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Resumo 

 

As antenas de microfita têm atraído a atenção de pesquisadores no mundo inteiro por 

possuírem características interessantes a diversas aplicações. Contudo, desvantagens 

como baixo ganho, estreita largura de banda e baixa eficiência de radiação podem 

limitar o seu uso em um determinado sistema. Além disso, esse tipo de antena pode 

excitar modos de ordem superior em adição ao fundamental. Essa característica é 

particularmente importante para sistemas que possuem múltiplas frequências de 

operação, nos demais casos, faz-se necessário o uso de filtros para eliminar os modos 

indesejados. Alternativamente, pode-se adicionar arranjos de defeitos ao plano de terra 

ou ao substrato da antena para cumprir esse mesmo objetivo, sendo tais estruturas 

denominadas de Defected Ground Structure (DGS) e Photonic Band Gap (PBG), 

respectivamente. Entretanto, o desenvolvimento de projetos eficientes envolvendo esses 

tipos de estruturas apresenta grande dependência da correta especificação dos 

parâmetros físicos do arranjo utilizado. Nesse contexto, objetivando eliminar e/ou 

atenuar os modos de ordem superior, sem afetar significativamente o desempenho da 

antena em operação para o modo fundamental, o presente trabalho estudou a aplicação 

de um Algoritmo Genético (AG) no desenvolvimento de novos modelos de estruturas 

DGS e PBG. Os modelos propostos são constituídos de furos circulares, preenchidos 

com ar, nos padrões hexagonal e retangular, para a configuração periódica, e com 

padrão micro estruturado, para a configuração quase periódica. O AG proposto foi 

responsável por especificar os seguintes parâmetros dos arranjos analisados: diâmetro 

dos furos, distância de separação entre os mesmo e o posicionamento do arranjo ao 

longo do comprimento da antena. Todas as antenas analisadas foram construídas 

manualmente, através do uso de uma fresadora e/ou corrosão por percloreto de ferro. 

Com base nos resultados simulados e medidos, verificou-se que o AG proposto foi 

capaz de otimizar as estruturas estudadas de maneira a preservar o modo fundamental, 

ao passo que os de ordem superior foram eliminados e/ou consideravelmente atenuados. 

Verificou-se que para o mesmo tipo de arranjo, as antenas com DGS apresentaram 

melhor desempenho em relação às com PBG, considerando o coeficiente de reflexão do 

modo fundamental. Além disso, as estruturas otimizadas não provocaram variações 

significativas no valor do ganho total ou na forma do diagrama de radiação e, no caso 

dos DGS, exibiram características importantes para miniaturização das antenas. Os 

resultados obtidos são particularmente importantes, partindo do pressuposto de que as 

estruturas otimizadas podem ser utilizadas para eliminar modos indesejados em 

aplicações com antenas de microfita passivas ou ativas, que operam também como 

ressoadores. 

 

Palavras-Chave: Antena de Microfita, Otimização, Algoritmo Genético, DGS e PBG. 
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Abstract 

 

Microstrip antennas have attracted the attention of researchers worldwide because of 

their interesting features for various applications. However, disadvantages such as low 

gain, narrow bandwidth and low radiation efficiency can limit its use in a given system. 

Besides, this type of antenna can excite higher order modes in addition to the 

fundamental. This feature is particularly important for systems with multiple operating 

frequencies, in other cases, it is necessary to use filters to eliminate the unwanted 

modes. Alternatively, arrangement of defects can be added to the antenna‟s ground 

plane or substrate to achieve the same aim, such structures are called Defected Ground 

Structure (DGS) and Photonic Band Gap (PBG), respectively. However, the 

development of really efficient projects involving these types of structures presents 

great dependence on the correct specification of the physical parameters of the used 

arrangement. In this context, aiming at eliminating and/or attenuating higher order 

modes, without significantly affecting the performance of the antenna to the 

fundamental mode, the present work studied the application of a Genetic Algorithm 

(GA) in the development of new models of DGS and PBG structures. The proposed 

models consist of circular holes, filled with air, in the hexagonal and rectangular 

patterns, for the periodic configuration, and with micro structured pattern, for the quasi 

periodic configuration. The proposed AG was responsible for specifying the following 

parameters of the analysed arrangements: diameters of the holes, distance among them 

and the location of the arrangement along the length of the antenna. All the analysed 

antennas were constructed manually, by using a milling machine and/or corrosion by 

iron perchloride. Based on the simulated and measured results, was verified that the 

proposed GA was able to optimize the studied structures in order to preserve the 

fundamental mode, while the higher ones were eliminated and/or considerably 

attenuated. It was verified that for the same type of arrangement, the antennas with DGS 

presented better performance in relation to those with PBG, considering the reflection 

coefficient of the fundamental mode. In addition, the optimized structures did not cause 

significant changes in the total gain value or in the shape of the radiation pattern and, in 

the case of the DGS, exhibited important characteristics for miniaturization of the 

antennas. The obtained results are particularly important, assuming that the optimized 

structures can be used to eliminate unwanted modes in applications with passive or 

active microstrip antennas, which also operates as resonators. 

 

Keywords: Microstrip Antenna, Optimization, Genetic Algorithm, DGS and PBG. 
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1. Introdução 

 

Com o crescimento e difusão das tecnologias e sistemas de comunicação sem fio 

de baixa potência, surgiu uma forte necessidade pelo desenvolvimento de dispositivos 

cada vez mais eficientes, compactos e de baixo custo [1].  

Dependendo da aplicação, parâmetros como frequência de operação, potência 

transmitida e esquema de modulação, por exemplo, podem ser bem diferentes. Apesar 

disso, os sistemas de comunicação sem fio com maior capacidade, largura de banda, 

eficiência, simplicidade construtiva, facilidade de integração e baixo custo são 

desejáveis [2]. 

Dentro de um sistema de comunicação sem fio, a antena desempenha um papel 

fundamental, podendo ser definida como uma estrutura metálica que envia ou recebe 

ondas eletromagnéticas e cujo princípio físico de funcionamento baseia-se na aceleração 

e desaceleração de cargas elétricas [3]. Devido a sua característica dual, a mesma antena 

pode ser utilizada como transmissor ou receptor de ondas eletromagnéticas [4,5]. 

Ao longo dos anos, têm-se observado o aumento das aplicações com antenas de 

elemento radiante do tipo patch de microfita. Esse tipo de antena possui estrutura 

compacta, simplicidade construtiva, baixo custo de fabricação em série e dimensões 

reduzidas [3-6]. Tais características são compatíveis com as necessidades inicialmente 

destacadas. Dentre as aplicações envolvendo tais antenas, pode-se citar seu uso em 

aeronaves militares, aeronaves espaciais, mísseis, satélites, sistemas de comunicações 

móveis [7,8], aplicações médicas e em veículos aéreos não tripulados [9].  

Apesar das importantes qualidades das antenas de microfita, elas apresentam 

desvantagens significativas que podem limitar a sua aplicação a um determinado 

sistema, tais como: baixo ganho; estreita largura de banda; e baixa eficiência de 

radiação [10]. Além disso, a física de seu funcionamento implica na geração de ondas 

de superfície, que reduzem a amplitude do sinal radiado devido ao armazenamento de 

energia no próprio substrato da antena.  

Deve-se destacar que as antenas de microfita podem excitar modos de ordem 

superior em adição ao fundamental. Essa característica é particularmente importante 

para sistemas que possuem múltiplas bandas de operação. No entanto, quando o sistema 
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opera apenas em uma banda, é necessário usar filtros para eliminar os modos 

indesejáveis. Esta abordagem não é consideravelmente eficiente, uma vez que o circuito 

adicional do filtro funciona como uma nova fonte de perda, ocupa espaço extra e 

aumenta a complexidade e o preço final do projeto 

Objetivando tornar as antenas de microfita radiadores mais eficientes, diversos 

trabalhos têm sido desenvolvidos. Na faixa de frequências de micro-ondas, alguns 

pesquisadores [11-15] têm proposto a utilização de substratos mais espessos ou com 

diversas camadas, de modo que a espessura global da antena seja elevada. Contudo, o 

aumento demasiado da espessura total do substrato contribui para o acoplamento de 

energia para ondas de superfície [16,17], resultando na redução da eficiência e do ganho 

da antena para algumas faixas de frequência, podendo também ocasionar a geração de 

ondulações no diagrama de radiação [18,19]. 

Além disso, para obter melhor eficiência, podem-se utilizar substratos 

eletricamente finos e com baixa permissividade, entretanto, isso contribui para reduzir a 

largura de banda e implica no aumento das dimensões físicas da antena [19], 

respectivamente. O aumento do tamanho global da antena vai de encontro às tendências 

modernas para dispositivo sem fio, que buscam componentes cada vez mais compactos, 

leves e eficientes [16]. Nesse contexto, a otimização de uma antena deve levar em 

consideração não somente o desempenho da mesma, mas também as suas dimensões 

físicas. 

Deve-se destacar que é possível melhorar a largura de banda das antenas de 

microfita através do aumento da largura de seu elemento radiante, isso porque essa 

alteração intensifica o campo de frangeamento e, consequentemente, implica em maior 

potência radiada [4,5]. Por outro lado, esse acréscimo também provoca a redução da 

impedância de entrada da antena, sendo necessário, portanto, a realização de um novo 

casamento de impedância e também eleva as dimensões físicas da mesma. 

Alternativamente, para tornar as antenas de microfita mais eficientes, pode-se 

modificar o material dielétrico utilizado como substrato. Sabe-se que o substrato desse 

tipo de antena desempenha um papel importante em seu funcionamento, principalmente, 

ao que se refere a atingir os parâmetros elétricos e físicos desejados [2]. Entretanto, esse 

tipo de alteração pode resultar no aumento das ondas de superfície e intensificar seus 

efeitos prejudiciais sobre o desempenho da antena, devido ao armazenamento de energia 

no interior do substrato, o que faz com que na transmissão, por exemplo, certos modos 

que deveriam ser radiados tenham apenas uma parcela dessas ondas sendo emitidas, 
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enquanto a outra fica armazenada no próprio substrato [19]. Deve-se destacar que, as 

antenas de microfita, naturalmente, geram modos de superfície TM0, cuja frequência de 

corte é igual à zero [20]. 

Em virtude dos pontos anteriormente abordados, diversos pesquisadores têm 

estudado e proposto o uso de estruturas DGS (do inglês Defected Ground Structure) ou 

PBG (do inglês Photonic Band Gap) para melhorar o desempenho das antenas de 

microfita. O uso de estruturas DGS provoca perturbações na distribuição de corrente no 

plano de terra da antena. Tais modificações afetam a capacitância e a indutância efetiva 

da estrutura, o que influencia diretamente na impedância de entrada e no fluxo de 

corrente da antena [21]. Tais efeitos também podem ser utilizados para produzir antenas 

com dimensões físicas menores. Além disso, os defeitos gravados podem controlar a 

excitação e propagação de ondas eletromagnéticas no interior do substrato [22-24]. A 

literatura especializada reporta o uso de estruturas DGS em vários dispositivos de 

micro-ondas e de ondas milimétricas, tais como filtros [25,26], acopladores [27,28], 

amplificadores [29,30], ressoadores [31,32] e em antenas [33-39].  

Como destacado em [40,41], devido à potencialidade que as estruturas PBG 

oferecem, diversos trabalhos também tem sido desenvolvidos acerca desse tema, 

sobretudo ao que diz respeito ao desenvolvimento de dispositivos óptico-eletrônicos, 

onde estruturas PBG são aplicadas, por exemplo, ao desenvolvimento de filtros. 

Segundo [42], não há dúvidas que estudar as propriedades das estruturas PBG, tanto em 

baixa como em alta frequência, ainda é um tema muito atraente. Elas foram inicialmente 

estudadas na região óptica, porém, muitas aplicações na faixa de micro-ondas e de 

ondas milimétricas têm sido desenvolvidas [43-48]. Desse modo, tem-se que as 

propriedades das estruturas PBG não se limitam apenas à região óptica, seus efeitos 

também podem ser aplicados a uma ampla gama de frequências.  

Apesar de todas as vantagens proporcionadas pelo uso de estruturas DGS ou 

PBG, incluindo a capacidade de filtragem, ambas possuem forte dependência do arranjo 

(forma da estrutura, diâmetro, distância entre os elementos constituintes do arranjo, 

dimensão do arranjo etc.), dificultando a obtenção de projetos realmente eficientes e o 

desenvolvimento de regras específicas.  

Portanto, entendendo as melhorias que as estruturas DGS e PBG podem 

proporcionar as antenas de microfita, no tocante a eliminação dos modos de ordem 

superior, e levando em consideração as dificuldades de análise de tais estruturas, o 

presente trabalho propõe o desenvolvimento de um Algoritmo Genético (AG) para 
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otimizar os parâmetros desses dois tipos de estruturas quando aplicadas a antenas de 

microfita com elemento radiante retangular, de modo a eliminar e/ou atenuar os modos 

de ordem superior, sem afetar significativamente o desempenho da antena para o modo 

fundamental. Espera-se que tal fim seja atingido mediante a otimização dos seguintes 

parâmetros dos arranjos analisados: diâmetro dos furos, distância de separação entre os 

mesmos e posicionamento do arranjo ao longo do comprimento da antena. 

Os AGs têm com principais vantagens a flexibilidade e facilidade de execução. 

Esse tipo de programação também pode ser aplicado a diferentes problemas de 

otimização, em particular, aqueles que são de difícil solução ou possui múltiplas 

variáveis. Além do mais, para um problema na qual não existe solução matemática 

direta, o AG fornece uma forma alternativa de resolvê-lo. Desse modo, a técnica de 

otimização aqui proposta é compatível com o problema em questão e fornecerá uma 

forma confiável de obter os parâmetros dos arranjos DGS e PBG utilizados no presente 

trabalho.  

 

 

1.1. Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é o uso de uma ferramenta de inteligência 

artificial baseada em Algoritmo Genético (AG) para realizar a otimização paramétrica 

de estruturas DGS e PBG, obtidas a partir de arranjos periódicos e quase periódicos.  

As estruturas estudadas serão usadas no projeto de antenas de microfita com 

elemento radiante retangular para eliminar e/ou atenuar modos de ordem superior, sem 

afetar significativamente o desempenho da antena para o modo fundamental. Espera-se 

atingir tal objetivo mediante a otimização dos seguintes parâmetros dos arranjos 

analisados: diâmetro (d) dos furos, distância de separação () entre os mesmos e 

posicionamento do arranjo (Y) ao longo do comprimento da antena. 

Em adição, para cumprir o objetivo geral, foram elencados os seguintes 

objetivos específicos: 

 Analisar novos modelos de estruturas periódicas e quase periódicas; 

 Analisar os efeitos das estruturas DGS e PBG sobre o modo fundamental 

e de ordem superior, considerando os seus valores de coeficiente de 

reflexão em dB (S11) e ganho total; 
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 Propor uma alternativa para corrigir o deslocamento da frequência de 

ressonância do modo principal, efeito resultante do uso das estruturas 

DGS ou PBG; 

 Verificar se a correção do deslocamento da frequência de ressonância do 

modo fundamental prejudica as suas características elétricas, no que diz 

respeito: ao valor do coeficiente de reflexão em dB, ganho total e 

alteração do modo fundamental. 

 Verificar se a correção do deslocamento da frequência de ressonância do 

modo fundamental prejudica o efeito da estrutura otimizada sobre os 

modos de ordem superior eliminados e/ou atenuados. 

 Construir protótipos para as antenas com estruturas DGS e PBG 

analisadas no presente trabalho para, através de dados medidos, validar 

os resultados computacionais. 

 

 

1.2. Metas 

Para alcançar os objetivos desse trabalho, as seguintes atividades foram 

desenvolvidas: 

 Estudo do comportamento das antenas de microfita;  

 Estudo das estruturas DGS e PBG quando aplicadas a antenas de microfita com 

elemento radiante retangular; 

 Desenvolvimento de códigos computacionais auxiliares para facilitar a obtenção 

das estruturas a serem analisadas; 

 Simulação e análise das estruturas propostas. 

 Estudo da teoria de AG; 

 Integração dos conhecimentos para desenvolver o AG para aplicação proposta 

no presente trabalho. 

 Desenvolvimentos de protótipos para validar a eficácia da técnica proposta no 

presente trabalho. 
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1.3. Contribuições 

A seguir são expostas as principais contribuições desta tese: 

 Propôs novos modelos de estruturas DGS e PBG. 

 Analisou o efeito de estruturas DGS e PBG com distribuição quase periódica de 

defeitos. 

 Propôs uma alternativa para corrigir o deslocamento da frequência de 

ressonância do módulo principal, ocasionado devido ao uso de estruturas DGS e 

PBG; 

 Propôs uma alternativa para eliminar modos indesejáveis em antenas de 

microfita com elemento radiante retangular em substituição ao uso de filtros. 

 Forneceu dados que ajudam analisar e identificar os modos ressonantes em 

antenas de microfita com elemento radiante retangular. 

 Forneceu dados importante acerca da influência de estruturas DGS e PBG sobre 

o comportamento dos modos fundamental e de ordem superior em antenas de 

microfita com elemento radiante retangular. 

 Forneceu uma opção para eliminar modos indesejados em aplicações com 

antenas de microfita passivas ou ativas, que operam também como ressoadores. 

 

 

1.4. Motivação e Relevância 

O uso de estruturas DGS ou PBG representam duas formas distintas de melhorar 

o desempenho das antenas de microfita no tocante ao ganho, largura de banda e 

eliminação de modos indesejáveis. Além disso, para o caso das estruturas DGS, é 

possível reduzir as dimensões físicas das antenas em questão [49-51], sendo essa outra 

importante vantagem, pois a redução das dimensões físicas, sem consideráveis perdas 

de desempenho, tem se tornado um tema cada vez mais pesquisado para aplicação em 

dispositivo sem fio de baixa potência.  

As metodologias de projeto fornecidas pela literatura clássica baseiam-se no 

modelo da linha de transmissão ou no modelo da cavidade, que tomam como base uma 

estrutura de antena de microfita retangular ou quadrada em sua forma padrão. 

Entretanto, o uso de estruturas PBG ou DGS ocasiona variações significativas na 
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permissividade efetiva do substrato, cuja intensidade depende do tipo de estrutura 

utilizada e de seus parâmetros físicos, inviabilizando desse modo o uso de equações de 

projeto tradicionais, pois, para esse tipo de aplicação, apresentam desvio significativo 

do sistema real. 

É comum ao estudar estruturas DGS ou PBG, observar o deslocamento da 

frequência de ressonância para um valor diferente da faixa de operação ou até mesmo a 

eliminação e/ou atenuação dos modos ressonantes da antena, incluindo o fundamental. 

Além disso, a especificação errônea dos parâmetros desses tipos de estruturas pode 

afetar significativamente o casamento de impedância para a banda de frequência de 

interesse. Esses fatores combinados aumentam ainda mais a dificuldade de obtenção de 

projetos eficientes e ressaltam a importância do uso de técnicas de otimização que 

permitam determinar com segurança os parâmetros de tais estruturas. Portanto, o 

desenvolvimento do presente trabalho também conduz a novos métodos de realização 

de projetos de antenas de microfita com arranjos de defeitos do tipo DGS ou PBG. 

 

 

1.5. Organização do trabalho 

O presente trabalho encontra-se estruturado em oito capítulos, com as seguintes 

abordagens: 

 No Capítulo 1 é feita uma introdução, contextualização e problematização do 

tema proposto. Além disso, expõem-se o objetivo geral, metodologia e 

organização do trabalho;  

 No Capítulo 2 é feita uma introdução à teoria de antenas no tocante aos 

principais conceitos e definições comumente utilizados em projetos de antena 

de microfita, principalmente ao que se refere à análise e entendimento do 

comportamento das mesmas; 

 No Capítulo 3 é abordado pontos específicos acerca do objeto de estudo do 

presente trabalho, isto é, as antenas de microfita com elemento radiante 

retangular, a saber: principais características, métodos de análise e técnicas de 

alimentação.  

 No Capítulo 4 são expostas as principais características das estruturas DGS e 

PBG, especificamente, seus efeitos com relação à: supressão de modos 

indesejáveis, largura de banda e ganho; 
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 No Capítulo 5 é realizada uma análise introdutória sobre a teoria do AG 

através de um levantamento de seus principais conceitos e características; 

 No Capítulo 6 é fornecida uma descrição do AG desenvolvido; 

 No Capítulo 7 são expostos os resultados e discussões referentes às estruturas 

otimizadas analisadas; 

 No Capítulo 8 são apresentadas as conclusões e sugestões para trabalhos 

futuros. 
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2. Introdução à Teoria de Antenas 
 

 

Neste capítulo, serão apresentados os conceitos e definições acerca de 

parâmetros importantes que são utilizados para caracterizar o desempenho de uma 

antena de microfita como um elemento transmissor e/ou receptor de ondas 

eletromagnéticas, a saber: coeficiente de reflexão, razão de onda estacionária, 

impedância de entrada, diagrama de radiação, ganho, diretividade, largura de feixe de 

meia potência, largura de banda fracionada e modos ressonantes. 

 

 

2.1. Coeficiente de reflexão e Perda de Retorno  

O coeficiente de reflexão (Γ) pode ser definido como sendo a razão entre a 

amplitude em volts da onda refletida e a amplitude em volts da onda incidente na carga, 

como mostra a Equação 2.1. De outro modo, Γ também pode ser representado em 

função da impedância da carga (Zl) e a impedância característica da linha de 

alimentação (Zo), como mostra a Equação 2.2. 






0V

Vo
 (2.1) 
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ZZ
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  (2.2) 

O coeficiente de reflexão também pode ser representado como sendo igual ao 

parâmetro de espalhamento S11, cujo valor em decibel (dB) é obtido através da Equação 

2.3. 

log20S11   (2.3) 

A Figura 2.1 mostra uma curva típica para o coeficiente de reflexão em dB (S11) 

de uma antena retangular de microfita projetada para operar em 5,8 GHz. 
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Figura 2.1 - Coeficiente de reflexão de uma antena retangular de microfita. 

