os valores ideais para a largura de banda.  

Na segunda etapa, foi realizado um estudo de otimização de largura de banda a 

partir do cascateamento de duas superfícies seletivas de frequência. A otimização foi 

realizada inicialmente através da identificação das dimensões do dipolo para adequação 

de uma estrutura em 9,5 GHz e outra estrutura em 10,5 GHz.  

Em seguida foi realizada a otimização da largura de banda das estruturas 

acopladas através da identificação da dimensão ideal do gap de ar que separa as 

mesmas, utilizando o algoritmo PSO. Esta técnica de otimização é baseada em 

populações e inspirada no comportamento social dos pássaros e peixes. Os resultados 

encontrados pelo algoritmo PSO foram comparados com os resultados encontrados por 

um algoritmo genético.  

Os resultados simulados e experimentais foram apresentados e comparados na 

faixa de frequência de 4,0 GHz a 14,0 GHz, apresentando uma concordância 

satisfatória. Dos resultados experimentais obtem-se uma largura de banda identificada 

de 3,22 (GHz), com taxas de erro de 3,23 % e 11,03 % em relação ao resultado 
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simulado para os valores identificados pelo alfgoritmo PSO e pelo algoritmo genético, 

respectivamente. 

Em ambos os algoritmos foram observadas concordâncias dos resultados 

simulados com os resultados experimentais, sendo verificado que ambas as tecnicas de 

otimização, GA e PSO, conseguiram encontrar valores satisfatórios de otimização para 

os dispositivos considerados.  

O destaque, porém, fica para o PSO por ter encontrado valores sensivelmente 

melhores que o GA, com implementação mais simples e utilizando uma quantidade 

menor de cálculos e processamento. Além disso, tendo uma quantidade menor de 

parâmetros para serem ajustados, seu ajuste em face de novas otimizações será 

facilitado. 

O método de interpolação utilizado facilitou e agilizou o processamento e a 

execução de ambos os algoritmos, especificamente na etapa da geração de novos 

indivíduos e partículas. Entretanto, este método exige a incorporação prévia de um 

espaço de busca para consulta em tempo de execução, que foi viabilizado, neste estudo, 

através de simulações utilizando os softwares comerciais HFSS e Ansoft Designer. 

 Algumas limitações podem ser observadas como, por exemplo: os algoritmos 

são mono-objetivos, tendo o algoritmo PSO um elemento de variação que foi a 

dimensão do gap entre as estruturas. A comparação dos resultados com métodos 

numéricos e com outros métodos de otimização tradicionais, como o método do 

gradiente conjugado, poderia gerar uma visualização mais precisa da otimização 

realizada. 

A expansão dos algoritmos PSO a GA pode acontecer através da inserção de 

mais itens de variação e mais objetivos. A inserção de novas variabilidades poderia 

aumentar as possibilidades de otimização, assim como proporcionar um ajuste fino na 

mesma. Um exemplo seria a otimização simultânea das dimensões do dipolo e da 

periodicidade dos elementos.  

Em termos específicos do PSO, estudos e experimentos com o objetivo de 

explorar melhor o espaço de busca podem ser feitos com a utilização de novas 

topologias que podem ser promissoras para este propósito. Modificações no algoritmo 
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PSO podem ser implementadas como o uso de topologias dinâmicas que promovam 

também uma exploração mais eficiente do espaço de busca. Ainda no contexto do 

algoritmo PSO, estudos podem ser realizados visando à implementação de algoritmos 

autoadaptáveis com a utilização de estratégias para a identificação dos valores ideais 

dos parâmetros e variáveis utilizando como, por exemplo, o valor ideal do peso de 

inércia, w.  

Outro estudo que pode ser realizado para o desenvolvimento de ambos os 

algoritmos é a incorporação de aspectos observados na natureza que promovam o 

aumento da diversidade das populações e, desta forma, possam adiar a convergência 

com o objetivo de explorar, de forma mais eficiente, o espaço de busca.  
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