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Resumo 
 

Este trabalho apresenta uma otimização das características de radiação e 

absorção de nanoantenas Yagi-Uda (YU) modificadas. São consideradas quatro 

geometrias de antenas: YU convencional alimentado por fonte de tensão e linha de 

transmissão, e YU com um elemento de loop alimentado por fonte de tensão e linha de 

transmissão. As quatro geometrias propostas são pela inserção e combinação de novos 

elementos com diferentes espaçamentos e tamanhos. Inicialmente foi realizada a 

modelagem matemática destas antenas via Método dos Momentos (MoM) linear para 

determinação da diretividade, ganho, impedância de entrada e a eficiência de radiação. 

Depois esta modelagem foi utilizada simultaneamente com o método de otimização 

chamado AGPSO adaptativo Fuzzy, que é resultante da hibridização entre o algoritmo 

genético (AG) e otimização por enxame de partículas (PSO), com um sistema fuzzy 

utilizado para adaptar alguns parâmetros deste último. Este método hibrido foi utilizado 

para encontrar os melhores espaçamentos entre os elementos e seus comprimentos de tal 

forma a se obter melhor diretividade, ganho, eficiência e impedância de entrada. Os 

resultados otimizados mostram que as nanoantenas YU modificadas apresentam 

melhores características do que antenas YU convencionais. 

Palavras chaves: Nanoantena Yagi-Uda, Algoritmo genético, PSO, Sistema Fuzzy, 

Método dos Momentos. 
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Abstract 
This work presents an optimization of radiation characteristics and absorption of 

modified Yagi-Uda (YU) nanoantennas. Four antenna geometries are considered: 

conventional YU powered by voltage source and transmission line, and YU with a loop 

element powered by voltage source and transmission line. The four proposed geometries 

are by inserting and combining new elements with different spacings and sizes. Initially, 

the mathematical modeling of these antennas was performed via linear Moment Method 

(MoM) to determine the directivity, gain, input impedance and radiation efficiency. 

Then this modeling was used simultaneously with the optimization method called Fuzzy 

Adaptive AGPSO, which is the result of hybridization between the genetic algorithm 

(AG) and particle swarm optimization (PSO), with a fuzzy system used to adapt some 

parameters of the latter.  This hybrid method was used to find the best spacings between 

the elements and their lengths in such a way as to obtain better directivity, gain, 

efficiency and input impedance. Optimized results show that modified YU 

nanoantennas have better characteristics than conventional YU antennas. 

 
Key-words: Nanoantenna Yagi-Uda, Genetic Algorithm, PSO, Fuzzy System, Method 

of Moments. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - Introdução 

A nanociência é essencialmente a arte de aplicar princípios de engenharia em 

escalas em que algumas das nossas suposições convencionais deixam de ser 

válidas. Um exemplo interessante é o controle da luz usando as ressonâncias de plasma 

de nanopartículas metálicas. A resposta óptica das nanopartículas metálicas é bem 

descrita pela eletrodinâmica clássica, com as propriedades do material representadas 

pela constante dielétrica dependente da freqüência. Portanto, é possível aplicar idéias de 

engenharia elétrica diretamente ao projeto de dispositivos nano-ópticos [1]. No entanto, 

a resposta óptica dos metais é bastante diferente da condutividade metálica observada 

nas baixas freqüências. Uma conseqüência bem estudada dessa diferença é a observação 

de excitações ressonantes conhecidas como plasmons de superfície em nanopartículas 

muito menores do que o comprimento de onda óptico [ 2 ]. Tais ressonâncias podem ser 

usadas para melhorar e direcionar a emissão espontânea de luz por moléculas únicas, 

pontos quânticos ou fontes semelhantes de pontos, assim como uma antena ressonante 

adequadamente projetada pode melhorar e direcionar emissões de rádio 

[ 3 , 4]. Recentemente, esta idéia foi combinada com os princípios de design de antena 

conhecidos da tecnologia de rádio e microondas, resultando nas realizações 

experimentais de equivalentes nano-ópticos de antenas de meia onda, gravata borboleta 

e quarto de comprimento de onda [ 5 ] - [ 9 ]. Com base nesses avanços na fabricação de 

nanoantenas, parece natural perguntar se os mesmos princípios podem ser usados para 

também alcançar altos ganhos de antenas de rádio no regime óptico.  

As principais diferenças entre antenas nano-ópticas e antenas de radio 

freqüência é que o papel da indução eletromagnética é assumido pela massa dos elétrons 

livres na oscilação do plasma. Este efeito da massa de elétrons é refletido pela parte real 

negativa das constantes dielétricas de metais em freqüências ópticas, o que converte o 

efeito capacitivo convencional associado a uma polarizabilidade positiva em um efeito 

indutivo [1]. Nas radio frequências, o alto ganho pode ser obtido pelas antenas 

convencionais Yagi-Uda, que consistem em um refletor e vários diretores dispostos em 

linha ao redor da alimentação. A antena Yagi-Uda é uma das idéias mais brilhantes de 

antenas diretivas, ou seja, antenas irradiando maior potência em apenas uma direção. É 

simples de construir, e tem uma alta eficiência em termos de diretividade [11] e perdas 
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que ocorrem em toda a antena enquanto opera em uma determinada freqüência. No 

regime óptico, o mesmo tipo de estrutura de antena poderia ser realizado por um arranjo 

linear de nanopartículas [10].  

Em todos esses trabalhos, poucas explicações e pouca atenção foram dadas às 

características de radiação e absorção devido a cada elemento das nanoatenas de Yagi-

Uda. O conhecimento desse comportamento contribuiria para o arranjo ideal dessa 

antena. 

 Aqui apresentamos uma análise teórica de quatros tipos de nanoantena Yagi-

Uda com foco nos efeitos dos elementos geométricos nas características de radiação. A 

primeira análise e feita na nanoantena convencional Yagi-Uda (YU) composta por cinco 

nanobastões de ouro cilíndricos, onde é composta pelos seguintes elementos 

geométricos: um refletor, um dipolo alimentado e três diretores. A segunda análise na 

nanoantena Yagi-Uda convencional conectado a uma linha de transmissão acoplada ao 

dipolo. A Terceira análise na nanoantena Yagi-Uda convencional combinado a uma 

espira retangular posicionada acima do dipolo. Por ultimo a análise da nanoantena Yagi-

Uda convencional conectado a uma linha de transmissão combinado a uma espira 

retangular.  

Para encontrar a melhor geometria de cada nanoantena foi utilizando o método 

híbrido que combina algoritmo genético, enxame de partículas e lógica fuzzy. As 

análises são feita no intervalo visível de 100-400THz.  A aproximação linear do Método 

dos Momentos (MoM) é usada para analisar numericamente a antena, onde usamos uma 

impedância superficial equivalente do metal para considerar as perdas do condutor 

[10].  Estas análises, de nanocircuito, são importantes para futuros nanocircuitos ópticos 

plasmônicos integrados e em nanotelecomunicações em geral. 

 

1.2 - Motivação 

As antenas convencionais, que são amplamente empregadas para transmitir 

sinais de rádio e TV, podem ser usadas em freqüências ópticas, desde que sejam 

reduzidas para dimensões do tamanho de nanômetros. As nanoantenas ópticas feitas de 

nanopartículas dielétricas metálicas ou de alta permissividade permitem melhorar e 

manipular a luz na escala muito menor que o comprimento de onda da luz. Com base 

nessa capacidade, as nanoantenas ópticas oferecem oportunidades únicas em relação às 

principais aplicações, como comunicações óticas, energia fotovoltaica, emissão de luz 
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não-clássica e sensoriamento. Sendo assim, a principal motivação por trás deste trabalho 

é contribuir com o projeto é análise da nanoantena ópticas Yagi-Uda que nos permite 

identificar as propriedades relevantes das nanopartículas e seu efeito sobre a emissão da 

diretividade, ganho, impedância e eficiência.  Contudo, o projeto de uma nanoantena 

Yagi-Uda é complexo devido à intrincada relação entre as variáveis que a caracterizam 

e regem seu funcionamento. As equações que modelam seu funcionamento são 

praticamente impossíveis de ser resolvido analiticamente de forma satisfatória, o que 

impede a obtenção de uma nanoantena ótima através de métodos analíticos. Os métodos 

numéricos de resolução de tais equações, como o MoM, apesar de eficientes na 

resolução numérica destas, não são capazes de determinar, por si só, as dimensões da 

nanoantena que resultam no valor máximo de ganho e diretividade. 

 Para isso, são empregados métodos de otimização, capazes de obter soluções 

ótimas para um problema a partir de soluções iniciais. Dentre os diversos métodos de 

otimização, optou-se por utilizar um método híbrido que combina algoritmo genético, 

enxame de partículas e lógica fuzzy para realizar a otimização, com o objetivo de 

minimizar a chance da otimização se prender a um mínimo/máximo local. Diante disso, 

objetivo e explorar ainda mais os benefícios exclusivos oferecidos pelas nanoantenas 

óticas de Yagi-Uda. 

 

1.3 - Objetivos  

O grande objetivo desse trabalho é analisar e projetar quatro geometrias de 

nanoantena óptica com o intuito de otimizar a suas características de radiação e a 

recepção de campos ópticos em algumas direções de propagação. As quatro geometrias 

serão apresentados no Cap 2,  são formados a partir da nanoantena Yagi-Uda 

convencional, com a inserção de novos elementos, diferentes combinações dos 

elementos, diferentes espaçamentos e tamanhos dos mesmos, com isso chegando na 

otimização da melhor nanoantena. 

Esse trabalho de doutorado tem como objetivos específicos:  

• Projetar quatro nanoantena Yagi-Uda utilizando o método de otimização 

AGPSO adaptativo fuzzy e verificar quais dos quatro apresentou a melhor 

características de radiação e absorção.  

• Modelar via Método dos Momentos com aproximação linear da corrente e 

impedância superficial finita os quatros nanoantenas Yagi-Uda. 
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• Obter alguns parâmetros otimizado das nanoantena opticas, como: impedância 

de entrada, eficiência de radiação, ganho e diretividade. 

1.4 - Trabalhos Relacionados 

Este tópico tem como objetivo realizar uma abrangente revisão bibliográfica 

relacionada ao estado da arte para o tema em questão, considerando aspectos como: os 

desenvolvimentos de novos arranjos de nanoantenas Yagi-Uda, ganho, diretividade, 

impedância de entrada e eficiência. 

Kishk AA. Directive Yagi–Uda dielectric resonator antennas. Microwave Opt 

Techn Lett 2005; 44:451–3. 

Este artigo [12], é proposto um arranjo Yagi-Uda para atingir um ganho de 5 dB, os 

elementos são feitos de uma peça e os mesmos são conectados  através de um pequeno 

dentalhe composto pelos mesmos materiais. A antena é colocada em um plano de terra e 

excitada por uma sonda coaxial. Os padrões de radiação mostram que se tornam mais 

diretivos e o ganho da antena é aumentado, comparado ao ressonador de disco único. 

Shaping the Beam of Light in Nanometer Scales: A Yagi-Uda Nanoantenna in 

Optical Domain. Jingjing Li, Alessandro Salandrino, Nader Engheta (Submitted 

on 3 Mar 2007) 

Este trabalho [13] é estudado numericamente o conceito ótico da nanoantena Yagi-Uda 

usando partículas plasmonicas ressonantes core-shell em seus "refletores" e 

"diretores". Tais partículas quando colocadas perto de uma fonte dipolar óptica em um 

determinado arranjo podem exibir grandes momentos de dipolo induzidos, resultando na 

modelagem do padrão de radiação de campo distante, análogo ao campo distante de 

antenas clássicas de Yagi-Uda no regime de microondas. 

Design parameters for a nano-optical Yagi–Uda antenna. Holger F 

Hofmann1, Terukazu Kosako and Yutaka Kadoya. Published 6 July 2007. 

Este artigo [14] destaca a possibilidade de direcionar emissões ópticas usando uma 

antena Yagi-Uda composta por uma matriz linear finita de nanopartículas. Mostra-se 

que a diretividade óptica pode ser observada mesmo na presença de perdas de absorção 

não desprezíveis nas nanopartículas. Concluido que um conjunto finito de nanobastões 

de ouro pode ser suficiente para a realização de uma antena nano-ótica Yagi-Uda. 
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Curto AG, Volpe G, Taminiau TH, Kreuzer MP, Quidant R, van Hulst NF. 

Unidirectional emission of a quantum dot coupled to a nanoantenna. Science 2010; 

329:930–3. 

Este artigo [15] apresenta a emissão unidirecional de um único emissor por acoplamento 

a uma antena Yagi-Uda nano-fabricada. Um ponto quântico é colocado no campo 

próximo da antena, de modo que ele direcione o elemento de alimentação ressonante da 

antena.  A nanoantena emite um cone estreito na direção para frente, principalmente em 

o meio que é opticamente mais denso. Este resultado está de acordo com a previsão de 

que os emissores na superfície entre duas interfaces emitem principalmente para o meio 

que é opticamente mais denso no caso de a direção da emissão estar próxima do ângulo 

crítico. 

Kosako T, Kadoya Y, Hofmann HF. Directional control of light by a nano-optical 

Yagi-Uda antenna. Nat Photonics 2010; 4:312–5 

Este Trabalho [16], investiga uma nanoantena Yagi-Uda fabricado litograficamente em 

um substrato de vidro e embebidos em SiO e depositado por pulverização catódica, para 

suprimir os efeitos de um índice de refração variável no acoplamento entre os elementos 

da matriz. O elemento de alimentação foi inclinado em 45 ° em direção ao eixo x da  

nanoantena e acionado por luz polarizada paralelamente à coordenada x . Devido ao seu 

alinhamento diagonal, o elemento de alimentação converte uma parte da luz de 

condução em luz polarizada ao longo do eixo y principal dos elementos passivos. 

Concluiu-se, portanto, que quase toda a luz polarizada y provém das oscilações do 

plasma do elemento de alimentação. 

Dregely D, Taubert R, Dorfmüller J, Vogelgesang R, Kern K, Giessen H. 3D 

optical Yagi–Uda nanoantenna array. Nat Commun 2011; 2:267–7. 

Este artigo [17] foi sugerido matrizes de nanoantenas Yagi-Uda tridimensionais (3D) 

usando de técnicas de fabricação top-down combinadas com o processamento camada 

por camada. Com a criação dos arranjos ópticos foi possível amplia consideravelmente 

a faixa de aplicabilidade das nanoantenas Yagi-Uda, tornando possível direcionar a 

direção do feixe de luz emitida abordando cada nanoantena de forma independente e 

controlando a fase do circuito de alimentação por meio de moduladores de fase e reduzir 

as perdas de absorção nas nanoantenas de Yagi-Uda. 
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Maksymov IS, Miroshnichenko AE, Kivshar YuS. Tunable Yagi-Uda-type 

plasmonic nanoantennas: implications for nanoscale optical sensing. Proc SPIE 

2012; 8351:835107–7. 

Este trabalho [18], os autores propuseram e teoricamente demonstram um novo tipo de 

nanoantenas óticas Yagi-Uda sintonizáveis via variação da densidade de portadoras 

livres de um disco semicondutor colocado em uma abertura de um elemento metálico 

dipolar. Os resultados mostram a capacidade das nanoantenas óticas Yagi-Uda de 

funcionar como um dispositivo ótico biestável, oferecendo novos graus de liberdade no 

controle da emissão de campo distante. Como tal, as nanoantenas Yagi-Uda podem ser 

usadas para comutação ultra-rápida, mistura conversão de frequência, modulação e 

outros tipos de controle e manipulação de luz ótica em nanoescala. 