Fonte: (Autor, 2018) 

Outro importante parâmetro comumente utilizado é a Perda de Retorno ou RL 

(do inglês Return Loss) e pode ser expresso em função do coeficiente de reflexão como 

mostrado na Equação 2.4. 


















1
log20RL  (2.4) 

Como destaca T. S. Bird [52], então editor chefe da IEEE Transactions on 

Antennas and Propagations, ao longo dos anos houve a disseminação de um mal 

entendimento acerca dos termos perda de retorno e coeficiente de reflexão. Ele 

observou que aproximadamente 30% dos autores que submetiam artigos à Transactions 

confundiam esses dois importantes parâmetros. 

Ainda segundo T. S. Bird, as principais sugestões de modificações feitas por 

corretores ou principais erros cometidos por autores e/ou corretores dizem respeito ao 

gráfico de S11 ou RL, mais especificamente a mudança do sinal positivo para o sinal 

negativo. Segundo o mesmo, isso se deve à falta de um entendimento claro desses 

parâmetros por serem equivocadamente abordados em outros artigos ou livros, ou até 

mesmo devido a utilização errônea dos mesmos por parte de pacotes de softwares, 

utilizados para realizar a simulação das estruturas estudadas. 

Embora o termo perda de retorno sugira algo que é perdido ou dissipado ao ser 

refletido na estrutura do radiador, esse termo refere-se ao quão eficiente é a linha de 

alimentação em entregar certa quantidade de potência a uma carga [52], no caso do 

presente trabalho, uma antena de microfita. Em termo de efeitos práticos a RL 

representa o descasamento que existe entre a impedância característica da linha de 

alimentação e a impedância da carga. Considerando a potência incidente sobre a antena 

como sendo Pin e a potência refletida para a fonte como sendo igual à Pref, o nível de 
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descasamento entre a potência incidente e a refletida é dada pela razão Pin/Pref, com isso 

a perda de retorno em dB pode ser obtida como mostra a Equação 2.5. 
















ref

in

P

P
RL log10  (2.5) 

Quanto maior a razão Pin/Pref, melhor será o acoplamento ou casamento de 

impedância entre a linha de alimentação e a carga. O valor de RL também pode ser 

representada através da diferença (em dB) entre a potência refletida e a potência 

incidente através do coeficiente de reflexã. Para converter esse valor em dB de potência, 

é necessário elevar o inverso do coeficiente de reflexão ao quadrado, como mostra a 

Equação 2.6. Com isso, RL também pode ser representado como mostra a Equação 2.6. 

2
1

log10RL 










 (2.6) 

Portanto, fisicamente, RL representa a redução em amplitude da onda refletida 

em comparação com a onda incidente. É importante destacar que RL é positivo para 

dispositivos passivos e negativo para dispositivos ativos.  

 

 

2.2. Razão de onda estacionáraria 

A razão de onda estacionária ou VSWR (do inglês Voltage Standing Wave Ratio) 

representa a razão entra o valor máximo (Vmax) e o valor mínimo (Vmin) da tensão de 

rádio frequência e pode ser calculada como mostra a Equação 2.7. 

min

max

V

V
VSWR   (2.7) 

O VSWR também pode ser representado em função de S11 como mostra a 

Equação 2.8. Desse modo, uma vez que S11 representa o descasamento que existe entre a 

impedância de entrada da antena e a impedância da alimentação, o VSWR também pode 

ser utilizado como um indicador da eficiência de uma antena. 

11

11

1

1

S

S
VSWR




  (2.8) 

O melhor desempenho de uma antena pode ser observado quanto 1<VSWR<2 ou S11< 

-10 dB, o que significa que pelo menos 90% da potência fornecida pela alimentação é 
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entregue à antena, não podendo afirmar que essa fração será completamente radiada pela 

mesma. 

 

 

2.3. Impedância de Entrada 

Normalmente, uma antena pode ser entendida como sendo uma carga para uma linha 

de transmissão, cujo valor de impedância é denominado de impedância de entrada (Zin) e 

pode ser calculada como mostra a Equação 2.9. 

jXRRZ rlin   (2.9) 

A resistência de perda Rl representa as perdas no condutor dielétrico devido 

aquecimento. A resistência de radiação Rr representa a parte real da impedância de 

entrada da antena e a reatância X representa a parte imaginária desta mesma impedância. 

Uma antena operando como um transmissor pode ser modelada através de seu 

equivalente de Thévenin como mostra a Figura 2.2, que consiste de uma fonte de tensão, 

de impedância Zg, conectada a uma linha de transmissão, representada por sua 

impedância característica Zo, conectada a uma antena de impedância Zin [3]. 

 
Figura 2.2 - Equivalente de Thévenin para um sistema de transmissão. 

Fonte: (Adaptado de [3]) 

Para o caso em que S11 é conhecido, a impedância Zin pode ser obtida como mostrado 

na Equação 2.10. 
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 (2.10) 

A potência entregue pela linha de alimentação à antena é máxima quando Zo é o 

conjugado simétrico de Zin. Nessa situação, o coeficiente de reflexão será nulo. Caso 

contrário, parte da potência entregue pela linha não será totalmente absorvida pelo 

elemento radiante da antena e a parcela rejeitada ficará sendo refletida entre o elemento 

transmissor e o elemento radiador. A interação entre as ondas incidentes e refletidas 
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resulta em interferências construtivas e destrutivas, originando assim uma onda 

estacionária na linha de alimentação, como ilustrado na Figura 2.2. 

 

 

2.4.  Diagrama de Radiação 

A representação gráfica da distribuição de energia em torno da antena é 

conhecida como diagrama de radiação, sendo normalmente encontrado em sua forma 

polar (Fig. 2.3a) ou retangular (Fig. 2.3b), como ilustrado na Figura 2.3. 

  
(a) Forma Polar (b) Forma retangular 

Figura 2.3 – Modelos de diagramas de radiação. 

Fonte: (Autor, 2018) 

O diagrama de radiação também pode ser apresentado a través da distribuição 

tridimensional de sua energia, como mostra a Figura 2.4. Nessa representação, a 

intensidade do campo elétrico em qualquer direção é dada através de uma escala em 

cores. 

 
Figura 2.4 - Diagrama de radiação em 3-D. 

Fonte: (Autor, 2018) 

Além do valor da intensidade da radiação em direções específicas, o diagrama de 

radiação também fornece informações acerca da diretividade da antena (termo discutido 
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a seguir). Dessa forma, quanto mais estreito for o lóbulo principal da antena, maior será a 

sua diretividade, isto é, mais concentrada estará a energia em uma dada direção. 

 

 

2.5.  Ganho e Diretividade  

Normalmente, o termo ganho gera alguns erros de entendimento por ser 

comumente associado à amplificação de sinais. Entretanto, entendendo a antena como 

um elemento passivo, ela não possui a capacidade de amplificar sinais. O ganho, 

portanto, representa a relação entre a intensidade de radiação de uma antena em certa 

direção e a intensidade de radiação de uma antena de referência na mesma direção, 

ambas alimentadas com a mesma potência.  

Caso a antena utilizada como referência seja a antena isotrópica
1
, o ganho é 

denominado de ganho absoluto, sendo expresso em dBi (o termo i significa isotrópico), 

caso contrário, ele é denominado de relativo, sendo expresso em dB. A equação genérica 

do ganho está representada na Equação 2.11. 

oU

),(U
),(G


   (2.11) 

4

P
U in

o   (2.12) 

Em que: 

G (θ, ϕ) - ganho da antena em certa direção 

U (θ, ϕ) – intensidade de radiação em certa direção 

Uo – intensidade de radiação de uma antena isotrópica  

Pin – Potência radiada 

 

Para facilitar a compreensão desse termo, considera-se a Figura 2.5, onde é 

possível verificar o diagrama de radiação de uma antena qualquer e uma antena de 

referência omnidirecional, cuja energia está distribuída uniformemente em um ângulo de 

360°. 

                                                 
1
 Antena que radia a energia uniformemente em um ângulo sólido de 4π. 
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Figura 2.5 - Ganho de uma antena 

Fonte: (Autor, 2018) 

A diferença em dB entre os pontos de pico dos dois diagramas de radiação, na 

mesma direção, representa o ganho da antena. Em outras palavras, o ganho mostra a 

diferença entre os valores máximos do diagrama de radiação de certa antena analisada 

com relação a uma outra, usada como referência. 

O conceito de Diretividade (D) também ocasiona dúvidas, pois também 

representa a relação entre a intensidade de radiação de uma antena em certa direção e a 

intensidade de radiação de uma antena de referência na mesma direção. Entretanto, 

diferentemente do que ocorre para o ganho, a diretividade não leva em consideração as 

perdas do sistema, isto é, considera a antena com 100% de eficiência. Uma vez que o 

valor de diretividade e de eficiência de radiação são conhecidos, o ganho da antena pode 

ser calculado como mostrado na Equação 2.13 

DG   (2.13) 

em que η representa a eficiência da antena, obtida através da razão entre a potência 

radiada (Pr) e a potência de alimentação (Pin). 

 

 

2.6. Largura de Feixe de Meia Potência 

Outro fator que pode ser utilizado para determinar a diretividade de uma antena é 

a largura de feixe de meia potência, também conhecido como HPBW (do inglês Half 

Power Beam Width). Analisando o diagrama de radiação em sua forma retangular, 

ilustrada na Figura 2.3b, o valor de HPBW pode ser determinado tomando 3 dB abaixo 

do valor máximo do lóbulo principal.  
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2.7. Largura de Banda Fracionada 

A Largura de Banda fracionada ou BW (do inglês Band Width) representa a faixa 

de frequência em torno da frequência de operação (Fo) na qual o coeficiente de reflexão 

está abaixo de um determinado valor, onde normalmente esse valor é adotado como 

sendo -10 dB, tendo em vista que, nessa situação, pelo menos, 90% da potência 

fornecida pela alimentação é entregue à antena. 

Para antenas de banda estreita, BW pode ser calculada como mostrado na 

Equação 2.14.  

 
%100

f

ff
BW

med

minmax 


  (2.14) 

Nos quais: 

fmax – Frequência máxima na qual S11   -10 dB 

fmin – Frequência mínima na qual S11   -10 dB 

fméd  – Valor médio entre fmax e fmin 

A Figura 2.5 ilustra a largura de banda para uma antena de banda estreita. 

 
Figura 2.6 - Largura de banda para uma antena de banda estreita. 

Fonte: (Autor, 2018) 

As antenas que apresentam largura de banda fracionada superior a 20% ou 

largura de banda em valores absolutos superior a 500 MHz são classificadas como 

antenas de banda larga [53]. Nesse caso, BW pode ser calculado através da razão entre 

fmax e fmed, conforme mostrado na Equação 2.15. 

%100max 
medf

f
BW  (2.15) 
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2.8. Modos Ressonantes 

Fisicamente, os modos ressonantes representam a distribuição da onda 

eletromagnética ao longo da estrutura da antena para cada faixa de frequência na qual 

uma informação pode ser envida ou recebida pela mesma. Esses modos podem ser 

classificados de acordo com as suas componentes longitudinais em: modo TE, modo 

TM e modo TEM. Assim, nos modos TE (do inglês Transverse Electric), o campo 

elétrico é perpendicular à direção de propagação. Nos modos TM (do inglês Transverse 

Magnetic) o campo magnético é perpendicular à direção de propagação. Por fim, nos 

modos TEM (do inglês Transverse Electric and Magnetic) ambos os campos são 

perpendiculares à direção de propagação. 

A forma mais simples de determinar as frequências dos modos ressonantes TM é 

obtida modelando a antena de microfita retangular como uma cavidade. Em geral, a 

espessura do substrato desse tipo de antena é muito pequena, logo, ela pode ser 

analisada como uma estrutura bidimensional, onde não ocorre variações do campo 

elétrico ao logo da direção transversal de seu comprimento. Dessa forma, só serão 

excitados os modos cuja frequência de ressonância é dada por fmn, a menos que ocorra 

radiações espúrias, que podem ser resultante da proximidade de dois modos [54]. Em 

adição, para obter o valor de fmn excitada por um modo TMmn qualquer, pode-se usar a 

Equação 2.16 (em que m e n representam o número de semi-ciclos ao longo do 

comprimento L e da largura W do elemento radiante da antena, respectivamente) [3]: 

2
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 (2.16) 

Cada modo ressonante possui uma frequência de corte específica, abaixo da qual 

ocorre atenuação e acima da qual ocorre radiação. O modo fundamental ou dominante 

de uma antena de microfita representa a menor frequência de corte possível. Os demais 

modos são então denominados de modos de ordem superior. 

A partir da análise da distribuição do campo elétrico na estrutura da antena, 

identificando a quantidade de semi-ciclos ao longo do comprimento L e da largura W do 

elemento radiante, é possível determinar o modo ressonante atuante na estrutura da 

antena em uma faixa de frequência específica.  

A seguir, serão discutidos aspectos e conceitos importantes acerca das antenas 

de microfita com elemento radiante retangular.   
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3. Antena de Microfita Retangular 

 

O presente capítulo aborda as principais características das antenas de microfita no 

tocante a sua estrutura básica, principais características, métodos de análise e técnicas 

de alimentação 

 

 

3.1. Introdução 

O uso de antenas microfita ou antenas patch [3], como também é conhecida, teve 

início na década de 50 com os trabalhos de Deschamps [55], mas foi a partir da década 

de 70 com os trabalhos de Byron [56] e Howell [57], que seu uso se tornou popular.  

Ao longo dos anos, tem-se observado um aumento nas aplicações com antenas de 

microfita, justificado pelo fato desse modelo de antena apresentar estrutura leve e 

compacta, ser de baixo custo e de fácil fabricação [45,58]. Como já abordado, essas 

características são de especial interesse para aplicações em aeronaves militares, 

comerciais e espaciais, mísseis, satélites, sistemas de comunicação móvel [59,60], e 

veículos aéreos não tripulados [9]. Como desvantagens, as antenas de microfita possuem 

largura de banda estreita, podem excitar ondas de superfície, apresentam baixo ganho, 

baixa potência e baixa eficiência de radiação [61]. 

O elemento radiante das antenas de microfita pode apresentar diferentes 

formatos, entretanto, as formas retangulares são as mais encontradas na literatura 

especializada. Como mostra a Figura 3.1, em sua forma básica, a antena de microfita é 

semelhante a um capacitor de placas paralelas, separadas por um meio dielétrico de 

espessura h e permissividade relativa εr. Diferentemente do capacitor, na antena de 

microfita, uma das placas metálicas, denominada de elemento radiante ou patch, é 

consideravelmente menor do que a outra, denominada de plano de terra.  
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(a) (b) 

Figura 3.1 - Antena de microfita retangular básica.  

(a) Visão geral (b) Elementos Constituintes 

Fonte: (Autor, 2018) 

Para uma linha de microfita, tem-se que a sua largura W é muito menor do que o 

comprimento de onda λ. Entretanto, para uma antena de microfita retangular a largura 

W do elemento radiante deve ser comparável à λ, desse modo é possível melhorar a 

radiação emitida a partir de suas bordas (campo de frangeamento) [61]. O comprimento 

de onda no meio dielétrico pode ser obtido como mostra a Equação 3.1. 

  
  

√   
 (3.1) 

Em que: 

λ - comprimento de onda no meio dielétrico 

 λo - comprimento de onda no espaço livre. 

    – permissividade efetiva 

Para excitar o modo fundamental TM10, o comprimento L do elemento radiante 

deve ser um pouco menor do que meio comprimento de onda [61]. O modo fundamental 

TM10 implica que o campo elétrico E varia ciclicamente a cada meio comprimento de 

onda (λ/2) ao longo do comprimento L do patch, não existindo nenhuma variação de E 

ao longo da largura W do elemento radiante. 

 

 

3.2. Técnicas de Alimentação 

A técnica de alimentação é um fator importante para o projeto de antenas de 

microfita, pois influencia diretamente em sua impedância de entrada. A alimentação 

pode ocorrer de forma direta, por meio de cabo coaxial ou linha de alimentação, ou de 

forma indireta, por meio de acoplamento eletromagnético, fendas de acoplamento ou 

guia de onda coplanar [3,61,62]. Na forma indireta não existe contato metálico entre a 

linha de alimentação e o elemento radiante.  
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Na alimentação por cabo coaxial (ilustrada na Fig. 3.2) o centro do conector 

(SMA, por exemplo) é soldado ao elemento radiante. Esse tipo de alimentação tem 

como principais vantagens o fato de o conector poder assumir qualquer posição 

desejada no patch e ser de fácil montagem. Como principal desvantagem, tem-se a 

necessidade de perfuração do substrato para instalação do conector. Além disso, o fato 

de o conector sobressair à face inferior do plano de terra faz com que a estrutura final 

não seja totalmente planar e simétrica [61], o que pode dificultar a instalação da antena 

em placas de circuitos impressos. 

 
Figura 3.2 - Alimentação por cabo Coaxial. 

Fonte: (Adaptado de [3]) 

Na alimentação por linha de microfita (outro método de alimentação direta), 

ilustrada na Figura 3.3, uma fita metálica é conectada à borda do elemento radiante, 

resultando em uma estrutura planar, posto que a linha de alimentação e o patch ficam 

situados no mesmo nível, e simétrica. Essas características também são as principais 

vantagens dessa técnica de alimentação. Como desvantagem, tem-se que radiações 

podem ser emitidas a partir da linha de alimentação, o que aumenta a polarização 

transversal (do inglês cross polarization ou cross-pol) da antena [61]. 

 
 

(a) (b) 

Figura 3.3 - Alimentação por linha de microfita. 

(a) Visão geral (b) Elementos Constituintes 

Fonte: (Adaptado de [61]) 

A largura de banda de uma antena de microfita é diretamente proporcional à 

espessura h e inversamente proporcional à raiz quadrada da permissividade relativa do 

substrato, utilizado como meio dielétrico [61]. Desse modo, substratos espessos e com 

baixa permissividade relativa são preferíveis. Todavia, a maior espessura gera 
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problemas tanto para a alimentação por cabo coaxial como por linha de microfita. 

Nessas condições, a alimentação por cabo coaxial requereria um cabo com maior 

comprimento, o que torna a impedância de alimentação mais indutiva, ocasionando o 

descasamento de impedância e, por consequência, o deslocamento da curva de S11 para 

maiores valores de frequência. Já para a alimentação por linha de microfita, o aumento 

da espessura do substrato provoca o aumento da largura da linha de alimentação, que 

por sua vez ocasiona o aumento de radiações indesejáveis emitida pela antena [61].  

Para eliminar os inconvenientes anteriormente citados, podem-se utilizar os 

acoplamentos indiretos. No acoplamento magnético (Ver Fig. 3.4), também conhecido 

como acoplamento por proximidade [62-64], a alimentação é posicionada entre o patch 

e o plano de terra, os quais estão separados por dois meios dielétricos de espessuras h1 e 

h2. Como vantagem, tem-se que esse tipo de alimentação elimina a emissão de radiações 

indesejadas a partir da linha de alimentação e a escolha de meios dielétricos diferentes 

permite obter melhor desempenho e largura de banda, devido ao aumento global da 

espessura do substrato. Como desvantagem, cita-se a elevação da espessura da antena e 

a necessidade de um alinhamento preciso entre as duas camadas dielétricas [61].  

Deve-se destacar que o aumento global da antena pode inviabilizar a utilização 

dessa técnica para aplicação em determinados dispositivos, devido a possíveis restrições 

de espaço, e pode provocar o acoplamento de maior quantidade de energia para as ondas 

de superfície. 

 

 
Figura 3.4 - Alimentação por acoplamento magnético. 

(a) Visão geral (b) Elementos Constituintes 

Fonte: (Adaptado de [61]) 

O acoplamento por fenda, ilustrado na Figura 3.5, é outra forma de alimentação 

indireta. Nesse método, o acoplamento entre a linha de alimentação e o elemento 

radiante é feito por meio de uma fenda eletricamente pequena, posicionada no plano de 

terra, sendo, normalmente, centralizada abaixo do patch. O tamanho e a localização da 
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fenda irão definir a qualidade do acoplamento [65,66]. Como vantagem, tem-se que esse 

tipo de alimentação provoca menor nível de polarização transversal. É interessante 

destacar que a fenda de acoplamento pode ressoar ou não [61]. Essa característica pode 

ser vista como uma desvantagem considerável, pois uma fenda ressonante irá gerar 

outros modos ressonantes, em adição aos modos já existentes na antena. Por esse 

motivo, fendas não ressonantes são preferíveis. 

 

 
Figura 3.5 - Alimentação por acoplamento por fenda. 

(a) Visão geral (b) Elementos Constituintes 

Fonte: (Adaptado de [61]) 

Semelhantemente ao acoplamento magnético, no acoplamento por fenda os 

materiais de ambos os substratos podem ser convenientemente selecionados de modo a 

obter o melhor desempenho da antena. 

 

 

3.3. Métodos de Análise 

Para propósito de análise, uma vez que a espessura do substrato é muito menor 

do que λ, a antena de microfita pode ser considerada como sendo uma estrutura planar 

bidimensional. Com isso, é possível analisá-la por meio de diferentes métodos, que se 

dividem em dois grupos: 

 O primeiro grupo baseia-se na distribuição de corrente elétrica nas bordas do 

elemento radiante. As técnicas analíticas que se encontram nesse grupo são: 

modelo da linha de transmissão, modelo da cavidade e método de onda 

completa.  

 O segundo grupo baseia-se na distribuição de corrente no elemento radiante e 

no plano de terra. Alguns dos métodos numéricos que pertencem a esses 
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grupos são: Método dos Momentos, Método das Diferenças Finitas e Método 

dos Elementos Finitos.  

A seguir, o método da linha de transmissão será abordado por ser utilizado no 

presente trabalho para projetar as antenas de referência. 

