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         Algoritmos Genéticos é um ramo da computação evolutiva. Embora tenham registros das ideias que datem os anos 50 [1], só nos anos 60 quando John Holland 
propôs sua criação e desenvolveu, juntamente com seu grupo de pesquisa até meados dos anos 70 [3]. Algoritmo Genético são algoritmos de otimização que envolve 
solução numérica inspirados pelo processo de seleção natural e genética. Os AG são amplamente utilizados devido a sua  versatilidade,  robustez, simplicidade e  
eficiência [1].     

Todos os AG contêm tipicamente as seguintes 
partes [2]:
• Uma população inicial de soluções para o 

problema;
•Uma forma de calcular quão boa ou ruim é cada 

uma das soluções individuais dentro da população;
•Um método de misturar fragmentos de soluções 

para formar novas e, e geral, melhores soluções;
• Um operador de mutação para evitar a perda 

permanente de diversidade dentro do grupo de 
soluções. 

O Algoritmo Genético Binário é o tipo mais 
simples existente e pode ser definido conforme o 
fluxograma apresentado pela figura 1.

Figura 1 – Diagrama de blocos de um AG simples

O critério de fitness visa obter a dispersão nula 
num dado intervalo de comprimento de onda. Para o 
problema de otimização de uma fibra com dispersão 
plana e nula, uma boa escolha de função de fitness é 
dada em [4]. Trata-se de uma função custo a ser 
minimizada:

onde n é o numero total de comprimentos de onda 
nos quais se deseja otimizar a dispersão e D é o 
parâmetro de dispersão da fibra,

onde c é a velocidade da luz no vácuo, b2 é a segunda 
derivada da constante de propagação em relação à 
frequência angular e  é o índice de refração efetivo

Portanto, tendo como base essa função de custo 
apresentada por [4], tentou-se implementar usando 
Algoritmos Genéticos

As PCF (Photonic Crystal Fiber, ou Fibra de Cristal 
Fotônico) são fibras especiais, capazes de otimizar a 
eficiência dos efeitos não-lineares e proporcionar 
certo controle sobre efeitos como dispersão e 
atenuação.

Figura 2 – Fibra de cristal fotônico.

Na figura 3, mostra o modo fundamental para o 
comprimento de onda de 1,55 µm, nota-se a 
concentração de campo elétrico no núcleo da fibra, 
isso numa área reduzida, contando com o índice não-
linear, indica o coeficiente de efeito não-linear.

Figura 3 – modo fundamental para o λ = 1,55μm

Figura 4 – Curva de dispersão numa fibra otimizada

A eficiência dos AG está ligada diretamente aos 
parâmetros utilizados (tamanho da população, 
função de custo, tipo de crossover, etc), pois 
dependendo destes números de entrada, 
determinará um bom resultado

Uma propriedade bastante relevante que pode 
ser vista é o cuidado com a escolha da função de 
custo (fitness), pois ela que determinará a interface 
do AG com o problema escolhido

Dentre os algoritmos evolutivos a versatilidade 
dos algoritmos genéticos e também sua robustez 
que quando combinados com métodos numéricos, 
assim como o Método dos Elementos Finitos, se 
tornam uma ferramenta poderosa para problemas 
de eletromagnetismo, em particular de guias 
ópticos.
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