Evgeny G. Mironov, Abdul Khaleque, Liming Liu, Ivan S. Maksymov, and 

Haroldo T. Hattori “Enhancing Weak Optical Signals Using a Plasmonic Yagi–

Uda Nanoantenna Array” IEEE Photonics Technology Letters, vol. 26, N. 22, 

November 15, 2014. 

Este artigo [19] demostra um arranjo de 80 nanoantenas Yagi-Uda fabricado pelos 

autores. No revestimento de uma fibra ótica que é otimizada para operar em λ = 

1060nm, o mesmo é alimentado por um feixe gaussiano, mostrando que a diretividade 

do arranjo é aumentada em 5dB .  

O experimento demonstra que as nanoantenas diretivas plasmônicas podem de fato 

coletar e concentrar a radiação eletromagnética ao longo de uma determinada direção e, 

eventualmente, poderiam ser usadas para melhorar os sinais fracos. 

Design considerations of super-directive nanoantennas for core-shell nanowires 

Abdelrahman M. Ghanim, Mohamed Hussein, Mohamed Farhat O. Hameed, and 

S. S. A. Obayya. pp. 182-188 (2018). 

Este trabalho [20] foi analisado duas diferentes configurações de nanoantena ópticas: 

antena Yagi ótica de nanofio inclinada e nanoantena de núcleo-casca assimétrica. Ambos 

os designs possuem um cilindro de Si um núcleo de Ag. Os resultados numéricos são 

obtidos usando a técnica 3D FDTD. Foi demonstrado que, variando a inclinação em 18º 

dos diretores de nanofios a diretividade é melhorado para 21,23 dB em quando a 

eficiência da radiação é aumentada para 54% a um comprimento de onda de 500 nm. Já 

o design Yagi assimétrico aumentou a diretividade para 22,4 em um comprimento de 

onda de 500 nm, com um aumento de 30% em relação ao design simétrico. 
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1.5 - Estrutura do Trabalho 

Quanto à organização, o trabalho encontra-se estruturado de acordo com os 

sete capítulos a seguir: 

O capítulo 1 apresenta uma introdução contextualizada sobre o tema e a 

importância do assunto. Neste, é realizada uma revisão bibliográfica dos principais 

autores na área sendo ainda estabelecido o objetivo geral do trabalho.  

O capitulo 2 é apresentado um resumo de nanoantenas ópticas, abordando suas 

características, funcionamento, tipos, parâmetros, propriedades, aplicações, técnicas de 

fabricação e técnicas de análise teórica. Além disso, e abordada a proposta inicial desta 

tese. 

O capitulo 3 é descrito a modelagem do Método dos Momentos se baseia na 

solução numérica de equações integrais, como as equações integrais de campo elétrico e 

as equações integrais de campo magnético. 

O capitulo 4 apresenta uma análise da matriz Yagi-Uda convencional com 

diferentes combinações dos elementos e valores para o espaçamento d entre os 

elementos e tamanhos h para os diretores e refletor 

O capitulo 5 apresenta as principais características do algoritmo de otimização 

AGPSO adaptativo Fuzzy e sua descrição básica, além dos procedimentos de busca 

realizados pelos operadores do algoritmo genético, enxame de partículas e lógica fuzzy. 

O capitulo 6 são apresentados os resultados de simulação baseado nas quatro 

geometria das nanoantenas Yagi-Uda utilizando o algoritmo de otimização AGPSO 

adaptativo Fuzzy. São realizando assim, análise quando á impedância de entrada, ganho, 

eficiência e diretividade, a fim de avaliar a qualidade e robustez da metodologia 

proposta. 

Por fim, no capítulo 7, apresentam-se as conclusões que resultaram do trabalho e as 

sugestões de futuros trabalhos na área. 
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CAPITULO 2 – NANOANTENAS ÓPTICAS 

 

2.1 - Definição 

As antenas óticas têm contribuído para o avanço das nanotecnologias, 

nomeadamente nas áreas da biofotónica e da nanofotónica. Verifica-se que, na 

atualidade, as antenas óticas desempenham um papel de grande importância na área da 

biofotónica, uma vez que foram as aplicações nessa área que motivaram o seu estudo e 

desenvolvimento. 

As antenas são componentes essenciais de todos os equipamentos de rádio e 

são amplamente utilizadas em dispositivos de comunicação. Recentemente, as antenas 

ópticas tornaram-se realidade através do desenvolvimento de técnicas de fabricação 

submicrométricas, que são capazes de converter a luz de propagação em campo óptico 

fortemente aprimorado em nanoescala, e vice-versa [20, 21]. Aplicações de antenas 

ópticas variam em vários tópicos, incluindo formação de vigas, controle de portadores 

quentes [22], espectroscopia Raman [23], aprimoramento de emissão espontânea e 

detecção de molécula única [20]. As antenas convencionais, que são amplamente 

empregadas para transmitir sinais de rádio e TV, podem ser usadas em freqüências 

ópticas, desde que sejam reduzidas para dimensões do tamanho de nanômetros [11]. As 

nanoantenas ópticas feitas de nanopartículas dielétricas metálicas ou de alta 

permissividade permitem melhorar e manipular a luz na escala muito menor que o 

comprimento de onda da luz. Com base nessa capacidade, as nanoantenas ópticas 

oferecem oportunidades únicas em relação às principais aplicações, como comunicações 

ópticas, energia fotovoltaica, emissão de luz não-clássica e sensoriamento [8]. A partir 

de uma infinidade de conceitos sugeridos de nanoantena, a nanoantena Yagi-Uda, um 

análogo óptico da bem estabelecida antena Yagi-Uda de radio frequência, destaca-se por 

sua eficiente emissão e aprimoramento de luz unidirecional.  Mas as nanoantenas são 

uma miniaturização das antenas de radio frequência. No entanto, o processo de 

dimensionamento de antenas ópticas não bastas reduzirem a dimensão das antenas de 

Radio frequência para o domínio óptico [24]. Na Fig. 2.1 estão representados exemplos 

da transposição de antenas de radio frequência para o domínio ótico. 
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Figura 2.1- Analogia entre as antenas de radio frequência e as antenas óticas 

 

Uma nanoantena Yagi-Uda convencional consiste em um elemento acionado 

ativamente chamado Dipolo, rodeado por elementos passivos, como a mostrada na Fig. 

2.2. Esses elementos são geralmente de dois tipos: um refletor ressonante e 

alguns diretores igualmente espaçados. O parâmetro chave de toda a estrutura é o 

comprimento do elemento de alimentação, que deve estar em ressonância na frequência 

desejada. Os comprimentos do refletor e dos diretores são escolhidos para estarem fora 

de ressonância e projetados para somar em fase na direção para frente e para cancelar na 

direção inversa [25]. 

 
Figura 2.2. Nanoantena Yagi-Uda clássica (adaptado [26]) 

Normalmente, a distância típica entre os elementos é cerca de um quarto do 

comprimento de onda, λ⁄4. Variações na geometria dos parâmetros e nos materiais 

possibilitam alterar a gama de frequências de operação. 
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2.2 - Aplicações de Nanoantenas Ópticas. 

Uma das aplicações mais interesantes das nanonatenas ópticas plasmônicas é 

na área de biosensores permitindo detectar até uma molécula individual [27]. A Fig. 2.3 

mostra a configuração básica de um sensor de gás de Etilendiamina [28]. Uma imagen 

do microscópio eletrônico de varredura (MEV) do arranjo periódico de nanoantenas 

cilíndricas é mostrada na Fig. 2.3a junto com as medidas de transmissão (T = 1 – A), a 

queda esta localizada na freqüência de ressonância plasmônica da nanonatena. Na Fig. 

2.3b é mostrada a representação esquemática das nanoantenas sobre o substrato de Si-

SiO2 e campo próximo de vista frontal e transversal. Na Fig. 2.3c são mostradas 

medidas de transmissão das nanoantenas plasmônicas funcionalizadas imersas em vapor 

de etilendiamina para vários períodos de tempo; o deslocamento das quedas no espectro 

de transmissão com o tempo de exposição permite inferir que o dispositivo detecta a 

presença de moléculas de Etilendiamina. 

 

 

Figura 2.3. Sensor de gás: vapor de Etilendiamina [28]. 

 

A Fig. 2.4 mostra os campos próximos de nanocilindros de Silício com 

diâmetro fixo de 310 nm e cumprimento variável de 610, 620, 630, 650 e 660 nm. A 

primeira fila representa a intensificação do campo elétrico e a segunda à intensificação 

do campo magnético, as regiões mais claras indicam maior intensificação [29]. 
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Figura 2.4. Campo próximo de nanocilindros de Silício [29]. 

 
Na Fig. 2.5 é apresenta a transferência de energia sem fio de baixa perda com 

nanoantenas. A Fig. 2.5a mostra o conceito de transferência óptica de energia via espaço 

livre entre a antena transmissora T e antena receptora R. Na parte inferior da Fig. 2.5a 

comprar a transmissão de potência em função da distância d de tal link nanoantena 

(curva verde) a uma guia de ondas plasmônico (curva azul).  

 O link da antena tem um desempenho ainda melhor quando antenas 

plasmônicas com alta diretividade D são usadas como transmissores [30], [31] e 

receptores [32],  como mostrado pela curva vermelha na Fig. 2.5a.  Na Fig. 2.5b os 

arranjos de nanoantenas ópticas permitem o endereçamento de energia se dirija para 

diferentes antenas receptoras [33]. Essas propriedades tornam os arranjos de antena 

insubstituíveis para comunicação remota distantes, onde conexões diretas não é uma 

opção. 

 
Figura 2.5. Antenas ópticas para transferência de energia sem fio em nanoescala. 
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Em [34] é mostrado à realização experimental de microscopia sem a 

necessidade de comunicação óptica direta com a amostra. Para conseguir isso, foi 

examinada uma única nanopartícula de ouro atuando como uma nanoantena no campo 

próximo de uma amostra e estuda a modificação de suas propriedades 

radiativas intrínsecas monitorando seu espectro plasmônico. 

A Fig. 2.6 apresenta a microscopia usando alterações espectrais induzidas pelo 

ambiente de uma antena óptica. Fig. 2.6 (a) Esquema do experimento. Uma fonte de luz 

branca ilumina 100nm antena de nanopartículas de ouro do lado. Fig. 2.6 (b) Um mapa 

espacial da largura da ressonância plasmônica da antena registrada por varredura da 

antena de nanopartícula sobre uma amostra que consiste em um furo circular em uma 

camada de 8nm  cromo espesso. A idéia básica por trás da microscopia de campo 

próximo baseada em espalhamento é converter localmente os campos evanescentes em 

radiação de propagação usando uma sonda de dispersão [35]. 

Existe um considerável corpo de literatura sobre microscopia e espectroscopia 

auxiliada por antenas [36, 37, 38].  

 

 
Figura 2.6. Microscopia Baseada em Dispersão induzidas pelo ambiente de uma antena óptica [34]. 

 

A Fig.2.7 apresenta a luminosidade de dois fótons excitados como ferramenta 

para caracterizar distribuições de intensidade de campo em antenas ópticas. 

Fig. 2.7(a) Antena linear de ressonância magnética ressonantemente excitada 

mostrando realce de campo nas extremidades. Fig. 2.7(b) TPL de uma antena de gap, 

indicando um forte aumento de campo no espaço para a luz de entrada polarizada ao 

longo do eixo maior [39]. 

O TPL é um processo de segunda ordem especialmente adequado para o 

mapeamento de pontos quentes de intensidade em antenas, gerando um alto grau de 
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localização de campo, como as antenas de gravata-borboleta [40], meia onda [39] ou 

gap [41, 39]. Fig. 2.7 mostra intensidades de campo em estruturas de teste de antenas 

reveladas por medições de TPL de campo distante usando excitação a laser. Como 

esperado, os aprimoramentos mais fortes surgem na região de gap quando a luz de 

entrada é polarizada ao longo do comprimento da antena [40]. 

 
Figura 2.7. Intensidades de campo em estruturas de teste de antenas reveladas por medições de TPL de 

campo distante usando excitação a laser. [39]. 

 

Na Fig. 2.8 mostra a aplicação das antenas fotovoltaica, a abordagem 

tradicional da antena fotovoltaica é usar a luz para gerar portadores de carga em um 

semicondutor. A separação espacial dos portadores de carga define uma corrente em um 

circuito externo. Para máxima eficiência, é importante absorver a maior parte da 

radiação recebida, necessitando de uma espessura mínima do material, que constitui o 

determinante primário do custo [42]. Existem pelo menos três maneiras distintas pelas 

quais as antenas de nanopartículas podem interagir com um substrato fotoativo quando 

colocadas próximas a ele [43], como ilustrado na Fig. 2.8. 

 

 
Figura. 2.8. Esquema de diferentes tipos de efeitos de antena em energia fotovoltaica. (a) Dispersão de 

campo distante, levando a um caminho óptico prolongado. (b) dispersão de campo próximo, causando 

absorção aumentada localmente, e (c) injeção direta de transportadores fotoexcitados no semicondutor 

[43]. 
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2.3 - Fabricação de Nanoantenas Ópticas. 

As estruturas de fabricação no nível nano podem ser divididas em dois métodos 

principais; top down e bottom up de construção [44]. 

Top down fabricação pode ser comparada a esculpir um bloco de pedra. Um 

pedaço do material de base é gradualmente corroído até que a forma desejada seja 

alcançada. Ou seja, você começa no topo da peça em branco e desce removendo o 

material de onde não é necessário. As técnicas de nanotecnologia para fabricação de 

cima para baixo variam, mas podem ser divididas em técnicas de fabricação mecânica e 

química [45, 46]. A técnica de fabricação mais inovadora é a nanolitografia. Neste 

processo, o material necessário é protegido por uma máscara e o material exposto é 

retirado. Dependendo do nível de resolução necessário para as características do produto 

final, a gravação do material base pode ser feita quimicamente usando ácidos ou 

mecanicamente usando luz ultravioleta, raios X ou feixes de elétrons [44]. Esta é a 

técnica aplicada à fabricação de chips de computador. Exemplos de nanofabricação de 

cima para baixo são a litografia por feixe de elétrons (EBL - Electron–Beam Lithografy) 

e por feixe de íons focalizados (FIB - Focused–Ion Beam) [45, 47,48]. 

O desafio para todas as técnicas de cima para baixo é que, enquanto elas 

funcionam bem em microescala (em milionésimos de metro), torna-se cada vez mais 

difícil aplicá-las em dimensões nanométricas. Uma segunda desvantagem é que elas 

envolvem técnicas planares, o que significa que as estruturas são criadas pela adição e 

subtração de camadas padronizadas (deposição e ataque), de modo que objetos 

tridimensionais arbitrários são difíceis de serem construídos. [48] 

A fabricação de baixo para cima pode ser comparada à construção de uma casa 

de tijolos. Em vez de colocar tijolos um a um para produzir uma casa, técnicas de 

fabricação de baixo para cima colocam átomos ou moléculas uma de cada vez para 

construir a nanoestrutura desejada. Tais processos são demorados e, portanto, técnicas 

de automontagem são empregadas quando os átomos se organizam conforme necessário 

[46]. As nanomáquinas de automontagem são regularmente mencionadas pelos 

escritores de ficção científica, mas obstáculos significativos, incluindo as leis da física, 

precisarão ser superados ou contornados antes que isso se torne uma realidade. Outras 

áreas envolvendo fabricação de baixo para cima já são bem sucedidas. A fabricação de 

pontos quânticos por pontos quânticos de automontagem tornou a abordagem top-down 
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litográfica à fabricação de pontos quânticos semicondutores virtualmente obsoletam [44, 

48]. 

O EBL e o FIB podem ser utilizados conjuntamente para a fabricação de 

nanoantenas, como em [49] onde os dois processos foram utilizados para a fabricação 

de nanoantena Yagi–Uda empregada em nanocircuitos plasmônicos. 