 

3.3.1.Método da Linha de Transmissão 

Apesar de simples, o método da linha de transmissão fornece uma boa descrição 

do comportamento físico real da antena de microfita, isso tem tornado a sua aplicação 

muito comum entre os pesquisadores da área. Esse método foi originalmente 

desenvolvido para análise de patches retangulares, mas ao longo dos anos foi 

generalizado para aplicação em patches com outros formatos como, por exemplo, 

triangulares e circulares [66].  

Como mostra a Figura 3.6, nas bordas do elemento radiante o campo elétrico não 

está totalmente confinado ao interior do substrato, mas também se espalha pelo ar 

(efeito de dispersão), em virtude disso, esses campos são denominados de campo de 

frangeamento (do inglês fringing fields). Para as antenas tradicionais, esse efeito conduz 

a uma pequena redução do valor da permissividade efetiva do substrato em comparação 

a sua permissividade relativa. 

 
Figura 3.6 - Distribuição de campo elétrico na estrutura da antena. 

Fonte: (Adaptado de [61]) 

A permissividade efetiva ef pode ser calculada como mostra a Equação 3.2 [3]. 

21

121
2

)1(

2

)1(


















W

hrr
ef


  (3.2) 

O campo de frangeamento, que é responsável pela maior parte da radiação 

emitida pela antena, pode ser melhorado através: do aumento da largura W do patch; da 

redução da permissividade relativa; ou do aumento da espessura (h) do material 

utilizado como substrato. Em virtude disso, em muitas aplicações as antenas de 
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microfita utilizadas possuem grande largura e substrato espesso e com baixa 

permissividade [11]. 

No método da linha de transmissão, o elemento radiante é modelado como dois 

slots separados pelo comprimento L do patch (Ver Fig. 3.7), sendo que o campo elétrico 

não varia na direção transversal de sua largura W. 

Pode ser observado na Figura 3.6 que as componentes verticais do campo 

elétrico, nas duas bordas ao longo da largura, são opostas e se cancelam. Por outro lado, 

as componentes horizontais possuem a mesma direção e sentido e, portanto, se 

combinam. Em virtude dessas características, as bordas ao longo da largura W são 

denominadas de bordas radiantes e aquelas ao longo do comprimento L são 

denominadas de bordas não radiantes. Desse modo, o campo de frangeamento ao longo 

da largura W do patch pode ser modelado em função de suas duas entradas radiantes, 

como mostrado na Figura 3.7, onde ΔL representa a variação do comprimento elétrico 

da antena devido ao campo de frangeamento. 

 
Figura 3.7 - Representação das entradas radiantes. 

Fonte: (Adaptado de [61]) 

A variação de tensão (V) ao redor da periferia e a variação de corrente (I) ao 

longo do comprimento L estão ilustradas na Figura 3.8. Em virtude do circuito aberto, 

nas extremidades do elemento radiante (ao longo de W) a tensão é máxima e a corrente 

é mínima. Esses parâmetros assumem valores opostos no centro da antena, onde a 

tensão é mínima e a corrente é máxima [61].  

 
Figura 3.8 - Distribuição de tensão (v) e corrente (I) na periferia do elemento radiante. 

Fonte: (Adaptado de [61]) 



46 

 

 

Uma antena de microfita retangular operando no modo TM10 pode ser 

visualizada como uma linha de transmissão, pois o campo é uniforme ao longo da 

largura e varia senoidalmente ao longo do comprimento L do patch. O campo de 

frangeamento ao longo das bordas e a radiação emitida pelos slots são modelados 

através de capacitâncias equivalentes e resistências de radiação, respectivamente [61]. 

Baseado em [3], todas as dimensões da antena podem ser obtidas através do 

seguinte conjunto de regras de projetos: 

I. Largura do patch 
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II. Permissividade efetiva do dielétrico 
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III. Variação do comprimento do patch 
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IV. Comprimento do patch 
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  (3.6) 

No qual: 

L - comprimento do patch 

W - largura do patch 

ΔL -variação de comprimento elétrico do patch 

ε0- permissividade elétrica no espaço livre 

εeff - permissividade elétrica efetiva 

µ0 - permeabilidade magnética no espaço livre 

 c - velocidade da luz no espaço livre 

 h - espessura do substrato 

 fmn - frequência de ressonância para o modo Tmn. 
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Em geral, a antena de microfita é alimentada de forma a se obter máxima 

transferência de potência, para isso, como já abordado, é necessário casar a impedância 

de entrada da antena com a impedância característica da linha de alimentação. Nesse 

sentido, como ilustrado na Figura 3.9, é comum realizar inserções no patch para conectar 

a linha de alimentação a um ponto de impedância relativamente baixa, próximo ao centro 

do elemento radiante.  

 
Figura 3. 9 - Antena de microfita retangular com inserções no patch. 

(a) Elemento Radiante (b) Elementos Constituintes 

Fonte: (Autor, 2018) 

O correto casamento de impedância pode ser obtido através da seleção apropriada da 

profundidade yo e da largura g das inserções. Através de ajustes adequados na dimensão 

g, é possível alterar o valor da frequência de ressonância da antena para a banda de 

operação. A modificação de yo não provoca mudanças consideráveis no valor da 

frequência de ressonância, mas pode provocar variações significativas no casamento de 

impedância [67,68]. 

Para determinar yo, de acordo com a impedância característica da linha de 

alimentação, é necessário obter a condutância simples para uma entrada radiante (G1) e 

a condutância mútua (G12), existente entre ambas as entradas radiantes. Os valores de 

G1 e G12 podem ser determinados através de Equação 3.8 e 3.9, respectivamente [3], 

respectivamente. 
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Em que: 
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O termo J0 presente na Equação 3.9 representa a função de Bessel de ordem 

zero. Depois de conhecido os valores de condutância simples e mútua, é possível 

determinar o valor da resistência de entrada da antena e, posteriormente, o valor de yo, 

como mostrado nas Equações 3.10 e 3.11, respectivamente [3].  
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O valor da largura da linha de alimentação Wf pode ser obtido através da 

Equação 3.12. 
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A seguir, serão abordados os principais conceitos acerca das estruturas PBG e 

DGS, analisando seus principais efeitos e características.  
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4. Estruturas PBG e DGS 

 

A seguir, são expostas as principais características das estruturas DGS e PBG, 

especificamente, seus efeitos com relação a: supressão de modos indesejáveis, largura 

de banda, ganho e tipos de arranjos; 

 

 

4.1. Introdução às Estruturas PBG 

Em 1987 Yablonovitch reportou que estruturas com variações espaciais 

periódicas no índice de refração poderiam, em certas condições, apresentar uma faixa de 

frequências na qual não haveria propagação de ondas eletromagnéticas. Essa faixa de 

frequência ou banda foi então denominada de PBG [69], sendo similar à banda de 

energia existente nos matérias semicondutores [70].  

O cristal fotônico pode ser definido como uma estrutura cujos átomos ou 

moléculas estão organizados em um padrão periódico. A menor porção que preserva 

todas as informações do arranjo periódico (forma, espaçamento, características do 

material etc.) é denominada de célula base. Desse modo, toda estrutura de um cristal 

fotônico é formada pela repetição periódica da célula base que, além de fornecer o seu 

arranjo global, também controla a localização e extensão das bandas proibidas.  

Quando, para uma determinada faixa de frequência, o cristal não permite a 

propagação de ondas eletromagnéticas em qualquer direção, a partir de uma fonte, diz-

se que o cristal possui abertura completa do gap fotônico (do inglês complete photonic 

band gap) [43]. 

Conforme representado nas Figuras 4.1a, 4.1b e 4.1c, as estruturas PBG podem 

ser unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. As diferentes cores nessas 

figuras representam materiais com diferentes constantes dielétricas. Para definir a 

dimensão do cristal fotônico é necessário identificar o eixo no qual a estrutura é 

periódica e o eixo no qual a estrutura é homogênea.  
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(a) Unidimensional (b) Bidimensional (c) Tridimensional 

Figura 4.1 - Estruturas de cristais fotônico. 

Fonte: (Adaptado de [43]) 

A Figura 4.1a ilustra o cristal fotônico unidimensional, que possui uma 

distribuição periódica em um único eixo, sendo homogêneo ao longo dos outros. Logo, 

esse tipo de estrutura não apresenta uma abertura fotônica completa, uma vez que as 

interfaces dos materiais com permissividades diferentes ocorrem apenas em uma 

dimensão, portanto, os gaps também ocorrem apenas nessa direção específica [43].  

A Figura 4.1b mostra o cristal fotônico bidimensional, verifica-se que o mesmo 

é periódico ao longo de dois eixos, sendo homogéneo ao longo do terceiro. Por fim, 

tem-se que o cristal fotônico tridimensional, mostrado na Figura 4.1c, que é periódico 

ao longo dos três eixos. Em virtude disso, em tais estruturas, é possível obter uma 

abertura fotônica completa, isto é, pode-se impedir a propagação de onda 

eletromagnética em qualquer direção do cristal [43].  

A aplicação de estruturas PBG em antenas de microfita traz implicações 

importantes, pois apenas modos com determinadas faixas de frequências poderão ser 

suportados pela antena. Para outros modos, a estrutura pode atuar como um filtro, 

podendo suprimir a propagação de modos indesejáveis. 

 

 

4.1.1.Cristais Fotônicos Bidimensionais 

A Figura 4.2 representa um cristal fotônico bidimensional, constituído por uma 

rede de filamentos cilíndricos. A estrutura é homogênea ao longo do eixo Y e periódica 

no plano XZ. Cada cilindro da estrutura possui raio r e está separado por uma distância 

, que determina a existência ou não de gaps no plano XZ. 
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Figura 4. 2 - Cristal fotônico bidimensional formado por uma rede de cilindros. 

Fonte: (Adaptado de [43]) 

Dependendo do tipo de cristal utilizado, o mesmo poderá suportar apenas um 

tipo de polarização (TE ou TM). Entretanto, os modos TE e TM poderão ser suportados 

pela estrutura bidimensional do radiador através da utilização de um substrato 

retangular, preenchido por um arranjo de permissividade distinta. Desse modo, os 

substratos de antenas microfita preenchido com cilindros de ar podem ser utilizados 

para criar um arranjo no qual os modos TE e TM podem existir [43]. A Figura 4.3 

ilustra essa estrutura que é formada por uma rede de cilindros de ar, com raio r, 

distribuídos em um formato hexagonal. 

 
 

Figura 4.3 - Cristal fotônico bidimensional constituído por uma rede de cilindros de ar, distribuídos 

hexagonalmente em um substrato dielétrico. 

Fonte: (Adaptado de [43]) 

Na Figura 4.3, as regiões cercadas por furos são denominadas de ilhas e as 

regiões entre dois furos adjacentes são denominadas de canal. Deve-se destacar que a 

inserção de furos de ar no substrato provoca uma modificação significativa no valor 

permissividade efetiva do substrato, diferentemente do que ocorre para as estruturas 

com substratos tradicionais, onde o valor de εef é um pouco menor do que εr. 

Depois de explanado acerca das estruturas PBG periódicas, a seção seguinte 

aborda conceitos importantes referentes às estruturas de quase cristal fotônico, que 

possuem arranjo não periódico de defeitos. 
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4.1.2.Estruturas de Quase Cristal Fotônico 

Dentre as principais aplicações de modelos de estruturas que envolvem 

sequências quase periódicas, as fibras com quase cristal fotônico ou PQC (do inglês 

Photonic Quasi Cristal) tem se apresentado como uma nova família de fibras ópticas 

micro estruturadas [71]. Nesse contexto, diferentemente das fibras ópticas compostas 

por estruturas PBG, que possuem arranjo periódico, as fibras com PQC baseiam-se em 

estruturas não periódicas, caracterizadas por, pelo menos, dois padrões simétricos 

diferentes [72] e não apresentam simetria translacional [73]. Entretanto, sabe-se que 

arranjos quase periódicos podem mudar a interação da estrutura do cristal com os 

campos incidentes, resultando em maior banda proibida e filtros mais precisos em 

comparação aos obtidos com as estruturas convencionais [40]. 

Mesmo não sendo periódicas, as fibras fotônica com quase cristais também 

possuem abertura total da banda fotônica [71]. Fato este, provado através de pesquisas 

que demonstraram que tais fibras também podem exibir gaps ou lacunas para a banda 

fotônica, proibindo assim a propagação de luz em determinadas faixas de frequência 

[74-77]. Nesse contexto, torna-se razoável imaginar que esses modelos de arranjos 

possam ser adaptados para aplicação em outras faixas de frequências, inferiores a faixa 

óptica. Ou seja, se corretamente aplicadas ao substrato de antenas de microfita, as 

estruturas PQC podem, do mesmo modo que as estruturas PBG, proibir a propagação de 

ondas eletromagnéticas através do substrato da mesma.  

Normalmente, os arranjos PQC vistos na literatura possuem simetria 6, 8, 10, 12 

ou 24 vezes. A Figura 4.4a representa a célula unitária utilizada em arranjos de 

estruturas PQC com simetria 6 (Fig.4.4b) e 12(Fig.4.4c) vezes, respectivamente. 

Até 2015, as aplicações envolvendo PQC estavam restritas ao campo da 

fotônica. Desde então, elas também têm sido usadas com sucesso em antenas de 

microfita [9,78], constituindo assim um uso inovador, posto que os arranjos comumente 

vistos nesse tipo de aplicação eram essencialmente periódicos. Nesse aspecto, em [9], 

um estudo dos efeitos do uso da técnica PBG com aplicação de simetrias periódicas e 

quase periódicas no substrato de antenas de microfita, com enfoque no uso de tais 

antenas em veículos aéreos não tripulados, foi apresentado. Porém, nenhuma análise foi 

feita acerca da influência de tais estruturas sobre o comportamento dos modos de ordem 

superior.  
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(a) (b) (c) 

Figura 4.4 - Distribuição Quase Periódica de furos 

(a) Célula unitária, (b) Simetria 6 vezes e (c) Simetria 12 vezes 

Fonte: (Adaptado de [78]) 

Em [78], foi desenvolvida uma metodologia, para projeto de antenas de 

microfita com elemento radiante retangular, a partir do uso de Redes Neurais (RNs) 

para determinar o diâmetro e espaçamento de furos circulares, preenchidos com ar e 

distribuídos em arranjos periódicos e quase periódicos. Além disso, a metodologia 

proposta foi desenvolvida para exploração da segunda banda de operação das antenas 

analisadas, generalizando esse resultado para projeto de antenas em qualquer frequência 

de operação, de acordo com a limitação do banco de dados da RN. Entretanto, do 

mesmo modo que em [9], nenhum estudo foi feito acerca da influência das estruturas 

analisadas sobre o comportamento dos modos de ordem superior.  

O desenvolvimento de antenas de microfita com estruturas PBG, de maneira a 

cumprir o objetivo geral do presente trabalho, apresenta duas grandes dificuldades, a 

saber: obter coincidência entre a frequência da banda proibida com a frequência dos 

modos indesejados e controlar os efeitos secundários provenientes da modificação da 

permissividade efetiva do substrato sobre o modo fundamental. Com isso, é possível 

eliminar e/ou atenuar os modos de ordem superior sem afetar de maneira significativa as 

características de radiação da antena para o modo fundamental. A seguir, serão vistos 

conceitos importantes acerca das estruturas DGS. 
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4.2. Introdução às Estruturas DGS 

As estruturas DGS, em geral, são formadas por células únicas, mas podem 

apresentar arranjos periódicos ou não periódicos de defeitos, gravados no plano de terra 

da antena, modelado como uma estrutura infinita, constituída de condutor perfeito. 

As perturbações inseridas no plano de terra, além de gerar modificações na 

impedância de entrada e no fluxo de corrente na antena, também podem controlar a 

excitação e propagação de ondas eletromagnéticas através do substrato [27,36], efeito 

similar ao obtido com o uso de estruturas PBG.  

A primeira estrutura DGS foi publicada em 1999 [79] e possui forma de alteres 

retangular, semelhante ao ilustrado na Figura 4.5.  

 

 
(a) (b) 

Figura 4.5 - Linha de microfita com estrutura DGS em forma de alteres retangular.  

(a) Visão geral (b) Elementos Constituintes 

Fonte: (Adaptado de [79]) 

Embora [79] seja o primeiro artigo a utilizar defeitos gravados no plano de terra 

para perturbar a distribuição da densidade de corrente, a estrutura foi na época tratada 

como uma unidade de célula PBG, cujo circuito equivalente foi obtido por meio de uma 

modelagem utilizando um circuito elétrico LC paralelo, ilustrado na Figura 4.6. 

 
Figura 4.6 - Circuito equivalente LC da estrutura DGS. 

Fonte: (Adaptado de [79]) 

A partir de 2001, o termo DGS foi inicialmente introduzido em [80,81], através 

de um estudo paramétrico do defeito em forma de alteres retangular, semelhante ao 

ilustrado na Figura 4.5. O principal objetivo desse trabalho foi descobrir como as 
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dimensões físicas dos defeitos afetavam os valores de indutância e capacitância efetiva 

do circuito ilustrado na Figura 4.6.  

Em 2002, o circuito equivalente das estruturas DGS foi melhorado, através da 

adição da perda de radiação, mediante o uso de uma resistência R, conectada em 

paralelo com o circuito LC, transformando-o de um ressoador LC (Fig. 4.6) para um 

ressoador RLC em paralelo, como ilustrado na Figura 4.7 [82].  

 
Figura 4.7 - Circuito equivalente RLC da estrutura DGS. 

Fonte: (Adaptado de [82]) 

Ainda no ano de 2002, um novo circuito foi desenvolvido. Dessa vez, 

admitâncias shunts foram conectadas em derivação ao ressoador RLC. Devido à forma 

características do circuito resultante, ilustrado na Figura 4.8, o mesmo foi denominado 

de circuito π equivalente [83].  

 
Figura 4.8 - Circuito equivalente π da estrutura DGS. 

Fonte: (Adaptado de [83]) 

Analisando a seção em destaque na Figura 4.8, tem-se que o circuito RLC em 

paralelo funciona de modo semelhante ao circuito da Figura 4.7, onde a indutância e a 

capacitância formam o circuito de ressonância e a resistência forma o mecanismo de 

perda de radiação na estrutura. Entretanto, as admitâncias shunt permitem modelar o 

campo de frangeamento existente entre o elemento radiador e o plano de terra, o que 

não existia nos modelos anteriores.  

Apesar do circuito π equivalente fornecer um bom detalhamento dos fenômenos 

físicos existente na estrutura de uma antena de microfita, a maioria dos autores 
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estudados optam por usar o circuito ressoador RLC, em virtude de sua simplicidade e 

precisão aceitável.  

A Figura 4.9 mostra diferentes formas de célula única que podem ser gravadas 

no plano de terra de uma antena de microfita. Tradicionalmente, para aplicar uma 

estrutura DGS a uma antena prática, é necessário extrair os parâmetros do circuito 

equivalente da estrutura DGS analisada, sendo essa uma tarefa complexa já que esses 

valores dependerão do tipo de defeito utilizado e de suas dimensões físicas.  

 
Figura 4.9 - Diferentes formatos de defeitos que podem ser gravados no plano de terra de uma antena de 

microfita 

Fonte: (Autor, 2018) 

De modo geral, as diferentes formas de estrutura DGS possuem as mesmas 

funções e características, tais como, por exemplo, rejeição de banda e miniaturização do 

tamanho da antena. Novos formatos de células únicas têm sido propostos, especialmente 

para circuitos de micro-ondas, sobretudo para supressão de harmônicos [84].  

Deve-se destacar que, até o momento, nenhum trabalho foi encontrado 

utilizando arranjos de estruturas DGS análogas as vistas em estruturas PQC. Além 

disso, devido a maior complexidade de análise, estruturas DGS similares às vistas em 

estruturas PBG (periódica e não periódica) não são comuns. Portanto, tal aplicação é 

inovadora e representa uma excelente oportunidade de investigar se arranjos periódicos 

e quase periódicos de defeitos são capazes de promover a eliminação de modos de 

ordem superior atendendo o objetivo geral do presente trabalho. A seguir, serão 

abordados conceitos importantes acerca do funcionamento e desenvolvimento de um 

algoritmo genético. 
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5. Algoritmo Genético  

 

O presente capítulo foi desenvolvido para fornecer informações importantes para 

o entendimento e posterior desenvolvimento do AG utilizado para otimizar as estruturas 

DGS e PBG analisadas no presente trabalho. 

 

 

5.1. Introdução ao Algoritmo Genético 

Na década de 60 John Holland propôs o desenvolvimento de algoritmos 

computacionais que incorporassem conceitos e mecanismo da teoria da evolução das 

espécies. Tais ideias foram abortadas em seu livro intitulado “Adaptation in Natural and 

Artificial Systems” (1975), tornando-o pioneiro no que ficou conhecido como algoritmo 

genético ou simplesmente AG. Desde então, essa técnica foi gradativamente sendo 

difundida em aplicações nas mais diferentes áreas da ciência como, por exemplo, 

engenharia, medicina e finanças [85,86]. Trata-se de uma forma de programação que 

possui facilidade de operação, robustez e requerimentos mínimos, podendo também ser 

aplicada a problemas não lineares. 

Quando comparado com outras técnicas de programação evolucionária, o 

método desenvolvido por John Holland é mais eficaz em virtude de não simular 

somente o mecanismo de mutação, que raramente ocorre e que dificilmente promove 

melhoramento genético significativo, mas também utiliza o processo de cruzamento, 

aumentando assim a capacidade do código de se aproximar de uma solução ótima [86]. 

Em problemas de otimização linear, a função objetivo e as restrições do 

problema são lineares, desse modo, o ótimo estará sempre localizado nos limites do 

espaço de busca, definido pelas restrições do problema. Nesse caso, o ótimo local é 

igual ao ótimo global. Diferentemente, em problemas de otimização não lineares, tem-se 

que uma ou mais restrições ou a própria função objetivo são não lineares [85,87]. Isso 

significa que variações lineares na entrada do sistema não produzirão variações 

proporcionais na saída do mesmo. Nessa situação, o ótimo do problema não está 

necessariamente localizado no limite do espaço de busca, ele também pode ser interior a 
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essa região. Além disso, o ótimo local não é necessariamente igual ao ótimo global. É 

importante destacar que, devido à natureza dos sistemas físicos, a maioria dos 

problemas de otimização reais são não lineares [88]. 

