
MATERIAIS E MÉTODOS

No campo das telecomunicações, no 
especifico caso das antenas, na maioria das vezes é 
necessário um projeto de antena com alto ganho, pela 
necessidade de suprir uma crescente demanda de 
comunicações sem fio a distâncias cada vez maiores.

Os algoritmos genéticos são amplamente 
aplicáveis para esse estudo, pois como um processo 
de otimização estocástico, tem alta aplicabilidade e são 
m a i s  a p t o s  a s  á r e a s  r e l a c i o n a d a s  a o  
eletromagnetismo, devido ao fato deste possuir 
problemas que, geralmente são complexos, não 
lineares e de difícil representação e derivação.

INTRODUÇÃO

→ Materiais

Métodos→ 

O GA (Genetic Algorithm) Toolbox é um 
módulo, para uso com o MatLab, que contém rotinas de 
software para implementar algoritmos genéticos e 
outras técnicas de computação evolutiva.

Para esse projeto foi utilizado o Genetic 
Algorithm Toolbox for MATLAB v1.2 desenvolvido pelo 
Departamento de Engenharia de Sistemas de Controle 
e Automação da Universidade de Sheffield, Inglaterra. 
É uma ferramenta que possibilita a utilização de 
diversos operadores genéticos para resolver as 
mesmas funções com objetivo de comparação e busca 
de resultados mais aprimorados.

Interface do Toolbox

Considera-se um arranjo de antenas formado 
de M números de elementos e assume-se que os 
elementos da antena são simétricos em relação ao 
centro do arranjo linear, assim o fator de arranjo para o 
cálculo é dado pela equação

RESULTADOS

aonde: a  é a amplitude do n-ésimo elemento, n β o 
ângulo de excitação da fase θ o ângulo direcional, λ o 
comprimento de onda e d o espaçamento entre os 
elementos do arranjo.

→ Caso UM
• Número de elementos do arranjo: 16
• Número de variáveis: 8

O experimento foi conduzido durante 30 vezes 
os melhores resultados estão dispostos nas figuras a 
seguir.

Melhor resultado para a função fitness 

Diversidade da População

Padrão do arranjo

O melhor resultado doapresentado foi de                           
-49,5693dB para os lóbulos laterais. Pelo “Histórico de 
Resultados” podemos observar que entre 20 
indivíduos que compõe a população 12 estão aptos a 
darem o melhor resultado (menor que -49dB). Já 
observando o gráfico da função fitness observa-se que 
ela convergiu para o melhor resultado apenas depois 
de 75 gerações.

→ Caso DOIS
Com o toolbox é possível utilizar outros 

métodos de resolução além do algoritmo genético, 
assim a tabela abaixo mostra uma comparação do 
desempenho de cinco algoritmos, escolhidos 
aleatoriamente entre as opções, utilizando as mesmas 
configurações e condições dos casos um e dois

O algoritmo genético tem um desempenho 
melhor em comparação ao método “Nelder-Mead”, 
mas inferior quando comparado aos outros algoritmos. 
Mas as chamadas de função são menores entre todos 
os testados, deste modo, possuindo um tempo 
computacional inferior aos outros, o que pode ser bem 
vindo e menor complexidade.

CONCLUSÃO
O que possibilita o alto ganho almejado numa 

antena, é a alta diretividade do lóbulo principal, que 
carrega as informações durante as transmissões, 
aliado a um nível baixo nos lóbulos secundários, estes 
apenas influenciando de maneira negativa o arranjo. 

Com os algoritmos, os resultados obtidos foram 
satisfatórios e em concordância com a literatura 
estudada. O uso do toolbox foi útil, pois possibilitou um 
excelente treinamento para o domínio das ferramentas 
de simulação. Também foi possível graças a sua 
abrangência, utilizar outros métodos numéricos 
computacionais para comparação da eficiência dos 
algoritmos genéticos, os quais mesmo obtendo 
resultados inferiores ainda assim se mostrou vantajoso 
na comparação.
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