 

2.4 - Métodos Numéricos para Análise de Nanoantenas Ópticas 

Os métodos numéricos são ferramentas extremamente poderosas na resolução 

de problemas. Eles são capazes de lidar com um grande número de equações, não 

linearidades e geometrias complicadas comuns na prática da engenharia e, em geral, 

impossíveis de resolver analiticamente. Dessa forma, eles aumentam muito a capacidade 

de resolver problemas. 

Atualmente existem muitos métodos numéricos utilizadas para resolução de 

problemas eletromagnéticos. Esses métodos podem ser classificados de uma forma 

generalizada em analíticos, numéricos e experimentais [50]. O emprego de métodos 

analíticos limita-se, na maioria dos casos, aos problemas envolvendo estruturas com 

geometria simples, no caso de nanoestruturas ópticas, é quase impossível a aplicação de 

qualquer método analítico, pois é necessárias soluções rigorosas das equações de 

Maxwell. 

Os problemas de nanoantenas ópticas normalmente envolvem espalhamento e 

radiação eletromagnética, o fenômeno de espalhamento é regido, fundamentalmente, 

pelas equações de Maxwell. Considerando-se que a dimensão do espalhador é da ordem 

do comprimento de onda, podem-se aplicar tanto técnicas integrais quanto diferenciais. 

As técnicas numéricas diferenciais são eficazes na solução de problemas de 

contorno em domínios fechados, preenchidos por materiais heterogêneos, não-lineares. 

Os métodos de diferenças finitas e elementos finitos constituem os maiores 

representantes desta classe [51]. 

O método de diferenças finitas (FDM) é mais comumente representado pelo 

eficiente método de diferenças finitas no domínio do tempo (FDTD). O método FDTD 

consiste-se em uma técnica de solução direta para as equações de Maxwell no formato 

diferencial e no domínio do tempo. O método é baseado na amostragem volumétrica de 

um campo elétrico �	
 e magnético �			
 desconhecidos, rodeados pelo domínio de interesse 

em um determinado período de tempo. A amostragem espacial é realizada de tal forma 
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que a periodicidade destas amostras seja suficientemente menor do que o comprimento 

de onda associado à freqüência mais alta do espectro (significativo) do sinal sendo 

transmitido [52]. Obviamente que esta amostragem também tem que estar relacionada 

ao refinamento necessário à caracterização dos aspectos geométricos do problema. 

Porém, para variações geométricas muito menores do que o comprimento de onda (onde 

o refinamento da grade espacial realmente se faria necessário), os efeitos associados são 

desprezíveis e, conseqüentemente, o fator determinante é o próprio comprimento de 

onda da maior freqüência significativa do sinal. 

Dessa forma, é possível substituir uma equação contínua, com infinitos graus 

de liberdade, por uma equação discretizada, com número finito e regular de nós. Por 

meio desse processo, a equação diferencial parcial original é transformada em um 

conjunto de equações algébricas, e a solução simultânea desse sistema de equações 

fornece a solução aproximada da equação original do problema de contorno [51].  

Em [20] foi analisado duas diferentes configurações de nanoantena 

ópticas. Ambos os designs possuem um cilindro de Si um núcleo de Ag. Os resultados 

numéricos são obtidos usando a técnica 3D FDTD.  No [53] é estudada usando 

simulações de domínio de frequência e tempo de diferenças finitas. Para otimizar o 

acoplamento entre elementos de nanocircuitos ópticos, aplicamos conceitos de 

correspondência de impedância em analogia à tecnologia de radio freqüência.  

As técnicas numéricas integrais são utilizadas para solucionar problemas 

físicos a partir de sua modelagem em termos de equações integrais. Por causa da 

complexidade de manipulação das equações integrais, estas são mais indicadas para 

solucionar problemas cujo domínio seja composto por material linear, homogêneo e 

isotrópico [54]. Os métodos mais conhecidos de solução de equações integrais são o 

método dos momentos (MoM) e método dos elementos de contorno (BEM).  

O Método dos Momentos é na realidade uma família de métodos utilizados 

para resolver diversos tipos de equações que envolvem operações lineares, incluindo 

equações integrais e diferenciais. Este modelo numérico possui várias aplicações além 

dos modelos eletromagnéticos, porém é visto com grande frequência na resolução de 

fórmulas derivadas das equações de Maxwell, como é o caso da equação de Hallen, cuja 

solução numérica é extremamente complexa [55]. Como o Método dos Momentos se 

baseia na solução numérica de equações integrais, o mesmo será uma ferramenta 

fundamental para se trabalhar corretamente com configurações arbitrárias que exigem 

soluções numéricas, a exemplo das nanoantenas. 
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Método dos Elementos de Contorno a solução do problema físico é 

determinada em pontos discretos localizados apenas sobre o contorno. Essa 

característica do método leva sempre a uma redução das dimensões dos problemas 

analisados, o que significa menor quantidade de dados de entrada, diminuição do tempo 

de processamento e menor área auxiliar de armazenamento das informações necessárias 

no processamento, que o torna bastante útil [56]. 

O MoM foi utilizado em [57] o nanoacoplador é baseado em uma diretiva 

nanoantena Yagi-Uda na faixa visível λ = 650nm para otimizar a eficiência do 

acoplamento (EC). Portanto o Método de Momentos baseia-se em formulações integrais 

e é capaz de fornecer soluções precisas, além de permitir o tratamento de problemas 

abertos [55]. 
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CAPITULO 3 - DESCRIÇÃO E MODELAGEM DAS 

NANOANTENAS YAGI-UDA MODIFICADAS 

3.1 - Geometria dos Arranjos das Nanoantenas Yagi-Uda. 

As nanoantenas Yagi-Uda têm uma aparência simples, porém o projeto desse 

dispositivo não é tão simples quanto à aparência, pois existem muitas inter-relações 

entre as variáveis do projeto. Qualquer variação no comprimento dos elementos que são 

eletromagneticamente acoplados ou uma variação no espaçamento destes elementos 

pode alterar a distribuição de corrente sobre todos os componentes. Nesta seção, são 

propostos quatro modelos de nanoantenas Yagi-Uda, com o objetivo de encontrar entre 

elas o melhor modelo de nanoantena que apresenta o maior ganho, diretividade, 

eficiência e impedância de entrada. 

3.1.1- Nanoantena Yagi-Uda Convencional  

A Fig 3.1 ilustra a geometria da nanoantena Yagi-Uda considerada neste 

trabalho, que é composta por um nanodipolo, três diretores à direita do nanodipolo e um 

refletor à esquerda. Esta nanoantena está localizada no meio de espaço livre. A 

disposição é no plano xyz com o dipolo alinhados ao longo do eixo x e do eixo da matriz 

alinhados na direção y, e uma fonte de tensão localizado no centro da nanodipolo é 

utilizada para excitar o nanoantenna.  

O comprimento do braço do nanodipolo é h, o tamanho da diferença de tensão 

é d (gap de tensão) e o seu raio é um ah como ilustrado na Fig 3.1. Em seguida o 

comprimento total do nanodipolo é h t = 2h + d. Neste trabalho, todos os diretores têm 

o mesmo comprimento, ou seja, h1 = h2 = h3 = hn, e o refletor têm comprimento hr. A 

distância entre os  elementos são todos os mesmos dh =d1 =d2 =d3 =d n, e o raio dos 

elementos cilíndricos são também iguais, ar = a h = a1 = a2 = a3 = an. Com essa 

suposição, um determinado geometria Yagi-Uda é definido por h r , h t , h d , d h e a . 
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Figura 3.1 – Nanoantena Yagi-Uda Convencional 

 

3.1.2 - Nanoantena Yagi-Uda Convencional Conectada a uma Linha de 

Transmissão Óptica. 

 A geometria da Fig. 3.2 ilustra a nanoantena Yagi-Uda convencional 

conectada por uma linha de transmissão óptica de dois fios (OTL), a estrutura é formada 

por condutores cilíndricos de ouro situados no espaço livre. Nesta geometria, uma fonte 

de tensão Vs aplicada no gap d alimenta o nanocircuito como mostrado na Fig 3.2. A 

fonte de tensão está centrada na origem dos eixos cartesianos, a OTL e o dipolo estão no 

plano y = 0. A geometria vista de cima na direção do eixo z, mostra a onde as dimensões 

do nanocircuito são: L e aL são o comprimento e raio da OTL, respectivamente; h = hd + 

aL e ad são o comprimento de um braço e raio do nanodipolo elétrico, respectivamente; 

dL é a distância entre os eixos da OTL; D = dL – 2aL é a distância entre as superfícies da 

OTL; d = dL/2 é o gap do dipolo elétrico; o refletor tem comprimento h r; todos os 

diretores têm o mesmo comprimento, ou seja, h1 = h2 = h3 = h n. A distância entre os  

elementos são todos o mesmo dh =d1 =d2 =d3 =dn, e o raio dos elementos cilíndricos são 

também iguais, ar = a h = a1 = a2 = a3 = an .  
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Figura 3.2 – Nanoantena Yagi-Uda convencional Conectada a uma linha de Transmissão  

 

3.1.3 - Nanoantena Yagi-Uda Convencional Combinado com uma Espira 

Retangular.  

A geometria da Fig. 3.3 ilustra a nanoantena Yagi-Uda convencional composta 

por uma espira retangular, onde a estrutura é formada por condutores cilíndricos 

localizados no espaço livre. Na geometria uma fonte de tensão Vs alimenta o dipolo 

elétrico localizado no centro da espira retangular sobre o eixo x e a espira é acoplada 

magneticamente com o nanodipolo reto. Na Figura, as dimensões do nanodipolo elétrico 

são: h (comprimento do braço), d (gap de tensão) e ad (raio). O comprimento total do 

nanodipolo elétrico é ht = 2h + d. As dimensões da espira retangular são: We + 2ae 

(largura), He + 2ae (comprimento) e ae (raio). Os parâmetros dW e dH são as distâncias 

entre os eixos das antenas. O refletor tem comprimento h r; todos os diretores têm o 

mesmo comprimento, ou seja, h1 = h2 = h3 = h n. A distância entre os  elementos são 

todos os mesmo d0 =d1 =d2 =d3 =d h, e o raio dos elementos cilíndricos são 

também iguais, ar = a1 = a 2 = a3 = an.  
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Figura 3.3 – Nanoantena Yagi-Uda Convencional Combinada a uma Espira Retangular  

 

3.1.4 - Nanoantena Yagi-Uda Convencional Conectada a uma Linha de 

Transmissão Óptica e com a Espira Retangular  

A geometria do nanocircuito óptico considerado nesta tese é mostrada na Fig. 

3.4, onde nanoantena Yagi-Uda convencional é composto por uma linha de transmissão 

óptica de dois fios (OTL), e uma antena espira (espira retangular) a estrutura é formada 

por condutores cilíndricos de ouro situados no espaço livre. Nesta geometria uma fonte 

de tensão Vs aplicada no gap d que alimenta o nanocircuito. A fonte de tensão está 

centrada na origem dos eixos cartesianos, a OTL e o dipolo estão no plano y = 0 e a 

espira está localizada no plano z = de, ou seja, de é a distância entre o dipolo e espira. 

As dimensões do nanocircuito são: L e aL são o comprimento e raio da OTL, 

respectivamente; h = hd + aL e ad são o comprimento de um braço e raio do 

nanodipolo elétrico, respectivamente; dL é a distância entre os eixos da OTL; D = dL – 

2aL é a distância entre as superfícies da OTL; d = dL/2 é o gap do dipolo elétrico; We + 

2ae , He + 2ae e ae são a largura, comprimento e raio da espira, respectivamente; dW e 

dH são as distâncias vistas de cima entre as superfícies do dipolo e espira. O refletor 

tem comprimento h r; todos os diretores têm o mesmo comprimento, ou seja, h1 = h2 = 
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h3 = hn. A distância entre os  elementos são todos o mesmo d0 =d1 =d2 =d3 =d h, e o raio 

dos elementos cilíndricos são também iguais, ar = a h = a1 = a 2 = a3 = an .  

 

 

Figura 3.4 – Nanoantena Yagi-Uda Clássica Conectado a uma linha de Transmissão e Combinada a uma Espira 
Retangular  

 

3.2 - Método dos Momentos 

O método de momentos (MoM) é uma técnica usada para resolver a equação 

integral 1 D do campo elétrico, com aproximação linear do pulso longitudinal atual, 

retangular para funções de teste e funções de base sinusoidal [59]. O problema de 

radiação das nanoantennas na Fig. 2.1 consiste em um campo elétrico incidente Ei 

irradiado de uma fonte de tensão no centro do nanodipole ou no início do OTL. Esta 

tensão gera uma corrente elétrica induzida Iin nos condutores que, por sua vez, irradiarão 

um campo Es. A equação integral do campo elétrico é obtida substituindo o campo 

disperso e o incidente arquivado nas condições de fronteira na superfície do metal [59]. 

                                                 IZaEE slis =⋅+ )(                                                              (3.1) 
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Onde ta  é um vetor unitário tangencial a superficie do condutor, sE  é o campo 

espalhado produzido pela corrente induzida no condutor, iE  é o campo incidente da 

onda plana, I é a corrente em um determinado ponto sobre a nanoantena e Zs é a 

impedância superficial dos condutores. 

 

A nanoantenna metálica é feita de ouro, onde o modelo de sua permititividade 

complexa é o modelo Lorentz Drude [37], dado por 
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γ . Podemos 

calcular a impedância superficial por [61] 
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onde J0 e J1 são as funções de Bessel de primeiro tipo de ordem zero e um, 

respectivamente, j é a unidade imaginária, ω a freqüência angular de operação, e 

2
00 )/( kkT βε −= , sendo β a constante de propagação no guia, 

000 εµω=k  a constante 

de propagação no ar, µ0 a permeabilidade magnética do ar, e ε0 a permissividade elétrica 

do ar. 

Para transformar a equação integral (3.1) em um sistema linear, aplicamos o 

MoM linear convencional com funções básicas seno e funções de teste de pulso 

retangular [59], onde o seguinte sistema linear é obtido: 
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onde Vm é a tensão em um segmento genérico m, os elementos de Zmn representam a 

impedância mútua entre diferentes pontos m e n na superfície da antena, Δm é o 

comprimento de cada segmento, e N é o número total de segmentos. A solução do 

sistema (3.4) encontrado a distribuição de corrente Im, é por essa corrente, é possível 

calcular todas as características de radiação e absorção. Todos esses parâmetros foram 

definidos em [59]. A impedância de entrada é calculada por 
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onde a localização da fonte de tensão é m = s. Para Vs=1V, a impedância de entrada é 

Zin=1/If= (Rr+RL)+jXin=Rin+jXin, onde Rr, RL, Rin, and Xin são a resistência de radiação, 

resistência dissipada, resistência de entrada, e reatancia de entrada, respectivamente. A 

potência total de entrada é calculado por 

Pin=0,5Re(VsIf*)=0,5(RL+Rr)|If|
2
=0,5Rin|If|

2
=Pr+PL, Pr é a Potência irradiada e PL a 

energia dissipada na superfície da antena que é calculada por [59] 
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A Potência de irradiada pode ser obtida por Pr=Pin−PL, e as resistências por 

Rr=2Pr/|If|
2 e RL=2PL/|If|

2. A eficiência da radiação é definida por er=Pr/Pin= 

Pr/(Pr+PL)=Rr/(Rr+RL)=Rr/Rin. 