Na natureza, tem-se que o agrupamento de indivíduos constitui uma população, 

que se reproduz ao longo do tempo e, de acordo com suas aptidões, recombinam seu 

material genético e originam novos indivíduos (filhos), que acumulam cargas genéticas 

dos indivíduos originais (pais), devido aos mecanismos de reprodução e/ou alterações 

provocadas por possíveis mutações genéticas. Também é possível que indivíduos 

externos possam juntar-se à população original, garantindo dessa forma pluralidade 

genética. Nesse contexto, o ambiente natural é seletivo e apenas os indivíduos mais 

aptos possuem maiores chances de sobreviver e transmitir suas características genéticas 

para os seus descendentes, sendo que tais características serão mantidas na população 

até que sejam substituídas por outras de melhor qualidade (aptidão).  

De acordo com [86,89], as principais características que diferem o AG de outras 

formas de otimização, são as seguintes: 

 Normalmente atua sobre dados codificados e não sobre os dados em si; 

 Quase todos os métodos de otimização funcionam com base em um único 

resultado enquanto que o AG utiliza uma população de resultados; 

 Utiliza uma função custo e não derivadas para a avaliação. 

 É de fácil entendimento e implementação; 

 O espaço de soluções é maior; 

 Trata-se de um algoritmo robusto; 

 É um processo não linear, com possiblidade de implementação em sistemas 

industriais. 

 É resistente a ficar presos em ótimos locais.  

 Pode ser aplicado a uma grande variedade de problemas; 

Como limitações do AG, pode-se citar [86,89]: 

 Dificuldade na identificação da função de aptidão; 

 Dificuldade na representação do problema; 

 Pode ocorrer convergência prematura; 

 Dificuldade em incorporar informações específicas do problema; 
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 Dificuldade na escolha dos diversos parâmetros, como: tamanho da população, 

taxa de mutação, taxa de cruzamento e o método de seleção; 

 Dificuldade em encontrar o ótimo global exato. 

 

 

5.2. Terminologia e Operadores 

A maioria das terminologias acerca dos AGs deriva-se da biologia e, mais 

especificamente, da genética. Portanto, para ter entendimento claro acerca dessa técnica, 

de modo a tornar possível representa-la em ambiente computacional, é necessário 

conhecer com clareza os seguintes termos biológicos. 

 Indivíduo - possível solução de um problema (formado pelo cromossomo e sua 

aptidão). 

 Cromossomo - conjunto de informações genéticas (genes) de um indivíduo.  

 População - conjunto de indivíduos para certo espaço de busca. 

 Gene - representa a variável que compõe uma possível solução para um problema. 

Desse modo, o cromossomo pode ser subdividido em pequenas unidades (genes), 

que por sua vez assume um valor específico (alelo) dentro do intervalo de busca.  

  Alelo - representa as formas alternativas de um determinado gene, encontrados no 

mesmo lócus. 

 Lócus - representa a posição em que o gene se encontra no cromossomo. 

 Genótipo - é formado por um conjunto de genes de um indivíduo e representa a 

informação contida no cromossomo. 

 Fenótipo - É resultado da interação do genótipo com o meio externo e representa 

características morfológicas, fisiológicas e comportamentais do indivíduo. 

 Geração - representa o número de ciclos evolutivos a qual uma dada população é 

exposta, contemplando as etapas de geração populacional, reprodução, mutação e 

seleção.  

 Cruzamento (do inglês crossover) - operador genético responsável pela troca de 

material genético (gene) entre dois indivíduos de uma população (pais), 

resultando na criação de novos indivíduos (filhos), cujos cromossomos contêm 

informações genéticas dos pais. 

 Pais - dois indivíduos utilizados para, através do processo de cruzamento, gerar 
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novos indivíduos. 

 Filho - novos indivíduos obtidos através dos processos de cruzamento e/ou 

mutação. 

 Mutação - representa um operador genético de baixa probabilidade que leva a 

alteração de um ou mais genes de um cromossomo. Tal ação pode impactar 

positivamente ou negativamente no genótipo de um indivíduo; 

 Fitness (função custo ou aptidão) – esse mecanismo indica o quão bom é a 

solução e representa as exigências imposta pelo ambiente a sobrevivência dos 

indivíduos de certa população.  

 

 

5.3. Estrutura Geral de um Algoritmo Genético 

O AG possui como pilar teórico fundamental o princípio da evolução das 

espécies proposto por Charles Darwin. Embora Alfred Wallace tenha verificado muitos 

aspectos dessa teoria, foram às ideias e observações de Darwin acerca desse tema que 

ganharam destaque na comunidade científica. Tais ideias foram publicadas em seu livro 

intitulado “On The Origin of Species by Means of Natural Selection” (1859). O cerne 

dessa teoria encontra-se no fato que variações ocorrem na reprodução que se preservam 

por sucessivas gerações, aproximadamente na mesma proporção de seus efeitos na 

aptidão reprodutiva dos indivíduos de uma espécie [90].  

Desde a sua introdução em problemas envolvendo eletromagnetismo na década 

de 90, os AGs têm atraído o interesse de pesquisadores dessa área [91]. Normalmente, 

os problemas de otimização envolvendo eletromagnetismo possuem um número 

relativamente elevado de parâmetros, que podem ser contínuos, discretos ou ambos 

[92]. Aplicado à otimização de antenas de microfita, o AG é capaz de fornecer soluções 

precisas e confiáveis para as estruturas analisadas, podendo ser aplicado em projetos 

que não são intuitivos ou que não possuem regras específicas de desenvolvimento. Em 

[5], por exemplo, essa técnica foi utilizada para otimizar a profundidade yo do insert 

feed (Ver Fig. 3.9) que implicasse no melhor casamento de impedância para uma antena 

de microfita com elemento radiante retangular. Em [93], o AG foi utilizado para 

otimizar as dimensões do plano de terra e da estrutura do elemento radiante de uma 

antena de microfita semelhante a ilustrada na Figura 5.1. 
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         (a) (b) 
Figura 5.1 – Antena de microfita analisada em [93].  

(a) Elemento radiante e (b) plano de terra. 

Fonte: (Adaptado de [93]) 

Em [94], um AG foi aplicado para obter os parâmetros físicos ótimos para uma 

antena de microfita, polarizada circularmente para a banda de frequência L1 (1575,42 

MHz) do GPS. Em [95], um algoritmo híbrido, composto por um AG e múltiplas Redes 

Neurais (RN) artificiais, foi proposto. As múltiplas RNs foram treinadas, com o mesmo 

conjunto de dados, para fornecer a frequência de ressonância adequada para uma antena 

de microfita retangular, tendo como entrada os parâmetros físicos da mesma. Já o AG 

foi utilizado para determinar a melhor RN para o problema.  

É importante destacar que, normalmente, cada AG desenvolvido objetiva 

solucionar um problema específico. Nesse trabalho, o AG foi usado para otimizar os 

parâmetros de estruturas DGS e PBG, objetivando eliminar e/ou atenuar os modos de 

ordem superior, sem afetar significativamente o desempenho da antena para o modo 

fundamental. Os parâmetros dos arranjos a serem otimizados são os seguintes: diâmetro 

dos furos, distância de separação entre os mesmos e posicionamento da estrutura de 

defeitos ao longo do comprimento da antena. As seções que se seguem objetivam 

abordar os principais processos e elementos constituintes de um AG. 

 

 

5.3.1. Inicialização 

Trata-se da primeira etapa do código a ser implementa, sendo responsável por 

gerar de forma aleatória uma população, de acordo com as especificações do usuário, a 

saber: 

 Número de indivíduos da população; 
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 Número de gerações; 

 Intervalo de busca; 

 Taxa de mutação; 

 Taxa de cruzamentos; 

 Número de bits; 

 Taxa de recuperação populacional. 

Deve-se destacar que os parâmetros de inicialização do AG são de grande 

importância para o desempenho do código, pois interfere diretamente na qualidade do 

resultado final e no tempo de processamento. 

 

 

5.3.2. Codificação 

Consiste na representação computacional utilizada para conceber os genes dos 

indivíduos de uma população, podendo ocorrer através de bits; números; letras; número 

e letras; dentre outras maneiras. Segundo [86], a escolha do tipo de codificação a ser 

utilizada depende do tipo de problema a ser solucionado. 

 

 

5.3.3. Seleção 

Esse mecanismo é responsável pela seleção de pais aptos, de dentro de uma 

população específica, para serrem submetidos ao mecanismo de cruzamento, podendo 

tal escolha ser aleatória ou guiada por um processo específico. De acordo com a teoria 

de Darwin, os indivíduos com maior aptidão terão maiores chances de sobreviverem às 

imposições do ambiente e gerarem novas descendências, dessa forma, espera-se que o 

processo de seleção resulte em indivíduos mais aptos com o passar das gerações.  

Os principais mecanismos de seleção são os seguintes: 

 Classificação  

 Roleta 

 Torneio 

 Aleatório 
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Normalmente, o critério de escolha dos indivíduos pelo processo de seleção 

natural é baseado no valor relativo de sua aptidão ou na posição que os mesmos 

assumem após serem ordenados, também de acordo com o seu nível de aptidão [86]. A 

seguir, os principais mecanismos de seleção são abordados. 

 

 

5.3.3.1. Seleção por Classificação  

Os indivíduos de uma dada população são ordenados com base em suas 

respectivas aptidões, sendo que cada indivíduo pode receber um valor específico que 

depende de sua posição na classificação, por exemplo, o pior indivíduo terá aptidão 1, o 

segundo 2 e assim sucessivamente. O melhor indivíduo terá aptidão igual a N (número 

de indivíduos da população). Apesar desse mecanismo apresenta convergência lenta, ele 

permite bons resultados.  

 

 

5.3.3.2. Seleção por Roleta 

Os indivíduos de um dada população, aptos ao cruzamento, ocupam determinada 

parcela de uma roleta. Os indivíduos com maior valor de aptidão ocupam uma maior 

parcela da roleta. Dessa forma, os melhores indivíduos terão maior probabilidade de 

serem selecionados e participarem do processo de cruzamento. 

Para determinar a porção ocupada por um indivíduo na roleta, realiza-se a razão 

percentual entre a aptidão de cada indivíduo e a aptidão total da população (soma das 

aptidões individuais de cada membro da população). A roleta gira o número vezes 

necessário para compor o número total de indivíduos que serão utilizados no processo 

de cruzamento. 

Segundo [86], esse mecanismo apresenta problemas quando existem indivíduos 

com elevado valor de aptidão, isso faz com que o mesmo possua dominância na roleta, 

dificultando o processo de diversificação genética. 
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5.3.3.3. Seleção por Torneio 

Dois indivíduos são sorteados aleatoriamente da população atual e tem as suas 

aptidões comparadas (torneio). O indivíduo com maior aptidão (vencedor do torneio) é 

então colocado em um grupo menor, conhecido como piscina de acasalamento (do 

inglês mating pool), onde só estarão os vencedores de cada torneio. Ao final do 

processo de seleção, os indivíduos vencedores são então submetidos ao processo de 

cruzamento. Deve-se destacar que esse processo é realizado até completar o número de 

indivíduos que serão utilizados no processo de cruzamento.  

 

 

5.3.3.4. Seleção Aleatória 

A seleção dos indivíduos ocorre de forma aleatória, isto é, sem um critério 

específico de escolha. Portanto, os indivíduos mais aptos apresentam as mesmas 

chances de escolha que os indivíduos menos aptos. Por esse motivo, a seleção aleatória 

possui o menor nível de pressão de seleção e convergência lenta. 

 

 

5.3.4. Elitismo 

O operador genético de cruzamento e mutação podem afetar negativamente as 

características genéticas de um indivíduo, ocasionando a perda, por substituição, de 

genes de boa qualidade. Para evitar essa perda, pode-se utilizar o mecanismo do 

elitismo [86], que faz com que indivíduos com boas aptidões passem diretamente para a 

nova população após o término da geração atual. A população restante é então gerada 

aleatoriamente com base nos parâmetros de inicialização do AG. 

 

 

5.3.5. Cruzamento 

Esse operador é utilizado para recombinar as características genéticas dos 

indivíduos de certa população, sendo semelhante ao processo reprodutivo existente 

entre os seres vivos. Desse modo, após o processo de seleção, dois indivíduos (pais) são 
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selecionados do mating pool e tem o seu material genético combinado entre si, 

originando novos indivíduos (filho). Esse mecanismo possibilita o aumento da 

diversidade de material genético da população gerada e permite maior varredura do 

espaço de busca. 

Nos AGs, a frequência com que os indivíduos se reproduzem a cada geração é 

denominada de probabilidade de cruzamento (Pc). Para Pc=100%, tem-se que os 

indivíduos de certa população sempre serão submetidos ao mecanismo de cruzamento. 

Diferentemente, para Pc=0%, tem-se que os indivíduos não serão submetidos ao 

mecanismo de cruzamento. Portanto, ao final da geração, a população final será uma 

cópia da população inicial, podendo existir diferenças devido, exclusivamente, ao 

mecanismo de mutação.  

É importante destacar, que nesse processo, não ocorre geração de genes, mas sim, 

dependendo do mecanismo de cruzamento utilizado, alocação de genes já existentes 

[86]. O operador genético de reprodução procede em três passos, a saber: 

I. Seleciona dois indivíduos do mating pool para cruzamento; 

II. O local de cruzamento é selecionado de forma aleatória ou pré-estabelecido ao 

longo do cromossomo; 

III. As posições dos valores escolhidos são trocados entre dois indivíduos 

selecionados e realocados de acordo com a etapa II; 

A seguir são discutidas algumas das principais técnicas de cruzamento existentes. 

 

 

5.3.5.1. Cruzamento por um ponto  

O cromossomo de cada um dos pais sofre uma única divisão em um ponto pré-

selecionado, como ilustrado na Figura 5.2. Em seguida, as partes cortadas de cada 

cromossomo são então recombinadas, resultando em dois novos indivíduos.  

 
Figura 5.2 - Crossover por ponto único. 

Fonte: (Autor, 2018) 



66 

 

 

É interessante comentar que esse tipo de cruzamento foi bastante utilizado nos 

AGs clássicos. 

 

 

5.3.5.2. Cruzamento por dois pontos  

Ao invés de um único corte, o cromossomo sofre dois cortes em pontos pré-

definidos, como ilustrado na Figura 5.3.  

 
Figura 5.3 - Crossover por dois pontos. 

Fonte: (Autor, 2018) 

O aumento do número de pontos de cortes tende a tornar o cromossomo mais 

susceptível a ser inapto. Porém, essa prática tem como vantagem a realização de uma 

busca genética minuciosa, já que menores porções do cromossomo são consideradas 

[86]. 

 

 

5.3.5.3. Cruzamento por multiplos pontos  

O cromossomo é cortado e recombinado em torno de um número de pontos 

superior a dois. A Figura 5.4 ilustra o cruzamento utilizando, como exemplo, três pontos 

de corte. 

 
Figura 5.4 - Crossover por múltiplos pontos 

Fonte: (Autor, 2018) 

 

 

5.3.5.4. Cruzamento aleatório 

Os modelos de cruzamento anteriores vistos possuíam uma forma única de 

recombinar o material genético dos indivíduos pais. Diferentemente, no cruzamento 
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aleatório, o tipo de cruzamento a ser utilizado é definido aleatoriamente a cada geração. 

Portanto, o cruzamento pode ser feito por ponto único, dois pontos ou múltiplos pontos. 

 

 

5.3.6. Mutação  

Trata-se da etapa posterior ao processo de cruzamento e é utilizado para 

provocar mudanças aleatórias em um ou mais genes de um cromossomo (possível 

solução). Através desse mecanismo, é possível recuperar material genético que pode ter 

sido descartado ao longo das gerações e/ou perturbar de forma aleatória informações 

genéticas do cromossomo.  

O operador de mutação, apesar de dificilmente inserir mudanças significativas 

nos cromossomos, pode ajudar o algoritmo a fugir de mínimos locais, pois insere 

diversidade genética na população. A frequência com que os indivíduos sofrem mutação 

a cada geração é denominada de probabilidade de mutação (Pm). Para Pm = 0%, tem-se 

que finalizada a etapa de cruzamento, os indivíduos nunca serão submetidos ao 

operador de mutação. Diferentemente, para Pm=100%, os indivíduos sempre serão 

submetidos ao operador de mutação após o processo de cruzamento ter sido finalizado. 

A seguir, são abordados os principais tipos de mutação para codificação binária, 

por ser esse o tipo de codificação utilizada no AG desenvolvido. 

 
 

5.3.6.1. Mutação por Inversão 

 A mutação por inversão, ilustrada na Figura 5.5, consiste na simples alternância 

do(s) gene(s) selecionado(s) do cromossomo, isto é, considerando a codificação binária, 

o bit zero será substituído por 1 e vice-versa. Esse tipo de mutação é bastante 

empregado em diferentes AGs em virtude de facilitar tanto a adequação a outros 

códigos quanto devido a sua simplicidade. 

 
Figura 5.5 - Mutação por inversão 

Fonte: (Autor, 2018) 
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5.3.6.2. Mutação por Permutação 

Diferentemente da mutação por inversão, tem-se que a mutação por permutação 

consiste na realocação dos genes de um indivíduo, isto é, não existe modificação do 

valor do gene, mas sim a modificação de seu lócus, como ilustrado na Figura 5.6. 

 
Figura 5.6 - Mutação por permutação 

Fonte: (Autor, 2018) 

A seguir, serão abordados os principais critérios de parada, a saber: número 

máximo de gerações; tempo máximo; e sem mudança de aptidão. 

 

 

5.3.7. Critérios de Parada 

Uma vez inicializado, o AG interrompe seu processo somente quando a 

condição de parada é satisfeita, caso contrário, o mesmo continuará o processo 

evolutivo. Os principais parâmetros, normalmente, utilizados como critérios de parada 

são os seguintes: 

 Número máximo de gerações - o processo de busca é interrompido depois de 

atingido o número máximo de gerações especificado na etapa de inicialização. 

 Tempo Máximo - o processo de busca é interrompido depois de decorrido um 

tempo máximo especificado na etapa de inicialização. 

 Sem mudança de aptidão - o processo de pesquisa é interrompido quando 

depois de decorrido certo tempo, especificado na etapa de inicialização, não 

houver melhorias significativas na aptidão dos indivíduos de uma certa 

população. 

A seguir, é abordada a função fitness, responsável por determinar a aptidão de 

cada indivíduo de uma população. 
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5.3.8. Função Fitness 

De acordo com [86], a função fitness é utilizada para determinar o valor de 

aptidão dos membros de uma população. Esse mecanismo indica o quão adaptado ou 

inapto um determinado indivíduo é ao ambiente (problema em análise). Portanto, a 

função fitness desempenha um papel importante no processo evolutivo, pois o valor de 

aptidão gerado pela mesma, normalmente, é utilizado como critérios avaliativo pela 

maioria dos métodos de seleção. 
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6. Metodologia de Projeto do Algoritmo 

Genético Aplicado à Análise dos Modelos de 

Estruturas Propostas  

 

A seguir, serão fornecidas as principais informações referentes ao 

desenvolvimento do AG proposto no presente trabalho. 

 

 

6.1. Descrição do AG desenvolvido 

A especificação adequada dos parâmetros de inicialização garante boa varredura 

do espaço de busca, permite encontrar resultados satisfatórios e evita que o GA convirja 

para um ponto de falso ótimo ou necessite de um tempo demasiadamente longo para 

fornecer uma solução aceitável. Os parâmetros de inicialização do AG proposto são os 

seguintes: 

 Tempo médio de simulação; 

 Número de geração; 

 Tamanho populacional; 

 Taxa de renovação populacional (elitismo); 

 Número de bits do cromossomo; 

 Probabilidade de cruzamento 

 Probabilidade de mutação; 

 Intervalo de busca para o diâmetro dos furos; 

 Intervalo de busca para a distância de separação entre os furos; 

 Intervalo de busca para posição da estrutura ao longo do comprimento da antena. 

 Ganho da antena de referência; 

 Coeficiente de reflexão (em dB) do modo fundamental da antena de referência; 

 Coeficiente de reflexão (em dB) dos modos de ordem superior da antena de 

referência. 
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Os intervalos de busca para cada arranjo de defeitos foram especificados de 

modo a permitir a sobreposição dos furos e eliminar a possibilidade de os mesmos 

ultrapassarem os limites físicos impostos pelo cumprimento e largura do substrato/plano 

de terra. Além disso, em virtude do tempo de processamento das antenas com estruturas 

DGS ou PBG ser elevado, optou-se por usar um valor pequeno para o tamanho 

populacional e número de gerações. Através de resultados computacionais, verificou-se 

que um número de 10 indivíduos e 10 gerações apresentava resultados bons, que 

atendiam o objetivo geral do presente trabalho. Os demais parâmetros foram 

especificados seguindo a abordagem clássica. 

A Figura 6.1 ilustra a estrutural geral de um indivíduo utilizado no AG proposto. 

Cada gene nessa estrutura apresenta os seguintes significados físicos: diâmetro dos 

furos (d), distância de separação entre os furos (), posicionamento do arranjo ao longo 

do comprimento da antena (Y), coeficiente de reflexão (em dB) dos modos fundamental 

e de ordem superior (S11M), ganho total (em dB) para o modo fundamental (G) e aptidão 

do indivíduo (Fitness). É importante destacar que o gene S11M apresenta comprimento 

variável, de acordo com o número de modos de ordem superior que a antena apresenta 

dentro da faixa de frequência analisada. 

 
Figura 6.1 - Estrutura geral de um indivíduo 

Fonte: (Autor, 2018) 

Para representar cada cromossomo utilizou-se uma combinação de codificação 

numérica com binária. O código desenvolvido armazena tanto o valor binário como o 

valor real positivo correspondente, porém o valor binário só é utilizado quando ocorrem 

os operadores genéticos de cruzamento e/ou mutação. Esse tipo de codificação 

apresenta facilidades de: implementação; migração para outras linguagens de 

programação; realização de cruzamento; e realização de mutação. Os valores reais de d, 

 e Y são utilizados para aplicação no Ansoft HFSS
TM 

e evolução da função fitness. O 

valor binário referente a cada gene d,  e Y é convertido em seu respectivo valor real 

positivo (dentro do intervalo de busca) através da Equação 6.1 [96]. 

B
KK
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Em que: 

K - número real positivo; 

Ksup - limite superior do intervalo de busca; 

Kinf - limite inferior do intervalo de busca; 

N - número de bits do cromossomo; 

B - binário corresponde; 

Como ilustrado na Figura 6.2a, que mostra a representação hipotética da curva 

do coeficiente de reflexão da antena de referência, isto é, sem DGS ou PBG otimizado, 

as antenas de microfita podem ressoar em várias faixas de frequência. Através do ajuste 

dos valores de d,  e Y será possível modificar o comportamento natural da antena, 

como ilustrado nas Figuras 6.2b - 6.2d, mediante a otimização de tais parâmetros. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 6.2 - Respostas do sistema com a mudança dos valores dos genes do cromossomo 

Fonte: (Autor, 2018) 

Entende-se que o melhor indivíduo para o problema em questão será aquele 

cujos valores de d,  e Y são capazes de promover a eliminação e/ou atenuação dos 

modos de ordem superior, sem afetar significativamente o desempenho da antena para o 

modo fundamental, levando em consideração os valores de seu coeficiente de reflexão e 

ganho. Esse direcionamento é passado ao AG através da função fitness.  

A função fitness desenvolvida leva em consideração, simultaneamente, os 

valores do coeficiente de reflexão em dB paras os modos fundamental e de ordem 
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superior e o ganho total para o modo fundamental. Cada um desse parâmetros é 

avaliado baseado em seus respectivos valores em relação a antena de referência, isto é, a 

antena sem defeitos no plano de terra (DGS) ou no substrato (PBG).  

Para uma explicação didática, a função fitness foi dividida em três, a saber: 

Fitnessfund, Fitnesssup e Fitnessgan. A função Fitnessfund, representada na Equação 6.2, 

fornece o valor de aptidão do indivíduo considerando o valor de S11 para o seu modo 

fundamental (S11-fund) em relação ao modo fundamental da antena de referência (S11-ref). 
















ref11fund11

ref11fund11

fund
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SS,1
Fitness  (6.2) 

Como mostra a Equação 6.3, a função Fitnesssup fornece o valor de aptidão do 

indivíduo considerando o valor de S11 para os seus modos de ordem superior (S11-sup) em 

relação a modo de ordem superior da antena de referência (S11-sup-ref). Sendo que i varia 

de 1 ao número total de modos de ordem superior existentes na faixa de frequência em 

análise.  
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O ganho total da antena para o modo fundamental é levado em consideração 

comparando o ganho total do indivíduo (Gind) com o ganho total da antena de referência 

(Gref), como mostrado na função FitnessGan, representada na Equação 6.4. 












 reffundind

refind

gan
GG,0

GG,1
Fitness  (6.4) 

A matriz população é dividida igualmente em dois subgrupos (subconjuntos 

populacionais). O primeiro contém os indivíduos com melhores aptidões, já os 

indivíduos com aptidões não tão expressivas ocupam o segundo subgrupo. Para 

distinguir os indivíduos mais adaptados (possível solução do problema) dos menos 

adaptados, utilizou-se o processo de seleção por classificação. Assim, os indivíduos cuja 
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soma das Fitnessfund, Fitnesssup e Fitnessgan apresentarem maiores valores ocuparão as 

primeiras posições. 

A forma de cruzamento que apresentou melhores resultados para o AG proposto 

foi o cruzamento por dois pontos (Ver Fig. 5.3). Dessa forma, dois pais, que ocupam as 

mesmas posições hierárquicas em seus respectivos subconjuntos populacionais, são 

selecionados e tem as suas características genéticas combinadas, resultando em dois 

novos indivíduos (filhos). Dessa maneira, garante-se um melhoramento geral da 

população e não apenas um melhoramento concentrado de alguns poucos indivíduos, 

conferindo diversificação populacional, que impede que os indivíduos se assemelhem 

bastante entre si (clones), o que pode levar o AG a estagnar em um falso ótimo. Deve-se 

destacar que a redução da diversidade populacional limita a capacidade de o AG 

explorar todo o espaço de soluções. 

Para evitar a perda de cromossomos de boa qualidade e manter a diversidade 

genética, utilizou-se o processo de mutação por inversão (Ver Fig. 5.5). Como critério 

de sobrevivência, tem-se que o indivíduo mutado continuará no processo evolutivo se 

sua aptidão for melhor do que a de algum outro membro da população atual, caso 

contrário o mesmo é descartado. Com isso, é possível inserir indivíduos com 

características distintas aos dos pais, garantindo heterogeneidade populacional e 

impedindo a estagnação do AG em ótimos locais. 

Como critério de parada, utilizou-se o número máximo de gerações. Portanto, o 

AG irá interromper o seu processo evolutivo apenas quando o número de gerações for 

igual a um determinado valor, previamente definido na etapa de inicialização. Todas as 

informações anteriormente abordadas foram aplicadas ao fluxograma da Figura 6.3, que 

resume a dinâmica de funcionamento do AG desenvolvido.  
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Figura 6.3 - Fluxograma do AG proposto 

 Fonte: (Autor, 2018) 

O fluxograma ilustrado na Figura 6.3 pode ser resumido nos nove passos a 

seguir: 

 Passo 1: Inicializa dos dados de entrada; 

 Passo2: Gera aleatoriamente uma matriz de valores binários (população) de 

acordo com os intervalos e parâmetros de inicialização, especificados no passo 

anterior. Cada coluna dessa matriz representa um conjunto de valores 

referentes ao diâmetro dos furos (d), a distância de separação entre o mesmo 

() e a posição (Y) da estrutura ao longo do comprimento da antena. Caso a 

otimização seja individualizada, a matriz gerada possuirá apenas uma coluna, 

com valores referentes à variável em análise. 

 Passo 3: Simula cada combinação de d,  e Y no software Ansoft HFSS
TM

; 

 Passo 4: Determina a aptidão de cada indivíduo de acordo com a função 

fitness; 

 Passo 5: Classifica os indivíduos de acordo com o seu valor de aptidão. 

 Passo 6: Aplica o operador genéticos de cruzamento e/ou mutação. 
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 Passo 7: Simula os novos valores de d,  e Y no software Ansoft HFSS
TM

; 

 Passo 8: Determina a aptidão dos novos indivíduos de acordo com a função 

fitness. Ao final, o seguinte critério de sobrevivência é aplicado: 

I. Se o filho gerado (cruzamento e/ou mutação) possui aptidão melhor do 

que algum indivíduo da população atual, esse toma o seu lugar. Caso 

contrário, o novo indivíduo é descartado. 

 Passo 9: Verifica o critério de parada. Ao final, os seguintes critérios são 

verificados: 

I. Se o critério de parada for satisfeito, o AG interrompe o processo 

evolutivo e fornece o resultado otimizado, isto é, os valores de d,  e Y. 

II. Se o critério de parada não for satisfeito, o mecanismo de elitismo é 

aplicado e uma nova geração tem início. A nova população é gerada de 

modo a completar o número de indivíduos restantes da população, já que 

uma parcela dessa população é formada por alguns dos melhores 

indivíduos da geração anterior pela aplicação do mecanismo de elitismo. 

A seguir, serão abordados os resultados computacionais e práticos do AG 

desenvolvido para as estruturas DGS e PBG analisadas. 
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7. Resultados e Discussões  

 

Todas as estruturas DGS e PBG analisadas no presente trabalho foram baseadas 

em distribuições periódica e quase periódica de defeitos. Os defeitos analisados 

consistiram de furos circulares, com diâmetro d, separados entre si por uma distância 

fixa  (pitch) e preenchidos com ar. Foram consideradas distribuições periódicas no 

formato retangular e hexagonal e uma distribuição quase periódica com configuração 

micro estruturada, cujo o arranjo é composto por furos de ar distribuídos no formato 

retangular e hexagonal na mesma estrutura. 

Como ferramenta de otimização, foi desenvolvido o AG conforme a 

metodologia de implementação apresentada no Capítulo 6. O código genético foi 

estruturado de forma a encontrar uma configuração de furos que quando aplicada a 

antenas de microfita com elemento radiante retangular fosse capaz de eliminar e/ou 

atenuar os modos de ordem superior. Os seguintes parâmetros dos arranjos foram 

otimizados pelo AG desenvolvidos: diâmetro (d) dos furos, distância de separação entre 

eles () e posição da estrutura ao longo do comprimento da antena (Y). 

Todas as antenas analisadas no presente trabalho foram confeccionadas 

manualmente. Como substrato, utilizou-se o FR4 padrão, sendo este um material 

comumente utilizado para aplicação em dispositivos de comunicação sem fio. Esse 

material possui constante dielétrica igual 4,4, tangente de perda igual 0,02 e espessura 

igual 1,6 mm. Para realizar o corte das placas de FR4 e gravação dos defeitos no 

substrato da antena utilizou-se de uma fresadora CNC 2020B, ilustrada na Figura 7.1.  

 
Figura 7.1 – Fresadora CNC 2020B utilizada durante o processo de construção das antenas analisadas. 

Fonte: (Autor, 2018). 
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As antenas com estruturas DGS foram desenvolvidas mediante processo de 

corrosão por meio de solução de percloreto de ferro. Para tanto, as placas de FR4 eram 

incialmente cortadas pela fresadora mostrada na Figura 7.1, nas dimensões finais do 

substrato, de acordo com as especificações de projeto. Em seguida, as geometrias do 

elemento radiante e da estrutura de defeito eram impressas em adesivos e montadas 

sobre a estrutura retangular, obtida anteriormente, e, posteriormente, o conjunto era 

imerso em solução de percloreto de ferro. O uso dessa técnica permitiu um processo 

construtivo simples e preciso.  

Em virtude da necessidade de realização de furos somente no substrato, pode-se 

afirmar que as antenas com estrutura PBG tiveram processo construtivo mais demorado 

e complexo do que as antenas com estrutura DGS. O processo de fabricação dos 

protótipos das antenas com estrutura PBG está resumido abaixo: 

I. Através do uso da fresadora ilustrada na Figura 7.1, realizava-se a impressão 

do arranjo de defeitos na placa de FR4 e o posterior corte da mesma nas 

dimensões finais do substrato, de acordo com as especificações de projeto.  

II. A estrutura do substrato (já com os defeitos gravados), obtida na etapa 

anterior, era submetida ao processo de corrosão, por meio de percloreto de 

ferro, para eliminar as suas superfícies cobreadas.  

III. As estruturas do elemento radiante e do plano de terra foram confeccionadas 

a partir de folha de cobre, com espessura de 0,06 mm, cortada em suas 

respectivas dimensões utilizando a fresadora ilustrada na Figura 7.1.  

IV. Por fim, depois de obtidas todas as partes constituintes da antena (elemento 

radiante, substrato e plano de terra) as estruturas eram então colocadas umas 

nas outras. 

Nas subseções que se seguem, serão mostrados os resultados computacionais e 

experimentais obtidos na presente tese. Os valores medidos do coeficiente de reflexão 

em dB e da impedância de entrada na carta de Smith foram gerados a partir de um 

analisador vetorial de redes, modelo E5071C (300kHz-20GHz).  
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7.1. DGS Hexagonal 

Esse tipo de estrutura consiste de furos de ar dispostos em uma distribuição 

periódica, com matriz no formato hexagonal, gravados no plano de terra da antena de 

microfita [97]. A Figura 7.2 representa a célula unitária da estrutura DGS hexagonal 

analisada, sendo composta por 7 (sete) furos, com diâmetro d, separados entre si por 

uma distância fixa . É importante informar que para essa configuração, não foram 

encontrados registros de análise na literatura utilizando-a como estrutura DGS em 

antenas de microfita. 

 
Figura 7.2 - Célula unitária da estrutura DGS hexagonal. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A configuração ilustrada na Figura 7.2 foi aplicada, em um padrão periódico, a 

uma antena de microfita com elemento radiante retangular para análise de seus efeitos 

sobre o desempenho da antena. A Figura 7.3 mostra as características físicas do patch 

(Fig. 7.3a) e da distribuição hexagonal de furos gravados no plano de terra (7.3b) da 

antena de microfita retangular padrão, originalmente projetada para operar no modo 

fundamental (TM10) em 5,8 GHz. Além disso, a antena possui comprimento Lp = 11,75 

mm e largura Wp = 15,74 mm.  

 
 

(a)  (b)  

Figura 7.3 - Antena de microfita retangular com defeitos inseridos no plano de terra.  

(a) Elemento radiante retangular e suas respectivas dimensões e (b) estrutura DGS hexagonal. 

Fonte: (Autor, 2018). 

Como ilustrado na Figura 7.3a, o casamento de impedância foi realizado através 

de inserções no patch, utilizando-se de uma técnica bastante difundida na literatura, 

conhecida como insert feed (inserção de alimentação). O objetivo dessas inserções é 

conectar a linha de alimentação a um ponto de baixa impedância, próximo ao centro da 
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antena, de modo a conseguir máxima transferência de potência. Para obter uma 

impedância de entrada igual a 50 Ω, as inserções tiveram profundidade yo = 4,35 mm e 

largura g = 0,87 mm, para uma linha de alimentação (do inglês feed line) com 

comprimento Lf = 6,6 mm e largura Wf = 3,1 mm.  

Inicialmente, foi considerado apenas o diâmetro dos furos variável, enquanto 

que a quantidade de furos, a distância de separação entre os mesmos () e a posição da 

estrutura ao longo do comprimento da antena (Y) foram mantidos fixos em 37 furos,  = 

3,0 mm e Y = 0 mm, respectivamente.  

A Figura 7.4 mostra o comparativo entre valores simulados das curvas do 

coeficiente de reflexão para as antenas de referência (sem DGS) e com estrutura DGS 

hexagonal nos seguintes diâmetros: d =1,0; 1,5 e 2,5 mm. Nessa simulação, os 3 (três) 

primeiros modos ressonantes, denominados TM10, TM02 e TM20, foram calculados e 

representados na figura, onde na menor frequência, que corresponde à frequência de 

projeto, verifica-se a ocorrência do modo TM10 (modo dominante ou fundamental).  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

 Referência 

 d = 1.0 mm

 d = 1.5 mm

 d = 2.5 mm

 

 

S
1

1
(d

B
)

Frequência (GHz)

TM
10

TM
02

TM
20

 
Figura 7.4 – Coeficiente de reflexão e modos ressonantes para as antenas de referência (sem DGS) e com 

estrutura DGS, considerando diferentes diâmetros. 

Com base na Figura 7.4, nota-se que a variação do diâmetro dos furos influencia 

tanto nos valores de S11 como no valor da frequência de ressonância dos modos (TM10, 

TM02 e TM20). Essa característica é importante nesse estudo, pois sinaliza que ajustes no 

arranjo de defeitos poderão conduzir a eliminação e/ou atenuação dos modos em 

frequências superiores à de projeto. 

A Figura 7.5 ilustra o comportamento simulado do campo elétrico e do diagrama 

de radiação 3-D para os modos fundamental (TM10) e superior (TM02 e TM20) da antena 

de referência. Cada um desse modos pode ser identificado a partir da quantidade de 

semi-ciclos ao longo do comprimento L e da largura W do elemento radiante.  
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 (a) TM10 (b) TM02 (c) TM20 

Figura 7.5 - Distribuição do campo elétrico e diagrama de radiação 3-D para os diferentes modos da 

antena projetada para operar em 5,8 GHz. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Figura 7.6 representa a distribuição do campo elétrico no elemento radiante 

(Fig. 7.6a) e no plano de terra (Fig. 7.6b) da antena de referência (sem DGS), projetada 

para operar em 5,8 GHz. Verifica-se que, por não possui estrutura DGS, a distribuição 

do campo elétrico no plano de terra segue um padrão similar ao do elemento radiante. 

   

 (a) (b) 

Figura 7.6 - Distribuição do campo elétrico no (a) elemento radiante e (b) plano de terra da antena de 

referência (sem DGS) projetada para operar na frequência de 5,8 GHz. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Figura 7.7 mostra a fotografia do protótipo construído para antena de 

referência (sem DGS), projetada para operar na frequência de 5,8 GHz. 
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Figura 7.7 - Detalhes do protótipo da antena de referência (sem DGS). 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Figura 7.8 mostra uma fotografia do plano de terra dos protótipos das antenas 

com estrutura DGS hexagonal, cujos valores medidos da curva do coeficiente de 

reflexão estão ilustrados na Figura 7.9 e os valores da impedância de entrada na carta de 

Smith estão representados na Figura 7.10. Na Figura 7.8 estão, da esquerda para a 

direita, as antenas com DGS hexagonal nos diâmetros d = 1,0; 1,5 e 2,5 mm, 

respectivamente.  

 
Figura 7.8 - Detalhes do plano de terra dos protótipos construídos para as antenas com DGS hexagonal. 

Fonte: (Autor, 2018). 

Diferentemente das demais antenas analisadas no presente trabalho, as antenas 

ilustradas nas Figuras 7.7 e 7.8 foram confeccionadas através do uso de uma 

prototipadora, modelo LPKF ProtoMat S42. 

A Figura 7.9 mostra a comparação entre os resultados simulados e medidos para 

o coeficiente de reflexão em dB, considerando a antena de referência (mostrada na Fig. 

7.7) e as antenas com DGS hexagonal (mostradas na Fig. 7.8). Além disso, também se 

encontram destacados os três primeiros modos ressonantes simulados.  

A Figura 7.10 contém os dados medidos da impedância de entrada das antenas 

de referência (sem DGS) e com DGS hexagonal, com representação na carta de Smith. 

Os valores de impedância de entrada para as antenas de referência (Zref) e com DGS 

hexagonal, com diâmetros de 1,0 mm (Z1,0mm), 1,5 mm (Z1,5mm) e 2,5 mm (Z2,5mm), 

também estão representados nessa figura considerando os seus respectivos modos 

fundamentais. Verifica-se que a inserção de defeitos no plano de terra modifica tanto o 

lugar geométrico (loop) como o valor da impedância de entrada da antena que, 

inicialmente, é capacitiva (antena de referência) e torna-se indutiva (antenas com DGS). 

Verifica-se também que quando o diâmetro dos furos aumenta de 1,0 mm para 2,5 mm a 
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impedância de entrada move-se no sentido anti-horário na Carta Smith. Isso porque 

ocorre, simultaneamente, o aumento da resistência da antena e a redução da reatância 

indutiva, que tende a tornasse capacitiva. 
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(a) Antena de referência (sem DGS) (b) DGS hexagonal com d = 1,0 mm 
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(c) DGS hexagonal com d = 1,5 mm (d) DGS hexagonal com d = 2,5 mm 

Figura 7.9 – Coeficiente de reflexão e modos ressonantes para as antenas de (a) referência (sem DGS) e 

com DGS hexagonal com d igual a (b) 1,0, (c) 1,5 mm e (d) 2,5 mm. 

Fonte: (Autor, 2018). 

 
Figura 7.10 – Impedância de entrada para as antenas das Figuras 7.7 e 7.8 na carta de Smith. 

Fonte: (Autor, 2018). 
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Com base nos resultados obtidos, observa-se a redução do valor da frequência 

dos modos ressonantes, efeito que pode ser atribuído às inserções de defeitos no plano 

de terra da antena. Essas inserções podem modificar a reatância efetiva (capacitiva ou 

indutiva) da linha de transmissão, como mostrado na Figura 7.10, implicando em 

alterações na impedância de entrada e no fluxo de corrente na antena [21,98,99]. Com 

base em [21,98,100], tem-se que os defeitos introduzidos no plano de terra, podem 

provocar a redução na velocidade de fase da onda de corrente, levando ao aumento da 

permissividade efetiva do substrato, fazendo-a ressoar em frequências mais baixas. Esse 

efeito apresenta consequências positivas, pois para que a antena ressoe na frequência de 

projeto pode-se reduzir o comprimento físico de seu elemento radiante, resultando, 

portanto, em antenas com menores dimensões. 

A partir de resultados computacionais, verificou-se que o aumento do número de 

furos pode intensificar a redução da frequência de ressonância do modo fundamental, 

proporcionando maior potencial de miniaturização da antena. Entretanto, este 

procedimento não produz mudanças significativas na eliminação dos modos 

indesejáveis. Além disso, aumenta consideravelmente o esforço computacional e o 

tempo de processamento das estruturas analisadas. Em adição, verificou-se que a 

configuração básica da estrutura DGS apresenta maior potencial para eliminar os modos 

indesejáveis (que nesse caso são TM02 e TM20). Portanto, o AG proposto foi 

configurado para otimizar a estrutura DGS ilustrada na Figura 7.2 e os seus parâmetros 

de inicialização estão representados na Tabela 7.1. 

Tabela 7.1 - Especificação dos parâmetros do AG para a estrutura DGS hexagonal. 

Parâmetros do AG Valores 

Probabilidade de Cruzamento 90% 

Probabilidade de mutação 1% 

Elitismo 25% 

Número de bits 10 

Número de gerações 10 

Tamanho da população 16 

Intervalo de busca para d [1 mm, 8 mm] 

Intervalo de busca para  [2 mm, 5 mm] 

Intervalo de busca para Y [0 mm, 4 mm] 

Fonte: (Autor, 2018). 