 

3.3 - Parâmetros Caracteristicos das Antenas 

Na modelagem da nanoantena Yagi-Uda, são calculadas 4 grandezas 

indicativas do desempenho da nanoantena: 

 

• Impedância de entrada (Zin): Calculada em ohms (Ω), indica a impedância que 

a nanoantena apresenta entre as duas extremidades da fonte de tensão. Quanto 

menor a impedância de entrada, maior será a corrente fornecida pela fonte de 

tensão à antena e, consequentemente, maior a potência radiada pela nanoantena.   

Este parâmetro é composto por uma parte real e uma parte imaginária: 

                                      ��� =  ��� +  ����                                                                                  (3.7) 
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A parte resistiva Rin é associada à dissipação de energia que ocorre através de 

radiação e de perdas ôhmicas na estrutura. A parte reativa Xin representa a 

potência armazenada nos campos próximos a antena. 

 

• Eficiência de radiação: Indica a porcentagem da potência total convertida em 

potência radiada. A eficiência de radiação é definida como a razão entre a potência de 

radiação e a potência de entrada. A potência de entrada é �in =  0,5�! ("s$ ∗ &)  = 0,5 (�r +  �L) |$&|2 = �+ + �,, sendo Pr a potência de radiação e PL a potência de 

perda na superfície da nanoestrutura devido a antena ser feita com um condutor de 

permissividade finita. PL é calculado numericamente por 

 

                                          �, = 0,5�-(�.) ∑ |$|01234 ∆6                                            (3.8) 

 

A potência de radiação pode ser obtida por �+ =  ��� − �8, e as resistências de 

radiação e de perda por �+ =  2�+/ |$&|2
 e �8 =  2�8/ |$&|2

, respectivamente. 

 

• Diretividade: Calculado em dBi, indica o quanto a nanoantena consegue 

direcionar a radiação gerada por ela em uma dada direção, comparada a uma 

antena ideal isotrópica com a mesma potência. Quanto maior a diretividade, 

maior a capacidade de a nanoantena concentrar a radiação em uma única direção 

e gerar um sinal mais forte, isto é, diretividade é a quantificação da concentração 

de energia eletromagnética na direção do lóbulo principal em relação às outras 

direções, e é calculada de acordo com a expressão: 

 

                                      :(;, ∅) = =(;, ∅)=(>!?)                                                       (3.9)        
onde =(>!?) é a intensidade de radiação média e =(;, ∅) é a intensidade de 

radiação. 

 

• Ganho: Calculado em dBi, é o produto da diretividade pela eficiência de 

radiação. Indica a quantidade de potência que a nanoantena consegue concentrar 

em uma única direção, comparada a uma antena isotrópica de mesma potência. 

Quanto maior o ganho, maior a potência do sinal emitido pela nanoantena [57]. 
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O ganho de potência, ou simplesmente ganho, reflete esse comportamento, e é 

definido como: 

                                               �(;, ∅) = 4B=(;, ∅)�C2                                                          (3.10)     
 
            ��� é a potência fornecida aos terminais de entrada da antena. 

Vale ressaltar que as grandezas listadas acima são calculadas em função da 

frequência de operação da nanoantena. Logo, para cada frequência, as grandezas acima 

assumem um valor específico. O cálculo delas é feito através do método dos momentos 

(MoM) que será apresentado no capitulo 3, um método numérico que resolve o conjunto 

de equações que fornecem os valores dessas grandezas. 

O algoritmo de modelagem da nanoantena Yagi-Uda emprega um conjunto de 

instruções bastante complexas. O algoritmo recebe as dimensões da nanoantena a ser 

modelada : comprimento, diâmetro e distâncias de cada elemento da nanoantena, e a 

faixa de frequência na qual deseja-se modelar o desempenho da nanoantena. Em 

seguida, constrói a geometria da nanoantena, calcula as grandezas relacionadas 

anteriormente através do método dos momentos e retorna os valores das grandezas para 

cada valor da faixa de frequência fornecida. 
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CAPITULO 4 - ANALISE DA NANOANTENA YAGI-UDA 

CONVENCIONAL 

4.1 - Verificação do modelo MoM 

Com o intuito de testar e validar nosso código MoM desenvolvido, nesta seção, 

apresentamos uma comparação dos resultados obtidos pelos códigos FEM e MoM. Para 

isso, consideramos e simulamos duas antenas: um YU arranjo convencional (Fig. 3.1) e 

um dipolo isolado. Um código MoM foi desenvolvido no Matlab para calcular os 

seguintes resultados: impedância de entrada, diagrama de radiação, eficiência de 

radiação, ganho e diretividade. Alguns resultados foram calculados pelo FEM para 

comparação e validação do código MoM. Quatro casos são analisados: a primeira 

geometria é formada por nanodipolo elétrico isolado (sem refletor e diretor), no segundo 

caso são inseridos três diretores, o terceiro é composto pelo refletor e dipolo e 

finalmente a nanoantena completa (refletor, dipolo e diretores), sendo o nanodipole 

alimentado por fonte de tensão de 1V. 

As dimensões do exemplo de nanoantena de Yagi-Uda (YU) considerado são: 

hr = 700nm, ht = 460nm, h1 = h2 = h3 = 250nm, do = d1 = d2 = d3 = 100nm e ar = ah 

= a1 = a2 = a3 = 15nm, numa gama de frequencia de 100-400 THz. Fig. 4.1 mostra a 

impedância de entrada calculada por FEM (Comsol) e MoM para YU e nanodipolo 

isolado (com mesmas dimensões do nanodipole do YU). Primeiro observamos um bom 

concordância entre os dois métodos o que garante a boa precisão do nosso modelo. Em 

ambos os resultados, notamos que as duas primeiras freqüências de ressonância estão 

próximas uma da outra, o que mostra que os diretores e refletores não afetam 

significativamente as freqüências de ressonância. As principais diferenças nesses dois 

casos são observadas próximo das freqüências F = 175 e 260 THz (Fig. 4.1(a)), que 

correspondem às ressonâncias dipolares dos refletores e diretores, respectivamente. 

Essas ressonâncias podem ser observadas nas distribuições de corrente nessas 

frequências, que não são mostradas aqui. 
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(a) 

 
 

(b) 

Figura 4.1: (a) Rin parte real e (b) Xin parte imaginária da impedância de entrada em função da frequência. 

 

Fig. 4.2 mostra os resultados de diretividade, ganho e eficiência de radiação 

(er) versus frequência calculada por MoM e Comsol. A diretividade e o ganho são 

calculados na direcção + y da Fig. 3.1. Na Fig. 4.2a observamos a característica 

convencional do nanodipolo isolado, onde em uma ampla faixa de 150-300THz temos 

aproximadamente D ≈1.6, er≈0.6 e G≈1 (G = erD). No caso YU (Fig. 4.2b), temos um 
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pico de D = 12 perto de F = 264 THz, mas nessa freqüência a eficiência de radiação é 

mínima er≈0.1, e o ganho é pequeno (G = 0,86). Mas, se se desejar maior ganho e 

eficiência em vez de alta diretividade, a freqüência próxima a F = 225 THz deve ser 

selecionada, onde temos aproximadamente o ganho máximo Gmax≈1,6. 

 

 

(a) 

 

 
 

 

(b) 

Figura 4.2: Diretividade e ganho calculado pelo MoM e eficiência de radiação calculado pelo MoM e Comsol  (a) 
Yagi-Uda e (b) Dipolo isolado em função da frequência. 
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Na fig. 4.3 apresentamos os diagramas de radiação 3D da YU e nanodipole 

isolado calculados na freqüência máxima de ganho da YU, onde F≈250THz e Gmax≈1.6 

(YU). Observamos que o ganho máximo da YU é aproximadamente 60% maior do que 

o ganho máximo do dipolo isolado. Este ganho máximo pode ser otimizado para 

diferentes tamanhos dos elementos do arranjo, como será mostrado nas próximas 

seções. Para o caso YU, o ganho máximo está na direção +y e um lobo pequeno na 

direção –y. Este lobo maior deve-se principalmente aos diretores, como será mostrado 

na próxima seção. O campo distante apresentado na Fig. 4.3 foi obtido pelo MoM, mas 

também calculamos este campo distante pela FEM, para comparação, e novamente, 

observou-se um bom acordo entre os métodos. 

 
 

  
 

(a)                                                                                            (b) 

Figura 4.3: Diagrama de radiação do ganho na  F=250THz calculado pelo MoM para (a) nanodipole isolado e (b) 
arranjo YU. As dimensões são: hr= 700nm , ht =460nm, hd =250nm, dh =100nm e a = 15nm. 

4.2 - Efeito dos Elementos 

Para entender melhor os efeitos físicos de cada elemento geométrico em uma 

matriz Yagi-Uda, esta seção apresenta uma análise do ganho, diretividade e eficiência 

de radiação para antenas com diferentes combinações dos elementos. Os casos são: 

dipolo, reflector-dipolo, dipolo-diretores e reflector-dipolo-diretor (YU arranjo 

completo). As Figs. 4.4, 4.5 e 4.6 mostram os resultados obtidos por MoM de 

directividade D, eficiência de radiação er e ganho G, onde G = erD. As dimensões 

dessas antenas são as mesmas utilizadas na última seção. Algumas conclusões podem 

ser obtidas a partir desses números. Primeiro observamos que o caso refletor-dipolo é 

próximo ao caso do dipolo isolado, onde as diferenças são um pequeno aumento de 

ganho e diretividade em relação ao dipolo isolado. Também observamos um aumento de 

er próximo à freqüência F = 125 THz (Fig. 4.5), onde este ponto está próximo da 
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freqüência de ressonância do elemento refletor. No outro lado, o caso dos diretores de 

dipolo produz um ganho maior perto de F = 250 THz, maior diretividade perto de F = 

264 THz e menor perto de F = 264 THz, quando comparado ao dipolo isolado e ao caso 

reflector-dipolo. Observamos também que o ponto de mínimo er (F = 264THz) está 

próximo à freqüência de ressonância fundamental dos diretores. Esse comportamento 

ressonante foi observado na distribuição atual dos diretores nesta freqüência; No entanto 

estes resultados não são mostrados aqui.  Em geral, concluímos que os efeitos do 

elemento de diretores são mais significativos do que o elemento refletor no ganho e nos 

resultados da diretriz. Por exemplo, estes parâmetros são aumentados perto de F = 250 

THz (Figs. 4.4 e 4.6). Além disso, esses diretores produzem uma diminuição de er 

próximo de F = 264 THz (Fig. 4.5), que está próximo à sua freqüência de ressonância. 

Outra conclusão é que os efeitos na eficiência de radiação (Fig. 4.5), devido ao refletor e 

diretores, estão próximos às freqüências F = 125 e 264 THz (Fig. 4.5), respectivamente, 

onde esses pontos estão próximos de suas freqüências de ressonância. 

 

 

Figura 4.4: Diretividade em função da frequência para diferentes geometrias da nanoantena Yagi-Uda 
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Figura 4.5: Ganho em função da frequência para diferentes geometrias da nanoantena Yagi-Uda 

 

 
Figura 4.6: Eficiência de radiação (er) em função da frequência para diferentes geometrias da nanoantena Yagi-Uda 

4.3 - Efeito das Dimensões 

Esta seção apresenta uma análise da matriz Yagi-Uda da Fig 3.1 com diferentes 

valores para o espaçamento d entre os elementos e tamanhos h para os diretores e 

refletor. As Figs. 4.7, 4.8 e 4.9 mostram os resultados paramétricos de diretividade e 

ganhos para diferentes valores de tamanho de diretores hd, tamanho do refletor hr e 

espaçamento entre os elementos d, respectivamente. Os parâmetros da antena de 

referência utilizada em cada análise são os mesmos da última secção, ou seja, h = 

700nm, ht = 460nm, h1 = h2 = h3 = 250nm, do = d1 = d2 = d3 = 100nm e ar = a1 = a2 = 

a3 = 15 nm. 

Na fig. 4.7 observamos que o pico máximo D e G, próximo a F = 264 THz para 

a antena de referência, são diminuídos e deslocados para freqüências menores quando o 
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tamanho do diretor é aumentado, isto é, o array YU torna-se menor diretiva com o 

aumento de hd. Isto mostra que, de facto, este pico máximo em D e G é devido à 

ressonância dipolar dos diretores, onde estas ressonâncias são reduzidas para hd grande. 

   Um comportamento semelhante é observado na Fig. 4.8 para a variação do 

tamanho h do reflector, onde o seu efeito observado na banda inferior (perto de F = 150 

THz) é deslocado para o lado esquerdo com o aumento de hr. Mais uma vez, isto ocorre 

porque a ressonância dipolar do reflector é reduzida durante hr grande. Além disso, 

podemos ver nesta figura que o parâmetro hr não altera significativamente a posição ea 

magnitude do pico máximo próximo de F = 264 THz. 

   Na Fig. 4.9, apenas o espaçamento d é modificado na matriz e o resultado é 

que para valores maiores de d as magnitudes de diretividade e ganho são aumentados, 

mas não há mudanças significativas na freqüência porque o comprimento do dipolo, 

refletor e diretores são fixos. Em outras palavras, a matriz torna-se mais diretiva para o 

aumento do espaço entre os elementos d.  

 
 

 
 (a) 
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(b) 
 

Figura 4.7: Ganho (a) é Diretividade (b) em função da frequência para diferentes valores dos diretores h (250, 270, 290 e 310nm)  
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Figura 4.8: Ganho (a) é Diretividade (b) em função da frequência para diferentes valores do refletor h (500, 600, 700 
e 900nm) 

 
 

 
 (a) 
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(b) 

Figura 4.9: Ganho (a) é Diretividade (b) em função da frequência para diferentes valores da distância d (100, 150, 
200 e 250nm) 
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CAPITULO 5 - ABORDAGENS À INTELIGÊNCIA 

COMPUTACIONAL 

 

5.1 - Introdução 

Inteligência computacional é constituída por vários paradigmas que são 

inspirados nos processos naturais para lidar com problemas complexos [61], [62] e [63]. 

O principal objetivo da inteligência computacional é a construção de um modelo de 

processo ou sistema, que não é passível de modelagem matemática ou tradicional por 

que: 

• Os processos são muito complexos para representar matematicamente; 

• Há incertezas na operação do processo; 

• O processo é não-linear, distribuído, incompleto e de natureza estocástica. 

Neste capítulo são apresentadas as ferramentas necessárias para o 

entendimento das metodologias que compõem o AGPSO Adaptativo fuzzy, 

concentrando-se nos sistemas fuzzy, algoritmos genéticos e otimização por enxame de 

partícula (PSO). 

Agora, as ferramentas de otimização híbrida de um dia são muito 

populares. Essas ferramentas são usadas para projetar vários problemas de Ciência e 

Engenharia de múltiplos objetivos [63] para alcançar alguns desempenhos 

desejados. Tais ferramentas híbridas combinam cuidadosamente os algoritmos de dois 

ou mais algoritmos, considerando a implementação efetiva de seus procedimentos 

de busca e seleção, melhorando assim o desempenho em comparação com um único 

algoritmo.  

Neste artigo, descrevemos quatros nanoantenas Yagi-Udas usando o AGPSO 

adaptativo fuzzy, que é um dos algoritmos mais adequados e poderosos para o projeto 

ideal. 

5.2 - Algoritmo Genético 

Antes de apresentar a teoria referente ao algoritmo genético, é conveniente 

definir conceitos comuns a qualquer metodologia de otimização, que serão úteis nas 

seções deste capítulo. Os principais são: 
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Função objetivo: Equação matemática a ser otimizada para obtenção dos 

pontos mínimos ou máximos, global ou locais. Também é conhecida como: função 

custo ou ainda função de mérito; 

Parâmetros: São ajustados durante o processo de otimização visando obter 

a(s) solução(ões) ótima(s). Podem ser chamados de variáveis de otimização, variáveis 

objeto, variáveis de concepção ou de projeto; 

População Inicial: A correta inicialização da população no espaço de busca é 

determinante para o sucesso do algoritmo. Há duas maneiras de inicialização dos 

indivíduos: 

– Inicialização Aleatória: É eficaz quando o problema não apresenta grandes 

complexidades em relação às restrições paramétricas. Se a população for distribuída de 

forma aleatória, os indivíduos irão explorar uma grande parte do espaço de busca, 

porém, o tempo de convergência será maior e serão necessárias mais iterações para 

encontrar a solução ótima. 