Como resultado da estratégia de otimização, o AG forneceu os seguintes valores: 

d = 3,74 mm,  = 2,00 mm, Y = 1,19 mm. A Figura 7.11 mostra a representação da 

estrutura DGS hexagonal otimizada (Fig. 7.11a) e a fotografia do protótipo construído 

para essa configuração (Fig. 7.11b). 
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(a) (b) 

Figura 7.11 - Antena de microfita retangular com DGS hexagonal otimizado:  

(a) Detalhes da estrutura DGS otimizada e (b) protótipo. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Figura 7.12 apresenta o comparativo entre os resultados simulados (Fig. 

7.12a) e os resultados medidos (Fig. 7.12b) do coeficiente de reflexão para as antenas de 

referência (sem DGS) e com DGS hexagonal otimizado, respectivamente. 
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Figura 7.12 - Comparativo entre os valores (a) simulados e (b) medidos do coeficiente de reflexão das 

antenas de referência (sem DGS) e com DGS hexagonal otimizado. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Tabela 7.2 apresenta os valores da frequência de ressonância e coeficiente de 

reflexão em dB de acordo com os modos analisados na Figura 7.12. Como base nos 

resultados simulados, verifica-se que o modo fundamental (TM10) foi beneficiado no 

que se refere às características de ressonância para o parâmetro S11, enquanto que o 

primeiro modo de ordem superior foi eliminado e o segundo teve o valor de S11 

atenuado para -5,9 dB, respectivamente. Esses dados são corroborados pelos resultados 

medidos, também representados na Tabela 7.2. 
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Tabela 7.2 - Frequência de ressonância e coeficiente de reflexão dos modos ressonantes da Figura 7.12. 

Resultado Antena 

Modos Ressonantes 

TM10 TM02 TM20 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Simulado 
Referência 5,78 -11,8 9,1 -24,3 10,6 -12,4 

Otimizada 5,51 -23,5 -- -- 11,1 -5,9 

Medido 
Referência 5,97 -10,7 -- -- 10,5 -16,4 

Otimizada 5,48 -23,4 -- -- 11,1 -5,8 

Fonte: (Autor, 2018). 

Na Figura 7.13 estão representados na carta de Smith os dados medidos da 

impedância de entrada das antenas de referência (sem DGS) e com DGS hexagonal 

otimizado. Além disso, os valores de impedância, para o modo fundamental de cada 

uma dessas antenas, estão destacados, respectivamente, por Zref e Zotm. Verifica-se que o 

DGS hexagonal otimizado alterou o lugar geométrico da impedância de entrada para 

próximo ao centro da carta de Smith, diminuindo o módulo do coeficiente de reflexão e, 

consequentemente, melhorando o casamento de impedância da antena. 

 
Figura 7.13 – Impedância de entrada para as antenas de referência (sem DGS) e com DGS hexagonal 

otimizado na carta de Smith. 

Fonte: (Autor, 2018). 

Uma preocupação importante, no que se refere a introdução de defeitos no plano 

de terra ou no substrato de uma antena de microfita, é como isso pode afetar o diagrama 

de radiação da antena. A Figura 7.14 mostra a distribuição do campo elétrico no 

elemento radiante (Fig. 7.14a) e no plano de terra (Fig.7.14b) e o diagrama de radiação 

3-D (Fig. 7.14c) para o modo fundamental da antena com DGS hexagonal otimizado. 

Verifica-se que não houve deformação prejudicial no formato do diagrama de radiação. 

Além disso, é possível observar que, em comparação com a antena de referência (Fig. 
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7.6), houve uma alteração significativa da distribuição do campo elétrico no plano de 

terra da antena. 

   
 

 (a) (b) (c) 

Figura 7.14 - Antena com DGS hexagonal otimizado 

Distribuição de campo elétrico no (a) elemento radiante e no (b) plano de terra e (c) diagrama de radiação 

3-D. 

Fonte: (Autor, 2018). 

Constatou-se que a antena otimizada apresentou ganho total de 3,3 dB (Ver Fig. 

7.14c), considerando o lóbulo principal, valor um pouco inferior ao da antena de 

referência, que é de 3,9 dB (Ver Fig. 7.5a) na mesma direção. De acordo com os 

resultados simulados e medidos, verificou-se que à medida que o metal é removido do 

plano de terra, devido ao aumento do diâmetro dos furos e/ou de sua quantidade, ocorre 

a redução do ganho total da antena. 

Como desvantagem do uso de estruturas DGS, pode-se destacar o aumento do 

ganho total para o lóbulo traseiro, que passou de -4,1 dB, na antena de referência (sem 

DGS), para -2,2 dB, para antena com DGS hexagonal otimizado. Isso ocorre devido a 

retirada de metal do plano de terra provocar o surgimento de interfaces entre o meio 

dielétrico e o ar (Ver Fig. 7.14b), levando a difração da onda eletromagnética nos 

defeitos do plano de terra, aumentando, consequentemente, a radiação do lóbulo 

traseiro. Este efeito varia com as dimensões da estrutura DGS em relação às dimensões 

da antena. Para o arranjo em análise, nota-se que a estrutura DGS otimizada possui 

dimensões significativas em comparação ao tamanho da antena (Ver Fig. 7.11a). Dessa 

forma, à medida que o defeito aumenta, uma maior quantidade de energia é acoplada 

para o lóbulo traseiro. 

A Figura 7.15 mostra o comparativo entre as densidades de corrente no elemento 

radiante e no plano de terra das antenas de referência (sem DGS e projetada para a 

frequência de 5,8 GHz) e com DGS hexagonal otimizado, considerando os seus 

respectivos modos fundamentais. Observa-se que a inserção de defeitos proporciona 
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considerável alteração da distribuição de corrente na estrutura da antena, sobretudo no 

plano de terra. 

 Elemento Radiante Plano de Terra 

 

    
(a) (b) (c) (d) 

    
(e) (f) (g) (h) 

Figura 7. 15 - Densidade de corrente nas antenas de referência (sem DGS) e com DGS hexagonal 

otimizado: Visão (a) superior e (b) inferior do elemento radiante da antena de referência. Visão (c) 

superior e (d) inferior do plano de terra da antena de referência. Visão (e) superior e (f) inferior do 

elemento radiante da antena com DGS hexagonal otimizado. Visão (g) superior e (h) inferior do plano de 

terra da antena com DGS hexagonal otimizado. 

Fonte: (Autor, 2018). 

Conforme já mencionado, a inserção de defeitos no plano de terra pode provocar 

o aumento da permissividade efetiva do substrato da antena, em virtude da redução da 

velocidade de fase da onda de corrente, resultando no aumento de seu comprimento 

efetivo o que, por sua vez, provoca a redução da frequência de ressonância do modo 

fundamental. Entretanto, após análise dos dados computacionais, verificou-se que uma 

vez que as estruturas DGS ou PBG são otimizadas, seus efeitos sobre os modos 

superiores permanecem quase que os mesmos. Modificando o comprimento Lp do 

elemento radiante, verifica-se apenas pequenas alterações no valor de S11 para o modo 

fundamental. 

Através de análise empírica, constatou-se que para corrigir o deslocamento na 

frequência de ressonância do modo fundamental para a frequência de projeto, é 

necessário reduzir o valor do comprimento Lp do elemento radiante de 11,75 mm para 

10,90 mm, obtendo-se assim o valor da frequência de ressonância desejado, isto é, 5,8 

GHz, como ilustrado na Figura 7.16. 
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Figura 7.16 - Comparativo entre os valores simulados do coeficiente de reflexão para as antenas com 

DGS hexagonal otimizado com e sem a correção do comprimento Lp da antena. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Figura 7.17a mostra a distribuição do campo elétrico e o diagrama de radiação 

3-D é mostrado na Figura 7.17b, considerando o modo fundamental da antena com DGS 

hexagonal otimizado após a correção do comprimento Lp. Com base na Figura 7.17a, 

contata-se que o modo fundamental permanece o mesmo (TM10) e a partir da Figura 

7.17b verifica-se a obtenção de um ganho de 4,1 dB, valor um pouco superior ao da 

antena de referência, igual a 3,9 dB para o modo fundamental.  

   
 (a) (b) 

Figura 7.17 - Antena com DGS hexagonal otimizado com a dimensão Lp corrigida.  

(a) Distribuição de campo elétrico e (b) diagrama de radiação em 3-D. 

Fonte: (Autor, 2018). 

Nas subseções seguintes, será analisada a antena de microfita com elemento 

radiante retangular projetada para operar na frequência de 2,4 GHz, considerando as 

estruturas DGS retangular e quase periódica. 
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7.2. DGS Retangular 

A Figura 7.18 ilustra uma distribuição de furos em um padrão retangular. Esse 

arranjo foi aplicado à antena de referência ilustrada na Figura 7.19 projetada para operar 

no modo fundamental em 2,4 GHz.  

 
Figura 7.18 - Distribuição retangular de defeitos. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Figura 7.19 mostra a fotografia do protótipo da antena de referência, sendo Lp 

= 29.44 mm, Wp = 38.04 mm, yo = 7,68 mm e g = 2.03 mm. A linha de alimentação teve 

comprimento Lf  = 15,50 mm e largura Wf  = 3,10 mm, para uma impedância de entrada 

de 50 Ω. 

 
Figura 7.19 – Protótipo da antena de referência projetada para operar na frequência de 2,4 GHz. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Figura 7.20 mostra o comparativo entre os valores simulados e medidos do 

coeficiente de reflexão da antena de referência, ilustrada na Figura 7.19. 

A Figura 7.21 ilustra a distribuição do campo elétrico e o diagrama de radiação 

3-D para o modo fundamental (TM10) e os modos de ordem superior (TM02, Espúrio e 

TM12) da antena de referência projetada para operar na frequência de 2,4 GHz. Na 

Figura 3.21c verifica-se que o segundo modo de ordem superior trata-se de um modo 

degenerado ou espúrio, pois não se enquadrar em nenhuma configuração TM para a 

antena em análise. 
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Figura 7.20 - Comparativo entre os valores simulados e medidos do coeficiente de reflexão para a antena 

de referência (sem DGS ou PBG) projetada para operar na frequência de 2,4 GHz. 

Fonte: (Autor, 2018). 

 
    

 

    

 (a) TM10 (b) TM02 (c) Espúrio (d) TM12 

Figura 7.21 - Distribuição de campo elétrico e diagrama de radiação 3-D para os diferentes modos da 

antena de referência projetada para operar em 2,4 GHz. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Figura 7.22 representa a distribuição do campo elétrico no elemento radiante 

(Fig. 7.22a) e no plano de terra (Fig. 7.22b) para o modo fundamental da antena de 

referência (sem DGS projetada para operar em 2,4 GHz). 



92 

 

 

   

 (a) (b) 
Figura 7.22 - Distribuição do campo elétrico no (a) elemento radiante e (b) plano de terra da antena de referência 

(sem DGS) projetada para operar na frequência de 2,4 GHz. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Tabela 7.3 resume os parâmetros de inicialização que foram utilizados para 

otimizar a estrutura DGS retangular ilustrada na Figura 7.18. 

Tabela 7.3 - Especificação dos parâmetros do AG para a estrutura DGS retangular. 

Parâmetros do AG Valores 

Probabilidade de Cruzamento 90% 

Probabilidade de mutação 1% 

Elitismo 25% 

Número de bits 10 

Número de gerações 10 

Tamanho da população 16 

Intervalo de busca para d [1 mm, 4 mm] 

Intervalo de busca para  [2 mm, 6 mm] 

Intervalo de busca para Y [0 mm, 8 mm] 

Fonte: (Autor, 2018). 

Como resultado, o AG forneceu os seguintes valores: d = 3,40 mm,  = 2,50 

mm, Y = 5,77 mm. A Figura 7.23 ilustra o DGS retangular otimizado em relação à 

estrutura da antena (Fig.23a) e a fotografia de seu protótipo (Fig. 7.23b). 

 
 

(a) (b) 

Figura 7.23 - Antena de microfita com DGS retangular otimizado: (a) Detalhes da estrutura DGS 

otimizada e (b) protótipo. 

Fonte: (Autor, 2018). 
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A Figura 7.24 mostra o comparativo entre os resultados simulados (Fig. 7.24a) e 

medidos (Fig. 7.24b) do coeficiente de reflexão para as antenas de referência (sem 

DGS) e com DGS retangular otimizado, respectivamente.  
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Figura 7.24 - Comparativo entre os valores medidos do coeficiente de reflexão para as antenas de 

referência (sem DGS) e com DGS retangular otimizado. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Tabela 7.4 contém os valores de frequência de ressonância e coeficiente de 

reflexão em dB para cada modo analisado na Figura 7.24. Tomando como base os 

valores simulados, contata-se que o modo espúrio foi eliminado e os demais modos de 

ordem superior foram consideravelmente atenuados. Além disso, os resultados medidos, 

também representados na Tabela 7.4, mostram a melhoria significativa do valor de S11 

para o modo fundamental e valida os dados simulados. 

Tabela 7.4 - Frequência de ressonância e coeficiente de reflexão para os modos ressonante da Fig. 7.24. 

Resultado Antena 

Modos Ressonantes 

TM10 TM02 Espúrio TM21 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Simulado 
Referência 2,40 -17,5 3,7 -18,4 4,5 -12,9 4,9 -17,7 

Otimizada 2,38 -17,8 3,8 -3,0 -- -- 5,0 -6,2 

Medido 
Referência 2,40 -15,5 3,7 -17,7 4,5 -22,8 4,9 -27,8 

Otimizada 2,36 -26,6 3,8 -4,5 -- -- 4,9 -11,3 

Fonte: (Autor, 2018). 

Na Figura 7.25 estão representados na carta de Smith os dados medidos da 

impedância de entrada das antenas de referência (sem DGS) e com DGS retangular 

otimizado. Além disso, os valores de impedância, para o modo fundamental de cada 

uma dessas antenas, estão destacados, respectivamente, por Zref e Zotm. Contata-se que a 

antena de referência possui maior impedância de entrada (com características indutivas) 
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e que a antena com DGS retangular otimizado apresentou melhor casamento de 

impedância (valor muito próximo da impedância ideal de 50Ω), cujo valor final é 

capacitivo para a frequência de operação do modo fundamental em 2,36 GHz. 

 
Figura 7.25 – Impedância de entrada para as antenas de referência (sem DGS) e com DGS retangular 

otimizado na carta de Smith. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Figura 7.26 ilustra a distribuição do campo elétrico no elemento radiante (Fig. 

7.26a) e no plano de terra (Fig.7.26b) e o diagrama de radiação 3-D (Fig. 7.26c) para o 

modo fundamental da antena com DGS retangular otimizado. Verifica-se que a inserção 

da estrutura DGS otimizada não provocou a alteração do modo fundamental em análise, 

isto é, o modo TM10. 

    
 (a) (b) (c) 

Figura 7.26 - Antena com DGS retangular otimizado.  

Distribuição de campo elétrico no (a) elemento radiante e no (b) plano de terra e (c) diagrama de radiação 

3-D. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Figura 7.27 mostra o comparativo entre as densidades de corrente no elemento 

radiante e no plano de terra considerando as antenas de referência (projetada para a 

frequência de 2,4 GHz) e com DGS retangular otimizado para os seus respectivos 

modos fundamentais. Da mesma forma como observado anteriormente, verifica-se que a 
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inserção de defeitos no plano de terra proporciona considerável modificação da 

distribuição de corrente na estrutura da antena, sobretudo no plano de terra. Observa-se 

ainda a redução da distribuição de corrente ao longo da linha de alimentação e das 

bordas radiantes do patch. 

 Elemento Radiante Plano de Terra 

 

    
(a) (b) (c) (d) 

    
(e) (f) (g) (h) 

Figura 7. 27 - Densidade de corrente nas antenas de referência (sem DGS) e com DGS retangular 

otimizado: Visão (a) superior e (b) inferior do elemento radiante da antena de referência. Visão (c) 

superior e (d) inferior do plano de terra da antena de referência. Visão (e) superior e (f) inferior do 

elemento radiante da antena com DGS retangular otimizado. Visão (g) superior e (h) inferior do plano de 

terra da antena com DGS retangular otimizado. 

Fonte: (Autor, 2018). 

Contatou-se que a antena otimizada na configuração com DGS retangular 

otimizado apresentou ganho total igual a 3,3 dB (Ver Fig. 7.26c), considerando o lóbulo 

principal. Além disso, semelhantemente a antena com DGS hexagonal otimizado, a 

estrutura retangular, como esperado, também promoveu o aumento do lóbulo traseiro, 

que passou de -5,7 (antena de referência) para -4,8 dB (antena com DGS otimizado). 

Todavia, esse acréscimo não foi tão expressivo quanto aquele observado para a antena 

com DGS hexagonal otimizado. Isso se deve ao fato das dimensões físicas do DGS 

otimizado ser relativamente inferior às dimensões físicas da antena. 

Também se observou a redução do valor da frequência de ressonância do modo 

fundamental, cujo motivo foi explicado na seção anterior. A correção desse efeito passa 

pela redução do comprimento Lp do elemento radiante de 29,44 mm para 29,24 mm 

(valor determinado empiricamente). Com isso, obtém-se a frequência de ressonância 

desejada para o modo fundamental, isto é, 2,4 GHz, como mostra a Figura 7.28. 
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Figura 7.28 - Comparativo entre os valores simulados do coeficiente de reflexão para as antenas com 

DGS retangular otimizado com e sem a correção do comprimento Lp da antena. 

Fonte: (Autor, 2018).  

A Figura 7.29 mostra a distribuição do campo elétrico (Fig. 7.29a) e o diagrama 

de radiação 3-D (Fig. 7.29b) para o modo fundamental da antena com DGS retangular 

otimizado após a correção do comprimento Lp do elemento radiante. Com base na 

Figura 7.29a, contata-se que o modo fundamental permanece o mesmo (TM10) e a partir 

da Figura 7.29b verifica-se a obtenção de um ganho semelhante ao da antena de 

referência (sem DGS). 

   
 (a) (b) 

Figura 7.29 – Antena com DGS retangular otimizado com a dimensão Lp corrigida. (a) Distribuição de 

campo elétrico e (b) diagrama de radiação 3-D. 

Fonte: (Autor, 2018).  

A seguir, são abordados os resultados referentes à estrutura DGS quase 

periódica. 

 

 

7.3. DGS Quase Periódico 

A Figura 7.30 representa o arranjo quase periódico proposto por [101]. A 

estrutura é constituída por uma distribuição micro estruturada de furos de ar, arranjados 
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no formato retangular e hexagonal na mesma matriz de defeitos. Deve-se destacar que, 

até o momento, nenhum trabalho foi encontrado na literatura especializada empregando 

tal arranjo como estrutura DGS. 

 
Figura 7.30 - Distribuição quase periódica de defeitos. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Tabela 7.5 resume os parâmetros de inicialização que foram usados para 

otimizar a estrutura DGS da Figura 7.30. 

Tabela 7.5 - Especificação dos parâmetros do AG para a estrutura quase periódica. 

Parâmetros do AG Valores 

Probabilidade de Cruzamento 90% 

Probabilidade de mutação 1% 

Elitismo 25% 

Número de bits 10 

Número de gerações 10 

Tamanho da população 16 

Intervalo de busca para d [2 mm, 5,5 mm] 

Intervalo de busca para  [1 mm, 4 mm] 

Intervalo de busca para Y [0 mm, 12 mm] 

Fonte: (Autor, 2018). 

Como resultado da estratégia de otimização, o AG forneceu os seguintes valores: 

d = 3,14 mm,  = 1,71mm, Y = 8,84 mm. A Figura 7.31 mostra a representação do 

arranjo DGS quase periódico otimizado na estrutura da antena (Fig. 7.31a) e a fotografia 

de seu protótipo (Fig. 7.31b). 

 
 

(a) (b) 

Figura 7.31 - Antena de microfita com DGS quase periódico. (a) Detalhes da estrutura DGS otimizada e 

(b) protótipo. 

Fonte: (Autor, 2018). 
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A Figura 7.32 contém o comparativo entre os resultados simulados (Fig. 7.32a) e 

medidos (Fig. 7.32b) do coeficiente de reflexão para as antenas de referência (sem DGS 

e projetada para operar em 2,4 GHz) e com DGS quase periódico otimizado, 

respectivamente.  
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Figura 7.32 - Comparativo entre os valores simulados e medidos do coeficiente de reflexão para 

as antenas de referência (sem DGS) e com DGS retangular otimizado. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Tabela 7.6 apresenta os valores de frequência de ressonância e coeficiente de 

reflexão em dB para cada modo analisado na Figura 7.32. Com relação aos valores 

simulados, observa-se que o modo espúrio foi eliminado e os demais modos de ordem 

superior foram consideravelmente atenuados. Além disso, os resultados simulados 

mostram bom desempenho para o valor de S11 considerando o modo fundamental. Tais 

observações são comprovadas pelos dados medidos também representados na Tabela 

7.6. Verificou-se ainda uma pequena redução na frequência de ressonância do modo 

fundamental, entretanto, ela não foi significativa, a ponto de justificar a correção de Lp. 

Tabela 7.6 - Frequência de ressonância e coeficiente de reflexão para os modos ressonantes da Fig. 7.32. 

Resultado Antena 

Modos Ressonantes 

TM10 TM02 Espúrio TM21 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Simulado 
Referência 2,40 -19,9 3,8 -19,1 4,5 -12,9 4,9 -16,5 

Otimizada 2,41 -27,54 3,8 -4,9 -- -- 5,0 -6,7 

Medido 
Referência 2,40 -15,5 3,7 -17,7 4,5 -22,8 4,9 -27,8 

Otimizada 2,38 -30,0 3,7 -5,1 -- -- 4,9 -11,6 

Fonte: (Autor, 2018). 

Na Figura 7.33 estão representados na carta de Smith os dados medidos da 

impedância de entrada das antenas de referência (sem DGS) e com DGS quase 
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periódico otimizado. Além disso, os valores de impedância, para o modo fundamental 

de cada uma dessas antenas, estão destacados, respectivamente, por Zref e Zotm. Verifica-

se que a antena com DGS quase periódico otimizado apresentou bom casamento de 

impedância, com valor próximo ao ideal (50 Ω). 

 
Figura 7. 33 – Impedância de entrada para as antenas de referência (sem DGS) e com DGS quase 

periódico otimizado na carta de Smith. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Figura 7.34 mostra a distribuição do campo elétrico no elemento radiante (Fig. 

7.34a) e no plano de terra (Fig.7.34b) e o diagrama de radiação 3-D (Fig. 7.34c) para o 

modo fundamental da antena com DGS quase periódico otimizado. Com base na Figura 

7.34a, contata-se que o modo fundamental permanece o mesmo (TM10) e a partir da 

Figura 7.34b verifica-se a obtenção de um ganho semelhante ao da antena de referência, 

considerando o modo fundamental. 

 
   

 (a) (b) (c) 

Figura 7.34 - Antena com DGS quase periódico otimizado. (a) Distribuição de campo elétrico e (b) 

diagrama de radiação 3-D. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Figura 7.35 mostra um comparativo entre as densidades de corrente no 

elemento radiante e no plano de terra das antenas de referência (projetada para a 

frequência de 2,4 GHz) e com DGS quase periódico otimizado para os seus respectivos 
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modos fundamentais. A partir da análise dessa figura, contata-se que a distribuição de 

corrente nas estruturas metálicas da antena possui comportamento semelhante aos 

relatados para a antena com DGS retangular otimizado. 

 Elemento Radiante Plano de Terra 

 

    
(a) (b) (c) (d) 

    
(e) (f) (g) (h) 

Figura 7. 35 - Densidade de corrente nas antenas de referência (sem DGS) e com DGS quase periódico 

otimizado: Visão (a) superior e (b) inferior do elemento radiante da antena de referência. Visão (c) 

superior e (d) inferior do plano de terra da antena de referência. Visão (e) superior e (f) inferior do 

elemento radiante da antena com DGS quase periódico otimizado. Visão (g) superior e (h) inferior do 

plano de terra da antena com DGS quase periódico otimizado. 

Fonte: (Autor, 2018). 

Com base nos resultados obtidos (simulados e medidos), verificou-se que as 

estruturas DGS otimizadas permitiram significativa atenuação dos modos de ordem 

superior com adicional melhoria no desempenho da antena, considerando o valor de S11 

para o modo fundamental que, na maioria dos casos, foram inferiores ao da antena de 

referência. Outro detalhe importante diz respeito ao valor do ganho total da antena com 

DGS otimizado, considerando o lóbulo principal, que não apresentou redução 

significativa quando comparado à antena de referência. Entretanto, como consequência 

da inserção de defeitos no plano de terra, verificou-se o aumento do ganho total para o 

lóbulo traseiro, como em todas as antenas com DGS. Além disso, esse efeito é 

intensificado quando o arranjo de defeitos possui dimensões relativamente elevadas em 

relação as dimensões físicas da antena. 

Contatou-se que as estruturas DGS afetam consideravelmente o valor da 

impedância de entrada da antena e que à medida que o diâmetro dos furos aumenta, a 

reatância indutiva reduz seu valor, podendo torna-se capacitiva. As estruturas DGS 
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otimizadas apresentaram excelente casamento de impedância, justificando assim os 

menores valores de S11 para o modo fundamental. Além disso, elas provocaram 

considerável variação da distribuição de corrente na estrutura do plano de terra, sendo 

que reduções podem ser observadas no elemento radiante e na linha de alimentação. 

Deve-se destacar que os resultados medidos tiveram grande concordância com 

os resultados simulados, validando assim a eficácia da técnica de otimização proposta 

no presente trabalho. O nível elevado de concordância entre tais valores também é 

consequência de um processo construtivo mais simples em relação às antenas com 

estruturas PBG, como mencionado incialmente nesse capítulo. A seguir, serão 

abordados os resultados para as estruturas PBG analisadas no presente trabalho. 

 

 

7.4. PBG Hexagonal 1 

O arranjo ilustrado na Figura 7.2 (aqui denominado de PBG hexagonal 1) 

também foi utilizado como estrutura PBG. A Tabela 7.7 resume os parâmetros de 

inicialização que foram usados para otimizar esse arranjo de defeitos. 

Tabela 7.7 - Especificação dos parâmetros do AG para a estrutura PBG hexagonal 1. 

Parâmetros do AG Valores 

Probabilidade de Cruzamento 90% 

Probabilidade de mutação 1% 

Elitismo 25% 

Número de bits 10 

Número de gerações 10 

Tamanho da população 16 

Intervalo de busca para d [2 mm, 5 mm] 

Intervalo de busca para  [1 mm, 4 mm] 

Intervalo de busca para Y [0 mm, 14 mm] 

Fonte: (Autor, 2018). 

Como resultado da estratégia de otimização, o AG forneceu os seguintes valores: 

d = 4,67 mm,  = 3,36 mm, Y = 13,47 mm. A Figura 7.36 ilustra o arranjo PBG 

hexagonal 1 otimizado na estrutura da antena (Fig. 7.36a) e a fotografia de seu protótipo 

(Fig. 7.36b). 
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(a) (b) 

Figura 7.36 - Antena com PBG hexagonal 1 otimizado. (a) Detalhes da estrutura otimizada e (b) 

protótipo. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Figura 7.37 contém o comparativo entre os resultados simulados (Fig. 7.37a) e 

medidos (Fig. 7.37b) do coeficiente de reflexão para as antenas de referência (sem PBG 

e projetada para operar em 2,4 GHz) e com PBG hexagonal 1 otimizado, 

respectivamente. 
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Figura 7.37 - Comparativo entre os valores simulados do coeficiente de reflexão para as antenas de 

referência (sem PBG) e com PBG hexagonal 1 otimizado. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Tabela 7.8 apresenta os valores de frequência de ressonância e coeficiente de 

reflexão em dB para os modos da Figura 7.37. Tomando como base os valores 

simulados, observa-se que a estrutura otimizada atenuou o valor de S11 do modo 

fundamental de -19,9 dB para -10,8 dB. Apesar disso, a antena com PBG hexagonal 1 

ainda possui desempenho aceitável, garantido que pelo menos 90% da potência 

fornecida pela alimentação seja entregue a antena. Por fim, a partir dos valores medidos, 

também presentes na Tabela 7.8, contata-se que a atenuação do modo fundamental não 

foi tão expressiva quanto à observada na simulação, posto que, considerando o modo 

fundamental, o valor de S11 medido aumentou de -15,5 dB, para a antena de referência 
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(sem PBG), para -13,8 dB. Apesar disso, tanto os resultados simulados como os medidos 

mostram a atenuação expressiva do primeiro modo superior e a eliminação dos demais.  

Tabela 7.8 - Frequência de ressonância e coeficiente de reflexão para os modos ressonantes da Fig. 7.37. 

Resultado Antena 

Modos Ressonantes 

TM10 TM02 Espúrio TM21 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Simulado 
Referência 2,40 -19,9 3,8 -19,1 4,5 -12,9 4,9 -16,5 

Otimizada 2,43 -10,8 3,8 -7,6 -- -- -- -- 

Medido 
Referência 2,40 -15,5 3,7 -17,7 4,5 -22,8 4,9 -27,8 

Otimizada 2,51 -13,8 3,8 -11,0 -- -- -- -- 

Fonte: (Autor, 2018). 

Na Figura 7.38 estão representados na carta de Smith os dados medidos da 

impedância de entrada das antenas de referência (sem PBG) e com PBG hexagonal 1 

otimizado. Além disso, os valores de impedância, para o modo fundamental de cada 

uma dessas antenas, estão destacados, respectivamente, por Zref e Zotm. Como pode ser 

verificado, o uso do PBG hexagonal 1 otimizado modificou completamente o lugar 

geométrico da impedância de entrada, conferindo a mesma características capacitivas e 

valor, considerando o modo fundamental, superior ao obtido para a antena de referência, 

justificando assim o aumento do coeficiente de reflexão em dB (observado na Tabela 

7.8) devido ao descasamento de impedância. Entretanto, como mencionado, esse efeito 

ainda proporciona boas características de radiação à antena, já que o modo fundamental 

apresentou valor de S11 inferior a -10 dB e o primeiro modo de ordem superior sofreu 

grande atenuação e os demais foram eliminados. 

 
Figura 7.38 – Impedância de entrada para as antenas de referência (sem PBG) e com PBG hexagonal 1 

otimizado na carta de Smith. 

Fonte: (Autor, 2018). 
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A Figuras 7.39 mostra a distribuição do campo elétrico (Fig. 7.39a) e o diagrama 

de radiação 3-D (Fig. 7.39b) para o modo fundamental das antenas de referência e com 

PBG hexagonal 1 otimizado, respectivamente. Como ilustrado na Figura 7.39b, a antena 

com PBG hexagonal 1 otimizado apresentou ganho total de 3,5 dB para o lóbulo 

principal, valor superior ao da antena de referência (sem PBG), que foi de 3,4 dB. Além 

disso, não houve aumento do ganho total para o lóbulo traseiro. 

   
 (a) (b) 

Figura 7.39 - Antena com PBG hexagonal 1 otimizado. (a) Distribuição de campo elétrico e (b) diagrama 

de radiação 3-D. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Figura 7.40 mostra o comparativo entre as densidades de corrente no elemento 

radiante e no plano de terra das antenas de referência (projetada para a frequência de 2,4 

GHz e sem PBG) e com PBG hexagonal 1 otimizado para os seus respectivos modos 

fundamentais. Contata-se que a antena com PBG hexagonal 1, em relação as antenas 

analisadas anteriormente, obteve maior redução da densidade de corrente no elemento 

radiante (Fig. 7.40e), na linha de alimentação (7.40e), na superfície inferior do elemento 

radiante (Fig.40f) e na superfície superior do plano de terra (Fig. 7.40g). Entretanto, 

diferentemente do observado para as antenas com DGS otimizado, nenhuma alteração 

significativa foi verificada na superfície inferior do plano de terra (Fig. 7.40h).  

A inserção de furos de ar no substrato da antena promove a redução da 

permissividade efetiva dessa estrutura, ocasionando assim o aumento da frequência de 

ressonância do modo fundamental. Esse aumento, característico das estruturas PBG 

cujo defeito possui permissividade inferior ao do substrato, pode ser corrigido através 

do aumento do comprimento do elemento radiante. Através de simulações, verificou-se 

que isso é possível modificando o valor do comprimento Lp do elemento radiante de 

29,44 mm para 30,20 mm, como ilustrado na Figura 7.41. 
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 Elemento Radiante Plano de Terra 

 

    
(a) (b) (c) (d) 

    
(e) (f) (g) (h) 

Figura 7.40 - Densidade de corrente nas antenas de referência (sem PBG) e com PBG hexagonal 1 

otimizado: Visão (a) superior e (b) inferior do elemento radiante da antena de referência. Visão (c) 

superior e (d) inferior do plano de terra da antena de referência. Visão (e) superior e (f) inferior do 

elemento radiante da antena com PBG hexagonal 1otimizado. Visão (g) superior e (h) inferior do plano de 

terra da antena com PBG hexagonal 1otimizado. 

Fonte: (Autor, 2018). 
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Figura 7.41 - Comparativo entre os valores simulados do coeficiente de reflexão para as antenas com 

PBG hexagonal 1 otimizado com e sem a correção do comprimento Lp da antena. 

Fonte: (Autor, 2018).  

Com mostrado na Figura 7.41, após a correção de Lp, verifica-se o 

reaparecimento do modo espúrio, entretanto seu valor (-2,6 dB) ainda é bem superior ao 

valor de referência (-12,9 dB), isto é, da antena de referência, que não possui PBG. 

A Figura 7.42 representa a distribuição do campo elétrico (Fig. 7.42a) e o 

diagrama de radiação 3-D (Fig. 7.42b) para o modo fundamental da antena com PBG 

hexagonal 1 otimizado após a correção do comprimento Lp da antena. Verifica-se que o 
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modo fundamental em questão ainda é o TM10 e que antena apresenta ganho igual a 4,4 

dB, valor semelhante ao da antena de referência. 

   
 (a) (b) 

Figura 7.42 - Antena com PBG hexagonal 1otimizado com a dimensão Lp corrigida. (a) Distribuição de 

campo elétrico e (b) diagrama de radiação 3-D. 

Do mesmo modo que as estrutura DGS, a variação do diâmetro dos furos da estrutura 

PBG influencia tanto na intensidade como nos valores de ressonância dos modos 

ressonantes (TM10, TM02, Espúrio e TM12) da antena analisada. Entretanto, houve o 

deslocamento do espectro de frequências ressonantes para maiores valores, efeito 

inverso ao observado para as antenas com estruturas DGS. Como já abordado, isso 

ocorre em virtude da inserção de furos de ar (cuja permissividade é inferior a do FR4) 

implicar na redução significativa da permissividade efetiva da antena, o que a faz 

ressoar em frequências mais elevadas. A seguir, serão abordados os resultados 

referentes à estrutura PBG hexagonal 2. 

 

 

7.5. PBG Hexagonal 2 

A Figura 7.43 representa um arranjo hexagonal (aqui denominado de PBG 

hexagonal 2) constituído por dois anéis de furos e um furo central. Essa estrutura foi 

aplicada ao substrato da antena de referência (sem PBG e projetada para a frequência de 

2,4 GHz). 

 
Figura 7.43 - Distribuição hexagonal 2 de defeitos. 

Fonte: (Autor, 2018). 
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A Tabela 7.9 resume os parâmetros de inicialização que foram utilizados para 

otimizar a estrutura PBG hexagonal 2, ilustrada na Figura 7.43. 

Tabela 7.9 - Especificação dos parâmetros do AG para a estrutura PBG hexagonal. 

Parâmetros do AG Valores 

Probabilidade de Cruzamento 90% 

Probabilidade de mutação 1% 

Elitismo 25% 

Número de bits 10 

Número de gerações 10 

Tamanho da população 16 

Intervalo de busca para d [1 mm, 3 mm] 

Intervalo de busca para  [1,5 mm, 3,5 mm] 

Intervalo de busca para Y [0 mm, 14 mm] 

Fonte: (Autor, 2018). 

Como resultado da estratégia de otimização, o AG forneceu os seguintes valores: 

d = 2,47 mm,  = 3,39 mm, Y = 10,11 mm. Na Figura 7.44 estão representadas a 

estrutura PBG hexagonal 2 otimizada na estrutura da antena (Fig.44a) e a fotografia de 

seu protótipo (Fig. 7.44b). 

 
 

(a) (b) 

Figura 7.44 - Antena com PBG hexagonal 2 otimizado. (a) Detalhes da estrutura otimizada e (b) 

protótipo. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Figura 7.45 mostra o comparativo entre os valores simulados (7.45a) e 

medidos (7.45b) do coeficiente de reflexão para as antenas de referência (sem PBG e 

projetada para operar em 2,4 GHz) e com PBG hexagonal 2 otimizado.  
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Figura 7.45 - Comparativo entre os valores simulados do coeficiente de reflexão para as antenas de 

referência (sem PBG) e com PBG hexagonal 2 otimizado. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Tabela 7.10 contém os valores de frequência de ressonância e coeficiente de 

reflexão em dB para os modos ressonantes da Fig. 7.45. A partir dos valores simulados, 

observa-se que a estrutura hexagonal 2 otimizada atenuou o valor de S11 para o modo 

fundamental de -19,9 dB para -13,3 dB. Entretanto, como o valor final é inferior a -10 

dB, o mesmo ainda é aceitável. Além do mais, baseados nos valores medidos, também 

representados na Tabela 7.10, verifica-se que o modo fundamental da antena com PBG 

hexagonal 2 otimizado apresenta valor de S11 semelhante ao da antena de referência (sem 

PBG). Por fim, tem-se que os resultados simulados e medidos mostram que a estrutura 

PBG hexagonal 2 otimizada é capaz de atenuar significativamente os modos de ordem 

superior da antena de referência. 

Tabela 7.10 - Frequência de ressonância e coeficiente de reflexão para os modos ressonantes da Fig. 7.45. 

Resultado Antena 

Modos Ressonantes 

TM10 TM02 Espúrio TM21 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Simulado 
Referência 2,40 -19,9 3,8 -19,1 4,5 -12,9 4,9 -16,5 

Otimizada 2,46 -13,3 3,9 -10,9 4,6 -5,5 5,0 -4,1 

Medido 
Referência 2,40 -15,5 3,7 -17,7 4,5 -22,8 4,9 -27,8 

Otimizada 2,52 -15,1 3,8 -9,5 4,6 -4,8 5,0 -4,0 

Fonte: (Autor, 2018). 

Na Figura 7.46 estão representados na carta de Smith os dados medidos da 

impedância de entrada das antenas de referência (sem PBG) e com PBG hexagonal 2 

otimizado. Além disso, os valores de impedância, para o modo fundamental de cada 

uma dessas antenas, estão destacados, respectivamente, por Zref e Zotm. Por possuírem 

estruturas similares, a impedância de entrada da antena com PBG hexagonal 2 
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otimizado apresentou características similares as observadas para a antena com PBG 

hexagonal 1 otimizado, porém com menor valor de reatância capacitiva. 

 
Figura 7. 46 – Impedância de entrada para as antenas de referência (sem PBG) e com PBG hexagonal 2 

otimizado na carta de Smith. 

Fonte: (Autor, 2018). 

As Figuras 7.47 mostra a distribuição do campo elétrico (Fig. 7.47a) e o 

diagrama de radiação 3-D (Fig. 7.47b) para o modo fundamental das antenas de 

referência e com PBG hexagonal 2 otimizado, respectivamente. A partir da análise da 

Figura 7.47b, é possível identificar que a estrutura PBG otimizada proporcionou um 

pequeno aumento do ganho total para o lóbulo principal, cujo valor variou de 3,4 dB 

(antena de referência) para 3,5 dB (antena otimizada). Além disso, não houve aumento 

do ganho total para o lóbulo traseiro. 

 
  

 (a) (b) 

Figura 7.47 - Antena com PBG hexagonal 2 otimizado. (a) Distribuição de campo elétrico e (b) diagrama 

de radiação 3-D. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Figura 7.48 mostra o comparativo entre as densidades de corrente no elemento 

radiante e no plano de terra das antenas de referência (sem PBG e projetada para a 

frequência de 2,4 GHz) e com PBG hexagonal 2 otimizado, considerando os seus 

respectivos modos fundamentais. Verifica-se que a antena com PBG hexagonal 2 
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otimizado apresenta densidade de corrente similar a da antena com PBG hexagonal 1 

otimizado, considerando tanto o elemento radiante como o plano de terra. Com relação 

a antena de referência, verifica-se reduções bem significativas na densidade de corrente 

na superfície superior do elemento radiante (nas bordas radiantes e na linha de 

alimentação) e na superfície superior do plano de terra. Verifica-se ainda que a 

densidade de corrente na superfície inferior do plano de terra não apresentou mudanças 

expressivas. 

 Elemento Radiante Plano de Terra 

 

    
(a) (b) (c) (d) 

    
(e) (f) (g) (h) 

Figura 7. 48 - Densidade de corrente nas antenas de referência (sem PBG) e com PBG hexagonal 2 

otimizado: Visão (a) superior e (b) inferior do elemento radiante da antena de referência. Visão (c) 

superior e (d) inferior do plano de terra da antena de referência. Visão (e) superior e (f) inferior do 

elemento radiante da antena com PBG hexagonal 2 otimizado. Visão (g) superior e (h) inferior do plano 

de terra da antena com PBG hexagonal 2otimizado. 

Fonte: (Autor, 2018). 

O aumento da frequência de ressonância do modo fundamental, característico das 

estruturas PBG cujo defeito possui permissividade inferior ao do substrato, pode ser 

corrigido, sem mudanças significativas no desempenho da antena, como ilustrado na 

Figura 7.49, através da correção do comprimento de seu elemento radiante. Para tanto, 

deve-se aumentar o valor de Lp de 29,44 mm para 30,10 mm. 
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Figura 7.49 - Comparativo entre os valores simulados do coeficiente de reflexão para as antenas com 

PBG hexagonal 2 otimizado, com e sem a correção do comprimento Lp da antena. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Figura 7.50 mostra a distribuição do campo elétrico (Fig. 7.50a) e o diagrama 

de radiação 3-D (Fig. 7.50b) para o modo fundamental da antena com PBG hexagonal 2 

otimizado após a correção do comprimento Lp da antena. Contata-se a partir da Figura 

7.50a que o modo fundamental permanece o mesmo (TM10) e a partir da Figura 7.50b 

verifica-se a obtenção de um ganho semelhante ao da antena de referência.  

 

 
  

 (a) (b) 

Figura 7.50 – Antena com PBG hexagonal 2 otimizado com a dimensão Lp corrigida. (a) Distribuição de 

campo elétrico e (b) diagrama de radiação 3-D. 

Fonte: (Autor, 2018). 

Portanto, pode-se afirmar que, semelhantemente ao que ocorre com as estruturas 

DGS otimizadas, numa estrutura PBG otimizada, os efeitos sobre o deslocamento dos 

modos ressonantes permanecem os mesmos após a correção do valor de Lp, sendo 

observadas apenas pequenas variações nos valores do coeficiente de reflexão e no 

ganho. A seguir, serão abordados os resultados referentes à estrutura PBG retangular. 
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7.6. PBG Retangular 

O arranjo de furos ilustrado na Figura 7.18 também foi usado como estrutura 

PBG na antena de referência projetada para operar no modo fundamental em 2,4 GHz. 

A Tabela 7.11 resume os parâmetros de inicialização que foram utilizados para otimizar 

essa estrutura PBG. 

Tabela 7.11 - Especificação dos parâmetros do AG para a estrutura PBG retangular. 

Parâmetros do AG Valores 

Probabilidade de Cruzamento 90% 

Probabilidade de mutação 1% 

Elitismo 25% 

Número de bits 10 

Número  de gerações 10 

Tamanho da população 16 

Intervalo de busca para d [1,0 mm, 6 mm] 

Intervalo de busca para  [1,5 mm, 6 mm] 

Intervalo de busca para Y [0 mm, 10 mm] 

Fonte: (Autor, 2018). 