– Conhecimento do especialista: Esse método só é útil quando o especialista 

conhece as restrições do problema e o espaço de busca. 

Espaço de busca: Corresponde ao espaço de soluções. A dimensão do espaço 

de busca é definida pelo número de parâmetros envolvidos no problema; 

Restrições: Especificações do problema que delimitam os espaços de 

parâmetros e/ou que não permitem determinada faixa de valores nos objetivos. 

Requisitos de projeto podem impor que abaixo de certo valor a solução não seja 

considerada; 

Domínio realizável: Região do espaço (dos parâmetros e/ou objetivos) onde as 

restrições são respeitadas. É também conhecido como espaço viável, admissível ou 

factível; 

Domínio não-viável: Região do espaço onde as restrições são violadas. 

 

4.2.1 - Codificação 

Como o algoritmo genético é inspirado na teoria evolucionária, para que possa 

ser utilizado no processo de busca de soluções, é necessário que a solução candidata 

seja codificada em forma de um cromossomo. A codificação de soluções é 
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extremamente importante, pois influência diretamente na grandeza do espaço de busca 

(discreto ou contínuo) e na definição dos operadores genéticos [64]. 

Holland definiu o primeiro método de codificação, que é a representação 

binária de tamanho fixo, onde os atributos ou grandezas a serem otimizadas são 

codificadas em uma cadeia de bits [65]. Essa representação é mais indicada em 

situações on-off, onde se deseja indicar a presença ou ausência de determinada 

característica no cromossomo. Em problemas que assumem valores reais, a codificação 

binária pode ser utilizada, desde que haja a conversão de números binário para real, 

usando a equação (5.1) [66]. 

 

                                                  D = 10 × 124F G 2CHC                                                        (5.1)4I
C3J  

 

A obtenção de maior precisão nos valores dos parâmetros é feita com o 

aumento da cadeia de bits, porém, segundo [67] espaço de busca cresce 

exponencialmente, aumentado o custo computacional na busca de soluções ótimas. 

Embora a codificação binária da Fig. 5.1a tenha a capacidade de recombinar blocos 

construtivos no genótipo para gerar melhores resultados, a grande desvantagem quando 

comparada à codificação é em relação à baixa precisão na representação dos parâmetros 

no espaço de busca e lenta convergência [68]. 

 

0 1 1 0 1 1 0 

                                                (a) 

 

6,5 2,8 7,4 1,9 1,7 9,3 8,7 

 (b) 

 
Figura 5.1 – Codificação de um cromossomo. (a) codificação binária e (b) codificação real. 

 

A codificação real dos parâmetros da Fig. 5.1b é constituída por cromossomos 

contendo vetores de números reais, onde cada número real representa um gene, e 

consequentemente um determinado parâmetro. Esse tipo de codificação é bastante 

simples de ser implementada e compreendida, com alta precisão na representação dos 

parâmetros e velocidade de convergência do processo de busca superior à codificação 

binária. Todas essas características favorecem o seu uso nos principais paradigmas da 
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computação evolucionária, além do algoritmo genético, em estratégias evolucionárias e 

programação evolucionária [63]. Neste Trabalho, a codificação dos cromossomos é do 

tipo real. 

Abaixo é feito uma formulação do i-ésimo cromossomo de uma população, 

onde n é o número de parâmetros. 

                            KC = LM4, M0, MN … M2P, Q�> � = 1,2, … R                                             (5.2) 

 

5.2.2 - Métodos de Seleção 

Os métodos de seleção tem como objetivo selecionar os pais mais adaptados 

para se reproduzirem, gerando proles que sofrerão crossover e mutação. O método mais 

simples de seleção consiste em selecionar os pais aleatoriamente, esse método não é 

muito utilizado devido à lenta convergência que introduz no processo de busca. Os 

principais métodos são: (1) Rank [67], (2) Roleta [65] e (3) Torneio [69]. Esses métodos 

de seleção são apresentados abaixo: 

1. Rank: Esse método ordena os cromossomos em ordem decrescente de aptidão, é 

escolhido um valor mínimo de custo como ponto de corte, onde qualquer cromossomo 

que tenha um custo inferior ao ponto de corte é removido da população. Para completar 

a população que foi removida, são introduzidos cromossomos aleatórios, assim 

aumentando a diversidade de indivíduos no espaço de busca; 

2. Roleta: Nesse método, cada cromossomo ocupa um percentual da roleta de acordo 

com a sua aptidão, ou seja, cromossomos com o melhor custo terão uma porção maior 

na roleta, fazendo com que sua probabilidade de reprodução aumente. Esse método 

induz à convergência prematura, principalmente se a população for muito pequena; 

3. Torneio: Consiste em selecionar aleatoriamente uma série de indivíduos da 

população, e segundo o valor de aptidão, estabelecer entre eles uma competição pelo 

direito de ser um dos pais. Nesta monografia, optou-se por utilizar o método do torneio 

para selecionar os indivíduos que serão reproduzidos. 

Apenas o método rank seleciona o melhor indivíduo somente de acordo com o 

valor de custo, os outros métodos utilizam termos probabilísticos, não havendo garantia 

de que o melhor cromossomo irá permanecer na população, o que na maioria dos casos 

pode ser prejudicial para o processo de otimização. Para resolver esse problema é usado 

o método do elitismo, que consiste em assegurar que o melhor indivíduo permaneça na 

população. 
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5.2.3 - Crossover 

O crossover é considerado o operador genético predominante. O número de 

indivíduos que farão recombinação é definido de acordo com a probabilidade de 

crossover pc, onde são criados novos indivíduos distribuindo características de dois 

indivíduos pais [70]. 

Trechos das características de um indivíduo são trocados pelo trecho 

equivalente do outro. O crossover é feito com o objetivo de recombinar características 

favoráveis dos pais, para gerar filhos que apresentem melhor aptidão. Os métodos mais 

comuns de crossover são: o crossover simples, crossover aritmético e crossover 

uniforme. 

Crossover simples: Primeiramente define-se um ponto de corte como ilustrado 

na Fig. 5.2, que é definido como o ponto de separação entre cada um dos genes que 

compõem o material genético de cada pai. Posteriormente, os genes à esquerda do ponto 

de corte formarão a primeira parte do cromossomo do filho1 e os genes à direita 

formarão a segunda parte do cromossomo do filho2. Para crossover de n-pontos de 

corte, são gerados aleatoriamente n pontos de cruzamento. Esse método de crossover 

pode ser utilizado em cromossomos com codificação binária ou codificação real. 

 

 
Figura 4.2 – Crossover Simples aplicado aos Cromossomos com Codificação Real. 

 

Crossover aritmético: Define-se um parâmetro λ ∈ [0;1], onde cada filho é calculado 

da seguinte maneira. 

 

                                                                                                                                    (5.3) 
 

 
Crossover uniforme: O crossover uniforme da Fig. 5.3 não utiliza pontos de 

corte para efetuar a troca de material genético. A geração de novos filhos é feita através 

da escolha aleatória de genes que serão trocados entre os pais para gerar os 

cromossomos dos filhos. 

T�Uℎ�1 =  W�X�1 + (1 − W)�X�2 T�Uℎ�2 =  W�X�2 + (1 − W)�X�1 
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Figura 5.3 – Crossover Uniforme aplicado aos Cromossomos com Codificação Real. 

 

O crossover permite que a população entre em estado de exploitation. A 

probabilidade de crossover pc é importante no controle do desempenho do GA [68]. 

Quanto maior o valor de pc, maior será a quantidade de indivíduos submetidos ao 

crossover e mais novos indivíduos serão introduzidos na população. Se o valor de pc for 

muito pequeno, a próxima geração de indivíduos será praticamente a mesma da geração 

anterior, portanto, havendo perda de diversidade. Valores típicos de pc estão no 

intervalo [0, 5 1]. 

5.2.4 - Crossover 

O operador de mutação atua durante o processo de otimização, como o meio 

para exploração de novas áreas do espaço de busca. A mutação pode ser vista Fig. 5.4 

como um operador de exploration, enquanto que o crossover pode ser considerado um 

operador de exploitation, que realiza uma busca mais local. A mutação simplesmente 

modifica com probabilidade pm alguma característica do indivíduo sobre o qual é 

aplicada . Esta modificação é importante, pois acaba por criar novos valores de 

características que não existiam ou apareciam em pequena quantidade na população em 

análise. O uso do operador de mutação é necessário para a introdução e manutenção da 

diversidade genética da população. A mutação aleatória é o método mais utilizado, onde 

é escolhido de forma aleatória um gene que terá o seu valor modificado, com um valor 

aleatório [71]. 

 
Figura 5.4 – Mutação de um Cromossomo com Codificação Real. 

A probabilidade de mutação pm define com qual frequência os genes de um 

cromossomo sofrerão mutação. Se pm for muito alto haverá bastante mutação dos genes, 

ocasionando uma diversidade excessiva, que fará com que a convergência seja mais 

lenta. Se pm for muito pequeno a nova população gerada pelo crossover não sofrerá 

mutação, permitindo que o GA fique preso em pontos locais. Valores típicos de pm estão 
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no intervalo [0; 005 0; 05]. A mutação não deve ocorrer com muita frequência porque 

senão o GA se tornará um método busca aleatória [72]. 

Abaixo é descrito o pseudocódigo do algoritmo genético padrão, onde Np é o 

número de indivíduos da população e Y|Z34,0,…[ é referente ao número de iterações. 

______________________________________________________________________ 
Algoritmo 1 Pseudocódigo do Algoritmo Genético 
______________________________________________________________________ 
1: para i ← 1 até Np faça 
2:       Inicializar as posições xi de cada indivíduo; 
3:       Avaliar a posição xi ; 
4: fim para 
5: para t ← 1 até T faça 
6:       para i ← 1 até Np faça 
7:           Selecionar os indivíduos que serão recombinados, de acordo com probabilidade pc; 
8:         Aplicar o operador de crossover; 
9:         Aplicar o operador de mutação, com probabilidade pm; 
10:       Inserir os novos indivíduos inseridos na população, que irão ocupar o lugar dos pais; 
11:       Avaliar a posição xi ; 
12:       Obter a posição do indivíduo que teve melhor aptidão; 
13:   fim para 
14: fim para 

_________________________________________________________________________ 

 

5.2.5 - Variações do Algoritmo Genético 

O processo de busca do algoritmo genético é caracterizado como uma busca 

multidirecional. Isso é devido aos operadores de crossover e mutação, que introduzem 

uma grande diversidade de posições no espaço de busca. Essa característica é desejável 

quando se trata da otimização de problemas multimodais, porém induz uma lenta 

convergência, que é algo indesejável em problemas de otimização em tempo real. Uma 

boa medida para sanar esse problema é adaptar a probabilidade de crossover pc e de 

mutação pm de acordo com o estado evolucionário dos indivíduos no espaço de busca, 

dessa forma controlando a diversidade de posições no espaço de busca. O artigo [72] 

propõe uma metodologia de algoritmo genético com a adaptação da probabilidade de 

crossover e de mutação, com o objetivo de controlar a diversidade de posições. O custo 

máximo e o custo médio à cada geração são utilizados como medidas para adaptar os 

parâmetros que controlam a diversidade de posições no GA, dado por: 

 

 

                                                                                                                         (4.4) 

]^ = R4_6`a − _b , R4 ≤ 1 

]6 = R0_6`a − _b , R0 ≤ 1 
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5.3 - Otimização por Enxame de Partículas 

A otimização por enxame de partículas foi proposta por Kennedy e Eberhart 

[73] cuja inspiração foi obtida a partir dos trabalhos desenvolvidos por Craig Reynolds. 

O software Boids foi desenvolvido por Reynolds, que tem como objetivo simular o 

comportamento social de um objeto semelhante a um pássaro. Além de estudar o 

comportamento social dos pássaros, Reynolds analisava o comportamento social de 

outros animais, publicando o artigo "Flocks, herds and schools: A distributed behavioral 

model" [74]. Neste artigo, Reynolds definiu três componentes básicas para que um 

pássaro participe de um bando, são elas: 

 

1. Prevenção de Colisões: para que indivíduos possam participar de um bando, deve 

haver um distanciamento entre eles, afim de evitar colisões; 

2. Correspondência de Velocidades: os indivíduos de um bando devem ter 

velocidades correspondentes; 

3. Centralização do Bando: o indivíduo deve ser mover a uma distância média dos 

indivíduos próximos. 

 

 Kennedy e Eberhart definiram que o PSO mantém uma população de Np 

partículas, onde todas as partículas representam uma solução potencial para um 

problema de otimização. Cada partícula i pode ser representada por características que 

são definidas abaixo: 

• xi = a posição atual da partícula; 

• vi = a velocidade atual da partícula; 

• pi = a melhor posição da partícula. 

 
Por definição, a melhor posição da partícula é referente à melhor posição que 

essa partícula já visitou, a posição que obteve melhor custo, em outras palavras, para um 

problema de minimização, seria a posição onde a partícula obteve menor custo; para um 

problema de maximização, seria a posição onde a partícula obteve o maior custo. 

 

O PSO é formulado em um espaço de busca D-dimensional j|d34,0,…e, onde Y|Z34,0,…[ é 

o número de iterações. Os vetores referentes à posição, velocidade e melhor posição, de 

cada partícula �|C34,0,…1f  , são dados por: 
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 DC(Y) = gD(C,4)(Y),   D(C,0)(Y), … D(C,e)(Y)h                                            iC(Y) = gi(C,4)(Y),   i(C,0)(Y), … i(C,e)(Y)h                               (5.5) ]C(Y) = g](C,4)(Y),   ](C,0)(Y), … ](C,e)(Y)h 
 

A velocidade vi pode ser compreendida como uma memória da posição xi 

anterior e tem a função de controlar a atualização da posição xi(t +1). A equação de 

atualização da velocidade vi do PSO é composta por dois termos que introduzem a 

natureza estocástica ao processo de busca r1~ U(0;1) e r2 ~U(0;1) e pelos coeficientes 

de aceleração 0 <C1;C2 ≤ 2. A equação da atualização da velocidade é dada por: 

 i4(Y + 1) = iC(Y)+K4+4(Y)(]C(Y) − DC(Y))+K0+0(Y)k]l(Y) − DC(Y)m           (5.6) 

 

A equação de atualização da posição de cada partícula é dada por:                            DC(Y + 1) = DC(Y) +  iC(Y + 1)                                              (5.7) 

 
Os coeficientes de aceleração C1 e C2 são utilizados para ponderar as 

contribuições das componentes cognitiva (]C(Y) − DC(Y)) e social k]l(Y) − DC(Y)m, 

respectivamente. Eles determinam se durante o processo de busca as partículas serão 

atraídas para suas melhores posições individuais (maior ponderação na componente 

cognitiva) ou para melhor posição global (maior ponderação na componente social). 

Seja uma função objetivo f: AD → ℝ, onde A é o espaço de busca D-

dimensional. A atualização da melhor posição da partícula, considerando um problema 

de minimização, é dada a seguir: 

]C(Y + 1) = p ]C(Y)&! _kDC(Y + 1)m ≥ _k]C(Y)mDC(Y + 1) &! _kDC(Y + 1)m <  _k]C(Y)ms                                  (5.8) 

 

Para um problema de maximização, a atualização da melhor posição da 

partícula é dada conforme a seguir: 

      ]C(Y + 1) = p pu(t)se fkxu(t + 1)m ≥ fkpu(t)mxu(t + 1) se fkxu(t + 1)m <  _kpu(t)ms                                 (5.9) 

 

A obtenção da melhor posição global, considerando um problema de 

minimização, é dada por [74] 
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       ]l(Y + 1) ∈ y]C|C34,0,…1fz/]l(Y + 1) = arg >�>1 ≤ � ≤ }~      _( ]C(Y + 1))               (5.10) 

 
Para obter a melhor posição global em um problema de maximização, é dada 

por [74]: 

       ]l(Y + 1) ∈ y]C|C34,0,…1fz/]l(Y + 1) = arg >�>1 ≤ � ≤ }~      _( ]C(Y + 1))                (5.11) 

 

As melhores posições individuais podem ser inicializadas como pi(0) = xi(0) e 

as velocidades iniciais por zero vi(0) = 0. 

______________________________________________________________________ 
Algoritmo 2 Pseudocódigo do PSO 
______________________________________________________________________ 
1: para � ← 1 até Np faça 

2:      Inicializar aleatoriamente a posição xi ; 

3:      Inicializar aleatoriamente a velocidade vi; 

4:      Inicializar a melhor posição pi = xi; 

5:      Avaliar a posição xi; 

6:      Inicializar pg, utilizando a equação (5.10) ou (5.11); 

7: fim para 

8: para Y ← 1  até T faça 

9:     para � ← 1 até Np faça 

10:         Atualizar vi, utilizando a equação (5.6) ; 

11:         Atualizar xi, utilizando a equação (5.7); 

12:         Avaliar a posição xi; 

13:         Atualizar pi, utilizando a equação (5.8) ou (5.9) ; 

14:         Atualizar pg, utilizando a equação (5.10) ou (5.11); 

15:      fim para 

16: fim para 

______________________________________________________________________ 

5.3.1 - Variações do PSO 

As diferenças nos mecanismos do algoritmo genético e PSO permitem há 

existência de diferenças nos desempenhos dessas meta-heurísticas. No algoritmo 
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genético padrão, dois cromossomos são escolhidos aleatoriamente para trocar seus 

genes através de crossover, e alguns genes nos cromossomos são aleatoriamente 

variados através da mutação. Portanto, o processo de reprodução da AG é, até certo 

ponto, multidirecional. Por outro lado, no PSO padrão, como as partículas são guiadas 

pelas suas melhores posições anteriores pi e a melhor posição global pg encontrada pelo 

enxame, a pesquisa é mais unidirecional do que o AG. Por isso, espera-se que o AG 

possua uma melhor capacidade de busca global do que o PSO. 

Para otimização de funções unimodais, devido ao seu mecanismo de busca 

eficiente, o PSO converge rapidamente para a solução ótima e com alta precisão na 

solução. No entanto, para otimização de funções multimodais, quando as melhores 

posições individuais pi caem em um ótimo local longe ou muito próximo do ótimo 

global no espaço de busca, as partículas apresentam dificuldade em saltar para outras 

posições, fazendo com que haja uma convergência prematura. É por esse motivo que o 

PSO apresenta um desempenho insatisfatório em problemas multimodais, que pode 

ocorrer devido à insuficiência ou excesso de diversidade no espaço de busca. 

A insuficiência ou excesso de diversidade de posições em problemas de 

otimização multimodais motivaram Shi e Eberhart a propor a introdução de um novo 

parâmetro na equação (5.5), o peso inercial �, que é um fator de escala associado a 

velocidade referente à iteração anterior [75]. Esse parâmetro tem a capacidade de definir 

se a busca será global ou local, e, portanto, controlando as posições das partículas no 

espaço de busca. A nova equação de atualização da velocidade é dada por: 

A nova equação de atualização da velocidade é dada por: 

  

      i4(Y + 1) = �iC(Y)+K4+4(Y)(]C(Y) − DC(Y))+K0+0(Y)k]l(Y) − DC(Y)m             (5.12) 

 

5.4 - Sistemas Fuzzy 

A teoria de sistemas fuzzy foi iniciada no período de transição entre as teorias 

de controle clássica e moderno, com o artigo intitulado Fuzzy Sets, publicado em 1965 

por Lofti A. Zadeh [76]. Ele argumenta a motivação da criação desta teoria, afirmando 

que as técnicas quantitativas convencionais para análise de sistemas são inadequadas 

para lidar com sistemas humanísticos, reafirmando que qualquer sistema de alta 

complexidade é comparável aos sistemas humanísticos. Também argumenta que os 

elementos principais para o raciocínio humano não são os números, mas conjuntos 
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fuzzy, onde não há graus abruptos de afirmações sobre determinados problemas, em 

outras palavras, há graus de pertinência sobre tal afirmação. 

No cotidiano humano, não expressamos afirmações de problemas reais por 

meio de valores numéricas, mas sim, por meio de valores linguísticos (ex: Para verificar 

a temperatura de um líquido que está em processo de fervedura, as possíveis respostas 

linguísticas são: quente, morno ou frio). O modo de raciocínio humano é um 

instrumento valioso na resolução de problemas complexos. 

Se uma variável pode receber palavras em linguagens naturais ou linguísticas 

como valores, é chamado de variável linguística, onde as palavras são caracterizadas por 

conjuntos fuzzy definidos no discurso universo em que a variável é definida, onde 

valores numéricos são associados à valores linguísticos por meio de graus de 

pertinência, utilizando funções de pertinência. A variável linguística é uma variável 

cujos valores são palavras ou sentenças na linguagem natural [77]. Uma variável 

linguística VL é definida por uma quíntupla [78 e 79], dada por: 

 

                                            "8 =  _ (�; �; =; �)                                                    (5.13)    

                                           � é o nome da variável linguística e T são os valores linguísticos 

(T1; �2; … ; ��) de �. Cada valor linguístico é definido em um conjunto universo (=1; =2; … ; =�) e � são as regras fuzzy, que por meio de conectores lógicos do tipo 

SE < proposição antecedente > ENTÃO < proposição consequente >, realiza a 

associação de entrada à saída usando um sistema de inferência. 

O grau de pertinência define se um determinado valor pertence ou não a um 

determinado conjunto, seja clássico ou fuzzy. Seja um conjunto clássico Cc e uma 

função de pertinência μ que determina se um elemento x pertence ou não pertence ao 

conjunto Cc. Os possíveis valores (graus) de pertinência que o elemento x pode receber 

são: 

                       �K^(D) �  1   &!  D ∈   K^  0  &!  D  ∉    K^ s                                                      (5.14) 

 

 

Para conjuntos fuzzy, a função de pertinência pode assumir valores no intervalo 

fechado [0;1]. Se a função de pertinência μCf (x) assumir o valor "zero", o elemento x 

não pertence ao conjunto fuzzy Cf . Se a função de pertinência μCf (x) assumir o valor 
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"um", o elemento x pertence ao conjunto fuzzy Cf . Se o valor assumido pela função de 

pertinência μCf (x) estiver no intervalo 0 < μCf < 1, o elemento x pertence parcialmente 

ao conjunto fuzzy Cf com determinado grau de pertinência. 

Zadeh [94] definiu a função de pertinência de um conjunto fuzzy, dada por: 

                          �K_ (D) ∶ = → L0; 1P                                                           (5.15) 
 

Na primeira formulação realizada por Zadeh, as regras fuzzy SE-ENTÃO são 

conectadas por um consequente e antecedentes compostos Fig. 5.5 por proposições 

contendo conjuntos fuzzy [77] Esse sistema fuzzy é viável somente quando o especialista 

tem grande conhecimento sobre o problema a ser modelado. Os sistemas fuzzy são 

classificados de acordo com o sistema de inferência: o sistema fuzzy Mamdani [80] e o 

sistema fuzzy Takagi-Sugeno [81], esse trabalho utilizaremos o sistema fuzzy Mamdani. 

 

5.4.1 - Sistemas Fuzzy Mamdani 

Um sistema fuzzy Mamdani é constituído por conjuntos fuzzy no antecedente e 

consequente [80] A formulação do sistema de inferência Mamdani é dada em (35). 

 

                                                                                                                     (5.16) 

 

 

onde Regra
i é a i-ésima regra, e R é o número de regras, D d =  LD4, D0, … , D2P é o vetor 

de variáveis linguísticas, representando a entrada do antecedente e y é a variável do 

consequente, ou seja, a saída. KdC e �C são os conjuntos fuzzy definidos por funções de 

pertinência, respectivamente, do antecedente e consequente. Na equação (5.14), é usado 

o conectivo E que é denominado operador lógico (norma-t), representado pela notação 

^, que matematicamente é equivalente à obtenção do valor mínimo. 

A equação (5.16) formula o grau de ativação �C da i-nésima regra do sistema 
fuzzy. �C(D) = �K4C(D4)���� (a�)…���� (��) = >�� ��K4C(D4), �K0C(D0), … , �K2C (D2)�                  (5.17) 

A Figura 5.7 apresenta as funções de pertinência de um sistema fuzzy Mamdani 

para aproximação de uma função cos(x). Essa função é definida da seguinte maneira: 

 

                 � = Q��&(D), �D ∈ ℝ| − B ≤ D ≤ B� ! �� ∈ ℝ| − 1 ≤ � ≤ 1�               (4.18) 

�!M+XC: �� D4é K4 C � D0é K0 C � … �D2é K2C  

           ���Ã� � é �C; Q�> � = 1,2, … , � ! � = 1,2 … , � 
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A Tabela 5.1 é referente aos intervalos definidos para a função de pertinência 

de o tipo triangular, do exemplo de aproximação da função cos(x). O valor linguístico 

mf1 (membership 1) refere-se à função de pertinência 1, o mesmo vale para os demais 

valores linguísticos. 

O intervalo da função de pertinência triangular é definido da seguinte maneira: 

                                 _(x, a, b, c) =
���
�  0, &!    D ≤ XD − XH − X  &! X ≤ D ≤ HQ − XQ − X  &! H ≤ D ≤ Q0, Q ≤ D

s                                                 (5.19) 

 
Tabela 5.1 – Intervalos da Função Triangular referente ao Antecedente do Exemplo de Aproximação da 
função cos(x) 

Valor Linguístico Intervalo 

mf1 [-¡ - ¡ -2,642] 

mf2 [-¡ -2,642 -2,142] 

mf3 [-2,642 -2,142 -1,643] 

mf4 [-2,142 -1,643 -1,142] 

mf5 [-1,643 -1,142 -0,642] 

mf6 [-1,142 -0,642 -0,142] 

mf7 [-0,642 -0,142 0,357] 

mf8 [-0,142 0,357 0,857] 

mf9 [0,357 0,857 1,358] 

mf10 [0,857 1,358 1,858] 

mf11 [1,358 1,858 2,358] 

mf12 [1,358 1,858 2,358] 

mf13 [2,358 2,860 ¡] 



Figura 5.5 – Conjuntos Fuzzy

Figura 5.6 – Conjuntos Fuzzy do Consequente para o Exemplo de Aproximação da função 

 

Figura 5.7 – Comparação entre a Curva da Função cos(x) e da Aproximação da função cos(x) utilizando 

5.5 - Formulação do AGPSO Adaptativo Fuzzy.

Este nessa seção é iniciado pela apresentação da hibri

parte fundamental para o desenvolvimento do AG

Fuzzy do Antecedente para o Exemplo de Aproximação da função 

do Consequente para o Exemplo de Aproximação da função 

Comparação entre a Curva da Função cos(x) e da Aproximação da função cos(x) utilizando 
sistema fuzzy Mamdani. 

ormulação do AGPSO Adaptativo Fuzzy. 

é iniciado pela apresentação da hibridização AG

para o desenvolvimento do AGPSO Adaptativo Fuzzy.
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do Antecedente para o Exemplo de Aproximação da função cos(x). 

 
do Consequente para o Exemplo de Aproximação da função cos(x). 

 
Comparação entre a Curva da Função cos(x) e da Aproximação da função cos(x) utilizando 

dização AGPSO, que é 

PSO Adaptativo Fuzzy. 
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5.5.1 - Meta-Heurística AGPSO 

O AGPSO é obtido pela hibridização envolvendo duas meta-heurísticas de 

inteligência computacional, o algoritmo genético e a otimização por enxame de 

partículas (PSO). Essa hibridização é essencial para formulação do AGPSO Adaptativo 

Fuzzy. 

_____________________________________________________________________ 
Algoritmo 3 Pseudocódigo do GAPSO 
______________________________________________________________________ 
1: para � ← 1 até Np faça 

2:       Inicializar aleatoriamente a posição xi e a velocidade vi de cada partícula; 

3:       Inicializar a melhor posição pi = xi; 

4:       Avaliar a posição xi; 

5:       Inicializar pg, utilizando a equação (5.9) ou (5.10); 

6: fim para 

7: para Y ← 1 até T faça 

8: para � ← 1  até Np faça 

9:        Selecionar as partículas que serão reproduzidas, com probabilidade pc; 

10:      Aplicar o operador de crossover; 

11:      Aplicar o operador de mutação, com probabilidade pm; 

12:      Inserir as novas partículas (filhos) na população, substituindo os seus pais; 

13:      Avaliar as posições xi; 

14:      Atualizar pi, utilizando a equação (5.7) ou (5.8); 

15:      Atualizar pg, utilizando a equação (5.9) ou (5.10); 

16:      Atualizar vi, utilizando a equação (5.5); 

17:      Atualizar xi, utilizando a equação (5.6); 

18:      Avaliar as posições xi; 

19:      Atualizar pi, utilizando a equação (5.7) ou (5.8); 

20:      Atualizar pg, utilizando a equação (5.9) ou (5.10); 

21:     fim para 

22: fim para 

______________________________________________________________________ 

O pseudocódigo do AGPSO mostrado no Algoritmo 3 obedece uma hierarquia, 

primeiramente as partículas são escolhidas pelo operador seleção, e após isso, são 

submetidas aos operadores crossover e mutação. Posteriormente, a nova população é 

submetida às formulações de atualização das velocidades individuais, posições 
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individuais, melhores posições individuais e melhor posição global, no PSO. A posição 

estratégica do PSO, que pode ser verificada através do Algoritmo 3, é para que haja 

introdução de diversidade através do AG. Nesta monografia, a seleção dos indivíduos é 

feita utilizando o método do torneio. O pseudocódigo deste método é dado abaixo: 

____________________________________________________________________ 
Algoritmo 4 Pseudocódigo do Método do Torneio 
______________________________________________________________________ 
1: Inicialização da probabilidade de crossover pc 

2: para � ← 1 até Np pc faça 

3:       Escolher duas partículas aleatoriamente; 

4:       Obter r = valor aleatório entre 0 e 1; 

5:       se r < k então 

6:       A partícula com melhor aptidão é escolhido; 

7: senão 

8:       A partícula com pior aptidão é escolhido; 

9:     fim se 

10: fim para 
______________________________________________________________________ 

Nesta monografia é utilizado o método de crossover uniforme. Os outros 

métodos de crossover inserem uma diversidade bastante elevada, que embora seja 

importante, a mesma em excesso prejudica a convergência do processo de otimização, 

visto que a convergência prematura pode ocorrer não somente devida à insuficiência de 

diversidade. 