Como resultado da estratégia de otimização, o AG forneceu os seguintes valores: 

d = 4,96 mm,  = 5,23 mm, Y = 5,23 mm. Na Figura 7.51 estão representadas a 

estrutura PBG retangular otimizada na estrutura da antena (Fig. 7.51a) e a fotografia de 

seu protótipo (Fig. 7.51b). 

 
 

(a) (b) 

Figura 7.51 - Antena com PBG retangular otimizado. (a) Detalhes da estrutura otimizada e (b) protótipo. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Figura 7.52 mostra o comparativo entre os resultados simulados (Fig. 7.52a) e 

medidos (Fig. 7.52b) do coeficiente de reflexão para as antenas de referência (sem PBG 

e projetada para operar em 2,4 GHz) e com PBG retangular otimizado, respectivamente.  
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Figura 7.52 - Comparativo entre os valores simulados do coeficiente de reflexão para as antenas de 

referência (sem PBG) e com PBG retangular otimizado. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Tabela 7.12 apresenta os valores de frequência de ressonância e coeficiente de 

reflexão em dB para os modos ressoantes da Figura 7.52. Considerando o modo 

fundamental, a estrutura PBG retangular otimizada forneceu valor de S11 semelhante ao 

da antena de referência (tanto os valores simulados como os medidos). Além disso, ela 

atenuou significativamente o primeiro modo de ordem superior (TM02) e eliminou os 

demais (modo Espúrio e TM21), como pode ser verificado tanto na Figura 7.52 como a 

partir dos valores contidos na Tabela 7.12. 

Tabela 7.12 - Frequência de ressonância e coeficiente de reflexão para os modos ressonantes da Fig. 7.52. 

Resultado Antena 

Modos Ressonantes 

TM10 TM02 Espúrio TM21 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Simulado 
Referência 2,40 -19,9 3,8 -19,1 4,5 -12,9 4,9 -16,5 

Otimizada 2,46 -18,3 4,0 -7,8 -- -- -- -- 

Medido 
Referência 2,40 -15,5 3,7 -17,7 4,5 -22,8 4,9 -27,8 

Otimizada 2,48 -17,3 4,0 -7,6 -- -- -- -- 

Fonte: (Autor, 2018). 

Na Figura 7.53 estão representados na carta de Smith os dados medidos da 

impedância de entrada das antenas de referência (sem PBG) e com PBG retangular 

otimizado. Além disso, os valores de impedância, para o modo fundamental de cada 

uma dessas antenas, estão destacados, respectivamente, por Zref e Zotm. Diferentemente 

das demais estruturas PBG analisadas anteriormente, a estrutura retangular possibilitou 

melhor casamento de impedância. Além disso, assim como as demais antenas com 

PBG, a reatância da antena com PBG otimizado também assumiu valores capacitivos. 
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Figura 7. 53 – Impedância de entrada para as antenas de referência (sem PBG) e com PBG retangular 

otimizado na carta de Smith. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Figura 7.54 mostra a distribuição do campo elétrico (Fig. 7.54a) e o diagrama 

de radiação 3-D (Fig. 7.54b) para o modo fundamental da antena de referência e da 

antena com PBG retangular otimizado, respectivamente. Contata-se que, diferentemente 

da estrutura DGS retangular otimizada, a estrutura PBG retangular otimizada 

proporcionou um pequeno aumento do ganho total para o lóbulo principal, cujo valor 

variou de 3,4 dB (antena de referência) para 3,6 dB (antena otimizada). Além disso, não 

houve aumento do ganho total para o lóbulo traseiro. 

 
  

 (a) (b) 

Figura 7.54 - Antena com PBG retangular otimizado. (a) Distribuição de campo elétrico e (b) diagrama de 

radiação 3-D. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Figura 7.55 mostra o comparativo entre as densidades de corrente no elemento 

radiante e no plano de terra das antenas de referência (projetada para a frequência de 2,4 

GHz e sem PBG) e com PBG retangular otimizado, considerando os seus respectivos 

modos fundamentais. Diferentemente das demais antenas com defeitos vistas 

anteriormente (DGS ou PBG), verifica-se que antena com PBG retangular otimizado 

apresentou grande redução da densidade de corrente na superfície inferior do elemento 
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radiante (Fig. 7.55f) e na superfície superior do plano de terra (Fig. 7.55g). Além disso, 

do mesmo modo que as demais estruturas PBG, é possível identificar reduções na 

densidade de corrente nas bordas radiante e ao longo da linha de alimentação (Fig. 

7.55e) e nenhuma alteração, significativa, foi verificada na superfície inferior do plano 

de terra (Fig. 7.14h).  

 Elemento Radiante Plano de Terra 

 

    
(a) (b) (c) (d) 

    
(e) (f) (g) (h) 

Figura 7. 55 - Densidade de corrente nas antenas de referência (sem PBG) e com PBG hexagonal 1 

otimizado: Visão (a) superior e (b) inferior do elemento radiante da antena de referência. Visão (c) 

superior e (d) inferior do plano de terra da antena de referência. Visão (e) superior e (f) inferior do 

elemento radiante da antena com PBG hexagonal 1otimizado. Visão (g) superior e (h) inferior do plano de 

terra da antena com PBG hexagonal 1otimizado. 

Fonte: (Autor, 2018). 

Para que a antena otimizada passe ressoar na frequência de projeto, é necessário 

modificar o valor do comprimento Lp do elemento radiante de 29,44 mm para 30,14 

mm. Dessa forma, pode-se corrigir, sem mudanças significativas sobre o 

comportamento dos modos, o deslocamento da frequência de ressonância para o valor 

desejado, isto é, 2,4 GHz, como ilustrado na Figura 7.56. 
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Figura 7.56 - Comparativo entre os valores simulados do coeficiente de reflexão para as antenas com 

PBG retangular otimizado, com e sem a correção do comprimento Lp da antena. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Figura 7.57 mostra a distribuição do campo elétrico (Fig. 7.57a) e o diagrama 

de radiação 3-D (Fig. 7.57b) para o modo fundamental da antena com PBG retangular 

otimizado após a correção do comprimento Lp da antena. Constata-se a partir da Figura 

7.57a que o modo fundamental permanece o mesmo (TM10) e a partir da Figura 7.57b 

verifica-se que o ganho apresentou valor um pouco superior ao da antena de referência. 

 
  

 (a) (b) 

Figura 7.57 – Antena com PBG retangular otimizado com a dimensão Lp corrigida. (a) Distribuição de 

campo elétrico e (b) diagrama de radiação 3-D. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A seguir, serão apresentados os resultados referentes à estrutura PBG com furos 

de ar distribuídos em um arranjo quase periódico no formato micro estruturado, 

composto por distribuições hexagonal e retangular na mesma matriz de furos. 

 

 

7.7. PBG Quase Periódico 

O arranjo quase periódico ilustrado na Figura 7.30 também foi utilizado como 

estrutura PBG e aplicado a antena de referência projetada para operar em 2,4 GHz. 
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Deve-se destacar que esse tipo simetria não apresenta registros de análise na literatura 

especializada para a faixa de frequências de micro-ondas. A Tabela 7.13 resume os 

parâmetros de inicialização que foram utilizados para otimizar estrutura PBG quase 

periódica. 

Tabela 7.13 - Especificação dos parâmetros do AG para a estrutura PBG quase periódica. 

Parâmetros do AG Valores 

Probabilidade de Cruzamento 90% 

Probabilidade de mutação 1% 

Elitismo 25% 

Número de bits 10 

Número  de gerações 10 

Tamanho da população 16 

Intervalo de busca para d [1 mm, 6 mm] 

Intervalo de busca para  [1,5 mm, 4mm] 

Intervalo de busca para Y [0 mm, 9 mm] 

Fonte: (Autor, 2018). 

Como resultado da estratégia de otimização, o AG forneceu os seguintes valores: 

d = 5,02 mm,  = 3,65 mm, Y = 1,94 mm. A Figura 7.58 mostra a representação da 

estrutura PBG quase periódica otimizada na estrutura da antena (Fig. 7.58a) e a 

fotografia de seu protótipo (Fig. 7.58b). 

 
 

(a) (b) 

Figura 7.58 - Antena com PBG quase periódico otimizado. (a) Detalhes da estrutura otimizada e (b) 

protótipo. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Figura 7.59 mostra o comparativo entre os valores simulados (7.58a) e 

medidos (7.58b) do coeficiente de reflexão em dB para as antenas de referência (sem 

PBG e projetada para operar em 2,4 GHz) e com PBG quase periódico otimizado. 
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Figura 7.59 - Comparativo entre os valores simulados do coeficiente de reflexão para as antenas de 

referência (sem PBG) e com PBG quase periódico otimizado. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Tabela 7.14 apresenta os valores de frequência de ressonância e coeficiente de 

reflexão em dB para os modos ressonantes da Figura 7.59. Considerando os valores 

simulados para o modo fundamental, verifica-se que a estrutura PBG quase periódica 

otimizada forneceu um valor de S11 um pouco superior ao da antena de referência. Além 

disso, ela proporcionou expressiva atenuação do primeiro modo de ordem superior 

(TM02) e eliminou os demais (modo Espúrio e TM21), como pode ser verificado tanto na 

Figura 7.59 como a partir dos valores contidos na Tabela 7.14. Esse comportamento foi 

similar ao observado para a estrutura PBG retangular otimizada. Além disso, com base 

nos dados medidos, ilustrado na Figura 7.59b e na Tabela 14, contata-se que o valor do 

modo fundamental para antena com PBG quase periódico otimizado é inferior ao da 

antena de referência (sem PBG) e que as observações anteriormente feitas para os 

modos superiores são válidas. 

Tabela 7.14 - Frequência de ressonância e coeficiente de reflexão para os modos ressonante da Fig. 7.59. 

Resultado Antena 

Modos Ressonantes 

TM10 TM02 Espúrio TM21 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Fr 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Simulado 
Referência 2,40 -19,9 3,8 -19,1 4,5 -12,9 4,9 -16,5 

Otimizada 2,44 -17,9 4,1 -6,2 -- -- -- -- 

Medido 
Referência 2,40 -15,5 3,7 -17,7 4,5 -22,8 4,9 -27,8 

Otimizada 2,51 -18,4 4,1 -9,5 -- -- -- -- 

Fonte: (Autor, 2018). 

Na Figura 7.60 estão representados na carta de Smith os dados medidos da 

impedância de entrada das antenas de referência (sem PBG) e com PBG quase periódico 

otimizado. Além disso, os valores de impedância, para o modo fundamental de cada 
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uma dessas antenas, estão destacados, respectivamente, por Zref e Zotm. Do mesmo modo 

que as demais antenas com PBG otimizado, a antena com PBG quase periódico 

otimizado também apresentou impedância de entrada com características capacitivas e 

com módulo superior à da antena de referência. 

 
Figura 7. 60 – Impedância de entrada para as antenas de referência (sem PBG) e com PBG quase 

periódico otimizado na carta de Smith. 

Fonte: (Autor, 2018). 

As Figura 7.61 mostra a distribuição do campo elétrico (Fig. 7.61a) e o diagrama 

de radiação 3-D (Fig. 7.61b) para o modo fundamental das antenas de referência e com 

PBG quase periódico otimizado, respectivamente. A antena com estrutura PBG quase 

periódica otimizada apresentou ganho total para o lóbulo principal semelhante ao da 

antena de referência, não sendo observado nenhum aumento do ganho total para o 

lóbulo traseiro. 

 
 

 

 (a) (b) 

Figura 7.61 - Antena com PBG quase periódico otimizado. (a) Distribuição de campo elétrico e (b) 

diagrama de radiação 3-D. 

Fonte: (Autor, 2018). 

A Figura 7.62 mostra o comparativo entre as densidades de corrente no elemento 

radiante e no plano de terra das antenas de referência (sem PBG e projetada para operar 

em 2,4 GHz) e com PBG quase periódico otimizado, considerando os seus respectivos 
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modos fundamentais. Verifica-se que a antena com PBG quase periódico otimizado 

proporcionou a redução da densidade de corrente na superfície inferior do elemento 

radiante (Fig. 7.62f) e na superfície superior do plano de terra (Fig. 7.62g). Além disso, 

do mesmo modo que as demais estruturas PBG otimizadas, é possível identificar 

reduções na densidade de corrente nas bordas radiante e ao longo da linha de 

alimentação (Fig. 7.62e) e que não houve nenhuma alteração, significativa, na 

densidade de corrente na superfície inferior do plano de terra (Fig. 7.62h). 

 Elemento Radiante Plano de Terra 

 

    
(a) (b) (c) (d) 

    
(e) (f) (g) (h) 

Figura 7.62 - Densidade de corrente nas antenas de referência (sem PBG) e com PBG hexagonal 2 

otimizado: Visão (a) superior e (b) inferior do elemento radiante da antena de referência. Visão (c) 

superior e (d) inferior do plano de terra da antena de referência. Visão (e) superior e (f) inferior do 

elemento radiante da antena com PBG quase periódico otimizado. Visão (g) superior e (h) inferior do 

plano de terra da antena com PBG quase periódico. 

Fonte: (Autor, 2018). 

Através de simulações, verificou-se que para corrigir a frequência de ressonância 

do modo principal para seu valor de projeto (2,4 GHz), deve-se aumentar o 

comprimento Lp do elemento radiante de 29,44 mm para 30,00 mm, como ilustrado na 

Figura 7.63. 

A Figura 7.64 mostra a distribuição do campo elétrico (Fig. 7.64a) e o diagrama 

de radiação 3-D (Fig. 7.64b) para o modo fundamental da antena com PBG quase 

periódico otimizado após a correção do comprimento Lp. Contata-se a partir da Figura 

7.64a que o modo fundamental permanece o mesmo (TM10) e a partir da Figura 7.64b 

verifica-se a obtenção de um ganho semelhante ao da antena de referência. 
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Figura 7.63 - Comparativo entre os valores simulados do coeficiente de reflexão para as antenas com 

PBG quase periódico otimizado, com e sem a correção do comprimento Lp da antena. 

Fonte: (Autor, 2018). 

   
 (a) (b) 

Figura 7.64 – Antena com PBG quase periódico otimizado com a dimensão Lp corrigida. (a) Distribuição 

de campo elétrico e (b) diagrama de radiação 3-D. 

Fonte: (Autor, 2018). 

Como demonstrado, para corrigir o efeito do deslocamento da frequência de 

ressonância do modo fundamental das antenas com PBG otimizado, pode-se realizar um 

ajuste simples do comprimento Lp da antena. Como os defeitos utilizados possuem 

permissividade inferior à do substrato, essa correção passa pelo aumento do 

comprimento Lp do elemento radiante da antena, o que resulta, portanto, em antenas 

maiores, sendo essa uma desvantagem em relação ao uso de estruturas DGS. 

Baseado nos resultados obtidos, pode-se afirmar que as estruturas PBG 

analisadas afetaram consideravelmente o valor da reatância da antena, que em geral 

assumiu valores capacitivos. Além disso, as estruturas PBG otimizadas proporcionaram 

casamento de impedância com qualidade inferior aos obtidos com as estruturas DGS 

otimizadas. 

Contata-se que apesar das estruturas PBG otimizadas promoverem expressiva 

atenuação dos modos de ordem superior, também foi observada a atenuação de S11 para 

o modo fundamental. Entretanto, os valores obtidos ainda eram satisfatórios por serem 
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inferiores a -10 dB. Nesse sentido, verifica-se que as estruturas PBG otimizadas não 

tiveram o mesmo desempenho que as estruturas DGS otimizadas. Deve-se destacar que 

os dados medidos mostraram que, muitas das vezes, as atenuações do valor de S11 para o 

modo fundamental não eram verificadas e, quanto existente, apresentavam valores bem 

próximos aos obtidos para o modo fundamental da antena de referência (sem PBG). 

Alguns fatores computacionais e/ou técnicos podem ter ocasionado a redução do 

valor de S11 para o modo fundamental das antenas com PBG otimizado. Por exemplo, a 

função fitness pode não ser adequada ao tipo de estrutura ou o tamanho populacional ou 

número de gerações podem não ser suficientes para atingir a resposta ótima. Além 

disso, imprecisões construtivas nas dimensões dos defeitos também podem ter 

contribuído para esse fim. Esse último argumento é fundamentado nos valores medidos 

de S11 que, quando comparados aos valores simulados, apresentaram maior 

deslocamento da frequência de ressonância do modo fundamental, indicando assim 

furos com maior diâmetro. Deve-se destacar que os protótipos das antenas com PBG 

otimizado apresentaram processo construtivo mais complexo que as antenas com DGS, 

em virtude da falta de equipamentos mais sofisticados para realizar o corte e perfuração 

dos substratos. 

Por fim, com base nos resultados simulados e medidos, tem-se que as estruturas 

PBG otimizadas possibilitaram significativa atenuação dos modos de ordem superior e 

não influenciaram negativamente no valor do ganho da antena para o modo 

fundamental, que, em geral, foram semelhantes ao da antena de referência (sem PBG). 

Assim como o observado para as estruturas DGS otimizadas, os dados medidos e 

simulados para as estruturas PBG otimizadas apresentaram grande concordância entre 

si, confirmando, mais uma vez, a eficácia da técnica de otimização proposta no presente 

trabalho. 
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8. Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

Neste trabalho, foi desenvolvido um AG para otimizar estruturas DGS e PBG 

objetivando eliminar e/ou atenuar modos de ordem superior em antenas de microfita 

com elemento radiante retangular. O desempenho dos modelos propostos foi analisado 

considerando os valores do coeficiente de reflexão (em dB) e o ganho total para 

operação no modo fundamental, ou seja, na frequência de projeto. As estruturas 

utilizadas são constituídas por furos circulares, preenchidos com ar e distribuídos em 

arranjos periódico, nos formatos retangular e hexagonal, e quase periódico. O AG 

proposto foi configurado para especificar o diâmetro dos furos, distância de separação 

entre os mesmos e o posicionamento do arranjo ao longo do comprimento da antena.  

Com base nos resultados obtidos, verificou-se que o AG proposto otimizou as 

estruturas analisadas de modo a preservar o modo fundamental das antenas, ao passo 

que os modos de ordem superior foram eliminados e/ou consideravelmente atenuados. É 

importante destacar que todas as antenas simuladas foram construídas e os resultados 

práticos apresentaram boa concordância com os resultados computacionais, 

confirmando a eficácia da técnica proposta. 

O AG desenvolvido mostrou-se eficiente na atenuação e/ou eliminação dos 

modos de ordem superior. Entretanto, ajustes adicionais são necessários no comprimento 

Lp do elemento radiante da antena para compensar os efeitos inerentes ao uso das 

estruturas DGS ou PBG, considerando que elas podem interferir diretamente na 

permissividade efetiva da antena. Para as estruturas DGS otimizadas, é necessário 

reduzir o valor do comprimento físico do elemento radiante, enquanto que para as 

estruturas PBG otimizadas é necessário aumentar esse valor. Com base nos resultados 

obtidos, esse ajuste apresenta pouca influência sobre os valores do coeficiente de 

reflexão para os modos de ordem superior já atenuados e/ou eliminados e no ganho para 

o modo fundamental. Além disso, em geral, as estruturas DGS otimizadas, resultam em 

menores valores para o coeficiente de reflexão do modo fundamental, por 

proporcionarem melhor casamento de impedância. 

Para o mesmo arranjo de defeitos, as estruturas DGS mostraram-se mais eficazes 

em eliminar e/ou atenuar os modos de ordem superior e preservar o modo fundamental 

do que as estruturas PBG. Isso pode ser atribuído a limitações da função fitness ou 
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número inadequado para o tamanho populacional e/ou número de gerações, podendo 

também ser devido a imprecisões construtivas. Além disso, verificou-se que o uso das 

células unitárias dos arranjos analisados e a sobreposição de furos desempenham papel 

importante na eliminação e/ou atenuação dos modos indesejáveis. Deve-se destacar que 

as antenas com estruturas DGS apresentaram processo de construção mais simples em 

relação às estruturas PBG de mesmo arranjo geométrico.  

Portanto, pode-se afirmar que o AG proposto minimizou o coeficiente de 

reflexão para o modo principal das antenas com estruturas DGS ou PBG otimizada e 

maximizou-o para os modos de ordem superior. Assim, como explicado em [102], as 

antenas otimizadas podem ser definidas como antenas supressoras de harmônicos.  

Em aplicações envolvendo antenas ativas, circuitos de oscilação podem ser montados 

sobre a própria estrutura da antena. Nesses sistemas, a antena desempenha, além do 

papel de radiador, a função de ressoador para o circuito de oscilação. Nessas condições, 

modos espúrios podem ser facilmente excitados na estrutura da antena [103]. Contudo, 

com base nos resultado apresentados no presente trabalho, os arranjos DGS ou PBG 

otimizados podem ser uma solução para este problema. Além disso, os novos modelos 

de antenas aqui propostos podem ser utilizados como uma alternativa ao uso de filtros 

para eliminar modos indesejados em antenas de microfita passivas e com elemento 

radiante retangular. 

Como sugestão para trabalhos futuros, propõe-se: 

 Análise dos modelos aqui propostos acoplados a dispositivos para 

aplicação na identificação por rádio frequência (RFID); 

 Estudos de PBG otimizados, levando-se em consideração furos 

semipreenchidos e totalmente preenchidos com materiais de 

permissividades diferentes ao do substrato trabalhado; 

 Uso da técnica de otimização aqui proposta para obtenção de meta 

superfícies, com o objetivo de realizar a mudança de polarização em 

dispositivos de radiação de ondas eletromagnéticas; 

 Utilização de materiais cerâmicos baseados em diatomita dopada com 

titânio, como substrato dielétrico, aplicados aos modelos de estruturas 

propostas neste trabalho. 

 Uso de rede neural para otimizar as estruturas DGS e PBG analisadas no 

presente trabalho, levando em consideração os parâmetros físicos dos 
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arranjos e a necessidade de ajuste do comprimento físico do elemento 

radiante da antena para operação na frequência de projeto desejada. 
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