____________________________________________________________________ 
Algoritmo 5 Pseudocódigo do Crossover Uniforme 
______________________________________________________________________ 

1: para � ← 1 até 
¢£¤¥0  faça 

2:       Obter ¦ = valor aleatório entre 0 e 1; 

3:       filho1 = ¦ pai1+(1- ¦)pai2; 

4:      f ilho2 = ¦ pai2+(1- ¦)pai1; 

5: fim para 

_____________________________________________________________________ 

Após as partículas xi da população serem submetidos aos operadores genéticos 

da seleção e crossover, é necessário a implementação da operador genético da mutação, 

onde alguns indivíduos da população serão mutados com a probabilidade pm. Nesta 
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monografia foi utilizada a mutação aleatória, onde o seu pseudocódigo é apresentado a 

seguir: 

______________________________________________________________________ 
Algoritmo 6 Pseudocódigo da Mutação Aleatória 
______________________________________________________________________ 
1: para � ← 1 até Np faça 

2:         Obter � = valor aleatório entre 0 e 1; 

3:        se � < pm então 

4:        Obter § ∈  N = valor aleatório entre 1 e D (dimensão do espaço de busca); 

5:         Mutar a posição do gene correspondente ao valor de g, utilizando a equação               D�; § = D�; (>��) + �(Di;(max)−Di;(min)); 
6:    fim se 

7: fim para 

______________________________________________________________________ 

No pseudocódigo acima, xi;(min) e xi;(max) são os valores mínimo e máximo da dimensão 

referente ao valor de g, definidos no espaço de busca. 

5.5.2 - Formulação do GAPSO Adaptativo Fuzzy 

É bastante complexo formular equações que descrevam o comportamento 

dinâmico do peso inercial � e das constantes de aceleração C1 e C2. Por isso, nesta 

monografia é utilizado um sistema fuzzy Mamdani para adaptá-los de acordo com o 

estado evolucionário das posições no espaço de busca e com a porcentagem de iterações 

decorridas. O estado evolucionário é baseado no comportamento e na distribuição das 

partículas no espaço de busca, em outras palavras, é referente à diversidade das posições 

no espaço de busca [82]. Na Fig. 4.8 mostra os estados evolucionários são definidos 

pelas distâncias entre as partículas nas posições xi e a melhor partícula global na posição 

pg. Os estados evolucionários são definidos como: 

Exploration: a distância dxi entre cada partícula e as outras partículas xi é bem 

próxima da distância dpg entre a melhor partícula pg e as outras partículas xi, ou seja, 

dxi ≈dpg; 

Exploitation: a distância dxi entre cada partícula e as outras partículas xi é 

muito maior do que a distância dpg entre a melhor partícula pg e as outras partículas xi, 

isto é, dxi ≫dpg ; 
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Convergência: a distância dxi entre cada partícula e as outras partículas xi é 

igual a distância dpg entre a melhor partícula pg e as outras partículas xi, portanto dxi = 

dpg ; 

Jumping Out: a distância dxi entre cada partícula e as outras partículas xi é 

muito menor do que a distância dpg entre a melhor partícula pg e as outras partículas xi, 

dessa forma dxi ≪dpg . 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 – Ilustração dos Estados Evolucionários. (a) Exploration, (b) Exploitation e (c) Jumping Out 

 

O sistema fuzzy utilizado para adaptar os parâmetros do PSO é constituído por 

duas entradas fuzzy e três saídas fuzzy, referentes ao peso inercial �, coeficientes de 

aceleração cognitivo C1 e social C2. 

A primeira entrada fuzzy da Fig. 5.9 é referente à porcentagem de iterações 

decorridas durante o processo de otimização, dada por (5.19). Essa entrada fuzzy tem 

como função fornecer informações sobre o início e término do processo de busca, onde 

são consideradas três funções de pertinência, com os seguintes valores linguísticos: 

iteração baixa, média e iteração alta. 

                                       %¬®¯() = � ,      = °, ± … , �                                               (5.20) 
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Figura 5.9 – Funções de Pertinência referente à Primeira Entrada Fuzzy. 

 

A segunda entrada fuzzy da Fig.5.10 é referente à diversidade de posições, 

dada por (5.20). A diversidade é uma medida de proximidade, ou seja, quando os 

indivíduos estão mais próximos uns aos outros a diversidade é baixa e quando as 

partículas estão distantes umas das outras a diversidade é alta. A formulação da 

diversidade é obtida pela distância euclidiana média entre cada indivíduo e a partícula 

com melhor aptidão. Para a variável linguística diversidade, foram utilizadas três 

funções de pertinência, com os seguintes valores linguísticos: diversidade baixa, média 

e diversidade alta. 

 

                               :�i!+(Y) = 1}~  G ²G �DC,d(Y) − ]l,d(Y)�0e
d34

1f
C34                                  (5.21) 

Optou-se por normalizar a diversidade, para que haja uma mesma ponderação 

com relação à primeira entrada fuzzy, dada por: 

 

                                           :�i!+2³´6(Y) = :�i!+(Y) − ?6C2(Y)?6`a(Y) − ?6C2(Y)                                   (5.22) 

 

onde: µ¶·¸ é a distância mínima obtida à cada iteração através da equação (4.21); µ¶¹º é a distância máxima obtida à cada iteração através da equação (4.21). 
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                                             ?(Y) =      ²G �DC,d(Y) − ]l,d(Y)�0e
d34                                     (5.23) 

 
Figura 5.10 – Funções de Pertinência referente à Segunda Entrada Fuzzy. 

 
Tabela 5.2 – Intervalos das Funções Triangulares de Cada Conjunto Fuzzy do antecedente referentes às Entradas 1 e 
2. 

                             %Inter »·¼®¯¸½¯¶ 

Valor Linguístico Intervalo Valor Linguístico Intervalo 

Baixo [0 0 0,1] Baixa [0 0 0,5] 

Médio [0 0,1 0,3] Média [0 0,5 1] 

Alto [0,1 0,3 1,0] Alta [0,5 1,0 1,0] 

 

Na Fig. 5.11 é mostrado as funções de pertinência referente à primeira saída 

fuzzy, o peso inercial �. O conjunto fuzzy do consequente dessa saída é representado por �¾. 

 
Figura 5.11 – Funções de Pertinência referente à Primeira Saída Fuzzy, peso inercial �. 
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A Figura 5.12 é referente às funções de pertinência da segunda saída fuzzy, o 

coeficiente de aceleração cognitivo K4. O conjunto fuzzy do consequente dessa saída é 

representado por K4¾ 

 
Figura 5.12 – Funções de Pertinência referente à Segunda Saída Fuzzy, coeficiente de aceleração cognitivo C1. 

 

A Fig. 5.13 é referente às funções de pertinência da terceira saída fuzzy, o 

coeficiente de aceleração social K0. O conjunto fuzzy do consequente dessa saída é 

representado por K0¾. 

 

Figura 5.13 – Funções de Pertinência referente à Terceira Saída Fuzzy, coeficiente de aceleração social C2. 

 

Tabela 5.3 – Intervalos das Funções Triangulares de Cada Conjunto Fuzzy do consequente referentes à Saída 1. ¿À 

Valor Linguístico Intervalo 

Baixo [0,001 0,09 0,15] 

Médio [0,09 0,5 0,35] 

Alto [0,15 0,35 0,9] 

 



Tabela 5.4 – Intervalos das Funções Triangulares de Cada Conjunto Fuzzy do consequente referentes às Saídas 2 e 

3. K4¾ 

Valor Linguístico 

Baixo 

Médio Baixo [0,5 1,0 1,5]

Médio 

Médio Alto [1,5 2,0 2,5]

Alto [2,0 2,5 3,0]

 

 

Figura 

 

Na Fig. 5.14 é ilustrado o fluxograma do 

verificar que as suas rotinas são semelhantes ao pseudocódigo do 

do sistema fuzzy Mamdani. 

A condição de parada avalia 

ou se a melhor solução encontrada pelo AG

determinado número de iterações. Se uma dessas condições for atendida, o 

Adaptativo Fuzzy finaliza a otimização e retorn

juntamente com o seu valor do custo/pertinência.

O algoritmo de modelagem da nanoantena Yagi

instruções bastante complexas. O algoritmo recebe as dimensões da nanoantena a ser 

modelada: comprimento, diâmetro e distâncias de cada elemento da nanoantena, e a 

faixa de frequência na qual 

Intervalos das Funções Triangulares de Cada Conjunto Fuzzy do consequente referentes às Saídas 2 e 

K4¾ 

Intervalo Valor Linguístico 

[0 0,5 1,0] Baixo 

[0,5 1,0 1,5] Médio Baixo 

[1 1,5 2] Médio 

[1,5 2,0 2,5] Médio Alto 

[2,0 2,5 3,0] Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14 – Fluxograma do GAPSO Adaptativo Fuzzy. 

é ilustrado o fluxograma do AGPSO Adaptativo Fuzzy

as suas rotinas são semelhantes ao pseudocódigo do AGPSO, com exceção 

 

A condição de parada avalia se o número total de 100 iterações foi concluído 

lhor solução encontrada pelo AGPSO Adaptativo Fuzzy for a mesma por um 

determinado número de iterações. Se uma dessas condições for atendida, o 

finaliza a otimização e retorna a melhor solução encontrada, 

juntamente com o seu valor do custo/pertinência. 

O algoritmo de modelagem da nanoantena Yagi-Uda emprega um conjunto de 

instruções bastante complexas. O algoritmo recebe as dimensões da nanoantena a ser 

diâmetro e distâncias de cada elemento da nanoantena, e a 

faixa de frequência na qual se deseja modelar o desempenho da nanoantena. Em 
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Intervalos das Funções Triangulares de Cada Conjunto Fuzzy do consequente referentes às Saídas 2 e 

Intervalo 

[0 0,5 1,0] 

[0,5 1,0 1,5] 

[1 1,5 2] 

[1,5 2,0 2,5] 

[2,0 2,5 3,0] 

Fuzzy. É possível 

PSO, com exceção 

iterações foi concluído 

for a mesma por um 

determinado número de iterações. Se uma dessas condições for atendida, o AGPSO 

a a melhor solução encontrada, 

Uda emprega um conjunto de 

instruções bastante complexas. O algoritmo recebe as dimensões da nanoantena a ser 

diâmetro e distâncias de cada elemento da nanoantena, e a 

modelar o desempenho da nanoantena. Em 
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seguida, constrói a geometria da nanoantena, calcula as grandezas relacionadas 

anteriormente através do método dos momentos e retorna os valores das grandezas para 

cada valor da faixa de frequência fornecida. 
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CAPITULO 6 - RESULTADOS DA OTIMIZAÇÃO DAS 

NANOANTENAS YAGI-UDA 

6.1 - Introdução 

 Nesta seção são mostrados as geometrias otimizada das nanoantenas Yagi-Uda 

convencional, Yagi-Uda conectada a uma linha de transmissão, Yagi-Uda combinado a 

uma espira retangular e Yagi-Uda conectada a uma linha e com espira retangular. Um 

código MoM foi desenvolvido para calcular os seguintes resultados: impedância de 

entrada, eficiência de radiação, ganho e diretividade, os mesmos são calculado a partir 

da variação do espaçamentos entre os elementos, comprimentos dos elementos e 

presença/ausência da linha de transmissão e da espira retangular, sendo que essas 

variações foram otimizada usado AGPSO adaptativo fuzzy visando a obtenção de 

valores ótimos das características de radiação. 

A faixa de frequência na qual as nanoantenas foram otimizadas é de 100-400 

THz – correspondentes ao comprimento de onda de aproximadamente 750-3000 nm e 

uma fonte de tensão de 1V. O AGPSO adaptativo fuzzy e o algoritmo de modelagem da 

nanoantena o método dos momentos (MoM) linear foram implementados em Matlab, 

um software de análise numérica escolhido por ter uma linguagem de programação de 

fácil uso e suporte a diversos recursos importantes para a implementação dos 

algoritmos, tais como lógica fuzzy e construção de gráficos.   

A função objetivo foi definida como o valor máximo do ganho da nanoantena, 

em qualquer valor de frequência, calculado pelo algoritmo de modelagem como a 

diretividade sempre é maior que o ganho, maximizar o ganho implicará em maximizar a 

diretividade. Em termos matemáticos, a função objetivo é dada pela seguinte fórmula. 

 T(}C) = >XDk�(_, }C)m,    100��Á ≤ _ ≤ 400��Á 

 

As entradas }C da função objetivo são as dimensões da nanoantena 

(comprimento, raio, distância dos elementos, e gap do dipolo), contidas no espaço de 

busca, as quais são fornecidas ao algoritmo de modelagem. 

 O espaço de busca foi delimitado, para ambos os casos, conforme tabela abaixo: 
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Tabela 6.1 – Espaço de busca para cada dimensão dos elementos da nanoantena Yagi-Uda 

Dipolo 

Comprimento do braço (nm) Raio (nm) 

90 – 330 10 - 30 

Refletor 

Comprimento (nm) Distância (nm) Raio (nm) 

90 – 330 90 – 330 10 - 30 

1º Diretor 

Comprimento (nm) Distância (nm) Raio (nm) 

90 – 330 90 – 330 10 - 30 

2º Diretor 

Comprimento (nm) Distância (nm) Raio (nm) 

90 – 330 90 – 330 10 - 30 

3º Diretor 

Comprimento (nm) Distância (nm) Raio (nm) 

90 – 330 90 – 330 10 - 30 

Linha de transmissão (quando presente) 

Comprimento (nm) Raio (nm) Gap (nm) 

500 – 1000 10 – 30 10 – 30 

Espira retangular (quando presente) 

Comprimento (nm) Distância (nm) Raio (nm) Altura (nm) 

400 – 1000 50 – 100 10 – 30 0 – 50 

 
O tamanho da população e os demais parâmetros gerais foram definidos 

conforme a tabela a seguir: 

 

Tabela 6.2– Parâmetros gerais da otimização pelo método AGPSO adaptativo fuzzy 

Tamanho da população  100 indivíduos 

Número de iterações  100 iterações 

Taxa de mutação 0.1 (10%) 

Taxa de clemência 0.5 (50%) 

Coeficiente de inércia 1 
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Coeficiente de aceleração individual 1 (inicial) 

Coeficiente de aceleração social 3 (inicial) 

 

 

Nas quatro otimizações, o AGPSO adaptativo fuzzy executou 100 iterações. A 

solução ótima encontrada e o seu valor da pertinência equivalente ao ganho máximo da 

nanoantena. 

As tabelas 6.3 - 10 mostram os resultados otimizados obtidos do YU 

convencional (Fig. 3.1 ), YU com OTL (Fig. 3.2 ), YU com loop (Fig 3.3 ) e YU com 

OTL e loop ( Fig. 3.4 ), respectivamente. Essas tabelas apresentam os valores das 

dimensões otimizadas de cada elemento da nanoantena simulada por Fuzzy adaptive 

AGPSO e o valor de pertinência equivalente ao ganho máximo obtido de cada 

nanoantena. 

6.2 - Nanoantena Yagi-Uda Convencional Otimizado.  

No caso da nanoantena Yagi-Uda convencional, o AGPSO adaptativo fuzzy 

executou 89 iterações para encontrar o melhor ganho da nanoantena. A solução ótima 

encontrada é o seu valor da pertinência equivalente ao ganho máximo da nanoantena 

foram: 

Tabela 6.3 – Dimensões ótimas encontrada pelo método AGPSO adaptativo fuzzy para a nanoantena Yagi-Uda. 

Diretor 

Comprimento do braço 
(nm) 

Raio (nm) 

260  27 

Refletor 

Comprimento 
(nm) 

Distância 
(nm) 

Raio (nm) 

254 267 29 

1º Diretor 

Comprimento 
(nm) 

Distância 
(nm) 

Raio (nm) 

285 291 30 

2º Diretor 

Comprimento 
(nm) 

Distância 
(nm) 

Raio (nm) 

281 283 30 
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3º Diretor 

Comprimento 
(nm) 

Distância 
(nm) 

Raio (nm) 

280 290 28 

Pertinência 5  

 

Os gráficos das grandezas da nanoantena encontrada foram gerados através do 

algoritmo de modelagem de nanoantena MoM, para fins de avaliação. A geometria da 

nanoantena otimizada é mostrada na figura abaixo: 

 
 

Figura 6.1 – Geometria esquemática da nanoantena Yagi-Uda Convencional otimizado. 

 

A Fig. 6.1 mostra a geometria da nanoantena Yagi-Uda convencional para os 

melhores parâmetros de comprimentos e espaçamentos entre os elementos ajustado pelo 

AGPSO adaptativo fuzzy, para esse projeto é necessário que o refletor tenha menor 

comprimento que os demais elementos da nanoantena para alcança a melhor 

característica de radiação, fugindo do padrão da antena Yagi-Uda aonde o refletor é o 

maior elemento.   
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6.3 - Nanoantena Yagi-Uda Convencional Conectada a uma linha de 

Transmissão Otimizado.  

No caso da nanoantena Yagi-Uda convencional conectada a uma linha de 

transmissão, o ganho ótimo foi encontrado na interação de número 67 pelo AGPSO 

adaptativo fuzzy. A solução ótima encontrada e o seu valor da pertinência equivalente ao 

ganho máximo da nanoantena foram: 
 

 

Tabela 6.4 – Dimensões ótima encontrada pelo método AGPSO adaptativo fuzzy para a nanoantena Yagi-Uda 

convencional conectada a uma linha de transmissão. 

Dipolo 

Comprimento do braço 
(nm) 

Raio (nm) 

272 16 

Refletor 

Comprimento 
(nm) 

Distância 
(nm) 

Raio (nm) 

300 300 23 

1º Diretor 

Comprimento 
(nm) 

Distância 
(nm) 

Raio (nm) 

300 90 25 

2º Diretor 

Comprimento 
(nm) 

Distância 
(nm) 

Raio (nm) 

300 300 25 

3º Diretor 

Comprimento 
(nm) 

Distância 
(nm) 

Raio (nm) 

300 300 25 

Linha de transmissão 

Comprimento 
(nm) 

Raio (nm) Gap (nm) 

500 30 30 

Pertinência 7.6  
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Os gráficos das grandezas da nanoantena encontrada foram gerados através do 

algoritmo de modelagem de nanoantena, para fins de avaliação. 

A geometria da nanoantena otimizada é mostrada na figura abaixo: 

 

 
 

Figura 6.2 – Geometria esquemática da nanoantena Yagi-Uda convencional conectado a uma linha de 

transmissão otimizada. 

 

A Fig. 6.2 mostra a geometria da nanoantena Yagi-Uda convencional 

conectada a uma linha de transmissão para as melhores características de radiação 

ajustado pelo AGPSO adaptativo fuzzy. 

6.4 - Nanoantena Yagi-Uda Convencional Combinado a uma Espira Retangular 

No caso da nanoantena Yagi-Uda convencional combinado a uma espira 

retangular, o ganho ótimo foi encontrado na interação de número 77 pelo AGPSO 

adaptativo fuzzy até de atingir a condição de parada. A solução ótima encontrada e o seu 

valor da pertinência equivalente ao ganho máximo da nanoantena foram: 
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Tabela 6.5 – Dimensões ótimas encontrada pelo método AGPSO adaptativo fuzzy para a nanoantena Yagi-Uda 

convencional combinado a uma espira retangular. 

Dipolo 

Comprimento do braço (nm) Raio (nm) 

280 20 

Refletor 

Comprimento 
(nm) 

Distância (nm) Raio (nm) 

300 300 20 

1º Diretor 

Comprimento 
(nm) 

Distância (nm) Raio (nm) 

300 300 25 

2º Diretor 

Comprimento 
(nm) 

Distância (nm) Raio (nm) 

300 300 25 

3º Diretor 

Comprimento 
(nm) 

Distância (nm) Raio (nm) 

300 300 25 

Espira Retangular 

Comprimento 
(nm) 

Distância (nm) Raio 
(nm) 

Altura 
(nm)        

610 60 25 30 

Pertinência 7.8 

 

Os gráficos das grandezas da nanoantena encontrada foram gerados através do 

algoritmo de modelagem de nanoantena, para fins de avaliação. 

A geometria da nanoantena otimizada é mostrada na figura abaixo: 

 



68 
 

 
Figura 6.3 – Geometria esquemática da nanoantena Yagi-Uda convencional combinada a uma espira retângula 

otimizada. 

 

A Fig. 6.3 mostra o melhor ajuste dos elementos da nanoantena otimizada pelo 

AGPSO adaptativo fuzzy e a tabela 9 mostra os resultados de cada elemento da 

nanoantena.  

6.4 - Nanoantena Yagi-Uda Convencional Conectado a uma Linha de Transmissão 

e Combinado a uma Espira Retangular. 

No caso da nanoantena Yagi-Uda convencional conectado a uma linha de 

transmissão e combinado a uma espira retangular, o AGPSO adaptativo fuzzy executou 

64 iterações para encontrar o melhor ganho da nanoantena. A solução ótima encontrada 

e o seu valor da pertinência equivalente ao ganho máximo da nanoantena foram: 

 

Tabela 6.6 – Dimensões ótimas encontrada pelo método AGPSO adaptativo fuzzy para a nanoantena Yagi-Uda 

convencional conectada a uma linha de transmissão e combinado a uma espira retangular. 

 

Dipolo 

Comprimento do braço (nm) Raio (nm) 

280 20 

Refletor 

Comprimento 
(nm) Distância (nm) Raio (nm) 

300 300 20 

1º Diretor 
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Comprimento 
(nm) Distância (nm) Raio (nm) 

300 95 25 

2º Diretor 

Comprimento 
(nm) Distância (nm) Raio (nm) 

300 300 25 

3º Diretor 

Comprimento 
(nm) Distância (nm) Raio (nm) 

300 300 25 

Linha de Transmissão 
Comprimento 

(nm)  Raio (nm) Gap (nm) 

500 26 28 

Espira Retangular 

Comprimento 
(nm) 

Distância (nm) Raio 
(nm) 

Altura 
(nm)        

720 90 25 30 

Pertinência 9.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 – Geometria esquemática da nanoantena Yagi-Uda convencional conectada a uma linha de 

transmissão e combinada a uma espira retângula otimizada. 
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A Fig. 6.4 mostra o melhor ajuste dos elementos da nanoantena otimizada pelo 

AGPSO adaptativo fuzzy e a tabela 10 mostra os resultados de cada elemento da 

nanoantena.  

Em todas as antenas otimizadas apresentadas nessas tabelas, o refletor e os 

diretores são menores que o elemento de alimentação (dipolo). Acreditamos que isso se 

deva à definição da função objetivo como sendo o ganho em vez de diretividade. Menor 

tamanho do refletor implica em menor potência dissipada neste elemento e 

consequentemente maior eficiência de radiação. Nesse caso, mesmo que a diretividade 

seja menor, a maior eficiência compensa para obter maior ganho. Em outras palavras, 

refletor menor produz maior eficiência, e os diretores são responsáveis por aumentar a 

diretividade. 

6.5 - Comparação das Quatro Nanoantenas Yagi-Uda Otimizadas.  

Nesta seção, apresentamos uma comparação das quatro nanoantenas 

otimizadas, no que diz respeito às seguintes características: impedância de entrada, 

eficiência de radiação, ganho e diretividade, onde suas dimensões são apresentadas nas 

Tabelas 7 - 10 . 

 

6.5.1 - Impedância de Entrada  

A Fig. 6.5 apresenta as impedâncias de entrada das antenas, onde a Fig. 6.5 

(a) mostra o componente real (Rin) e a Fig. 6.5 (b) o componente imaginário 

( Xin ). Nesta figura, observa-se que o acoplamento eletromagnético entre a nanoantena 

YU com os novos elementos (OLT e Loop) modifica sua impedância de 

entrada. Conforme os novos elementos são inseridos no YU, maior é sua impedância de 

entrada na faixa de frequência de 200 THz a 260 THz. Observa-se também que a 

nanoantena YU e YU com OTL alcançaram maior valor de impedância na faixa de 

frequência F  = 100 a 150 THz (Fig. 6.5 (a)) As nanoantenas YU com loop e YU com 

loop e OTL alcançaram maiores valores de R in na faixa de frequência F  = 180 a 280 

THz (Fig. 6.5 (a) ). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 6.5 – Variação da impedância de entrada na frequência das quatro nanoantenas YU: (a) R in e (b) X in. 

 

Tabela 6.6 – Frequência de ressonância da parte real da impedância de entrada e valores dos picos de 

ressonância das quatro nanoantenas. 

Nanoantena  Frequência (THz) Rin (ohm) 

Yagi-Uda convencional 120.3 398.2 

Yagi-Uda convencional c/ linha 135 483.5 

Yagi-Uda convencional c/ espira 264.8 630.8 

Yagi-Uda convencional c/ linha e 
espira 

227 1583 
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Tabela 6.7 – Frequência de ressonância da parte imaginária da impedância de entrada e valores dos picos de 

ressonância dos quatros nanoantenas. 

Nanoantena  Frequência (THz) Rin (ohm) 

Yagi-Uda convencional 114 93.6 

Yagi-Uda convencional c/ linha 128.5 131.2 

Yagi-Uda convencional c/ espira 255.3 140 

Yagi-Uda convencional c/ linha e 
espira 

212 608.6 

 

As tabelas 6.6 e 6.7 mostram os valores da componente real e imaginária das 

impedâncias de entrada de cada nanoantena Yagi-Uda e suas respectivas frenquência de 

ressonância.  

6.5.2 - Eficiência de Radiação  

A Fig. 6.6 mostra os resultados da eficiência de radiação er, em função da 

frequência. A otimização difusa adaptativa do GAPSO mostra-se eficaz quando 

aplicada em projetos de nanoantenas. Neste trabalho, bons resultados são obtidos: 

eficiência máxima de er  = 0,80 para o YU com OTL e loop, er  = 0,73 para o YU com 

loop, er  = 0,57 para o YU com OTL e er  = 0,53 para o YU convencional. Observa-se 

que na inserção de novos elementos (OTL e loop) no YU convencional, e após o 

processo de otimização, os resultados são melhorados consideravelmente como pode ser 

visto na Fig. 6.6. 

 

Figura 6.6-Eficiência de radiação !´ das quatro nanoantenas Yagi-Uda otimizada. 
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6.5.3 - Diretividade e Ganho 

A Fig. 6.7 mostra os resultados de diretividade (Fig. 6.7 (a)) e ganho (Fig. 6.8 

(b)) dos quatro YU otimizados na direção + y. Observamos que, na Fig. 6.7(a), o valor 

máximo da diretividade ocorreu no caso de YU com OTL e loop, onde um pico de D0  = 

46,5 foi obtido próximo a 259 THz. Por outro lado, para o caso de YU com loop, temos 

um pico de Do  = 31,7 próximo a 274 THz, mas nesta frequência, a eficiência de 

radiação é e r  = 0,1, o que consequentemente reduz o ganho porque G0  =  er D0. A 

Tabela 13 mostra a diretividade máxima das quatro nanoantenas e a frequência em que 

ocorre. Observamos nesta tabela que as nanoantenas OTL e loop apresentaram maior 

diretividade do que os demais casos com OTL. 

 

 
6.7-Diretividade :� dos quatro nanoantenas Yagi-Uda otimizada. 

 

Tabela 13 – Frequência de ressonância e valores de pico de diretividade das quatro nanoantenas 

Nanoantena  Frequência (THz) D 0 

Yagi-Uda convencional 264 11,8 

Yagi-Uda convencional c/ linha 284 22.5 

Yagi-Uda convencional c/ espira 274 31,7 

Yagi-Uda convencional c/ linha e 
espira 

259 46.5 
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O ganho máximo também é melhorado com as inclusões desses elementos, 

como pode ser visto na Tabela 6.8, onde o ganho do YU convencional é aumentado 

de G0  = 1,65 para 3,62 com a adição do OTL e aumenta para 1,65 e 4,91 com a adição 

do loop, e 1,65 a 30 para o caso com loop e OTL. 

Tabela 6.8 – Frequência de ressonância e valores de pico de ganho das quatro nanoantenas. 

Nanoantena  Frequência (THz) G 0 

Yagi-Uda convencional 247 1,65 

Yagi-Uda convencional c/ linha 264 3,62 

Yagi-Uda convencional c/ espira 268 4,91 

Yagi-Uda convencional c/ linha e 
espira 

259 30 

 

 
Figura 6.8-Ganho �� das quatros nanoantenas Yagi-Uda otimizada 
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7 - CONCLUSÕES 

 Apresentamos neste trabalho uma otimização de algumas características de 

radiação e absorção de quatro tipos de nanoantenas Yagi-Uda (YU) modificadas. A 

técnica de otimização utilizada é o método híbrido adaptativo fuzzy GAPSO. Os 

resultados mostraram, de maneira geral, que a inserção de novos elementos, como 

elementos de loop e linha de transmissão óptica, na geometria da nanoantena YU 

clássica produziu melhores valores de eficiência, diretividade e ganho quando 

comparada à convencional. Observou-se também que a variação nos espaçamentos e 

dimensões dos elementos modifica consideravelmente a magnitude da diretividade e do 

ganho. Outra conclusão importante obtida é que, para qualquer antena YU considerada, 

o ganho máximo não ocorre necessariamente na mesma frequência de diretividade 

máxima. Isso significa que o ponto de operação depende de qual diretividade ou ganho 

característico é mais importante em uma determinada aplicação. E finalmente, 

observamos que o GAPSO fuzzy adaptativo é capaz de otimizar qualquer função 

objetivo com restrições mínimas. Isso torna este método uma ferramenta extremamente 

versátil para modelagem/otimização de problemas complexos de nanoantenas.  

Em relação às vantagens das nanoantenas propostas neste trabalho, observamos 

que em geral o desempenho destas é melhor que o da antena YU convencional, sem 

aumentar significativamente seu tamanho total. Esses resultados podem ser úteis para o 

projeto de nanoantenas YU eficientes e compactas para aplicações nanoplasmônicas. A 

única desvantagem de destaque foi o pequeno aumento geral na impedância de entrada 

das antenas propostas em comparação com a nanoantena YU convencional.  

Em trabalhos futuros, pretendemos aplicar este método de otimização em 

nanoantenas YU alimentadas por fontes mais realistas do tipo feixe gaussiano e otimizar 

o casamento de impedância dessas nanoantenas com linhas de transmissão óptica. 
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APÊNDICE A – Código do Programa Desenvolvido em 

Matlab para Análise Numérica das Quatros Nanoantena 

Yagi-Uda. 
Parâmetros 

%Dados do dipolo e linha (elemento 1) 

h=hDipolo*escala;           % Comprimento de um braço do dipolo (m) 

ad=rDipolo*escala;           % Raio do dipolo (m) 

Nh=elementos(1)*fix(h/(2*ad));   % Numero de segmentos em h 

  

L=elementos(6)*lTransmissao*escala;          % Comprimento da linha de 

transmissao (entre eixos) (m) 

aL=rTransmissao*escala;           % Raio da linha (m) 

d=2*aL+gapTransmissao*escala;       % Gap entre os eixos da linha de 

transmissao (m) 

Lt=2*h+d;            % Comprimento total do dipolo 

NL=elementos(6)*fix(L/(2*aL));   % Numero de segmentos em L 

  

N1=2*Nh+2*NL+2;      % Numero de segmentos total do circuito 

  

%Dados da espira retangular (elemento 2 - Caso 1) 

dW=dW_Espira*escala;           % Distancia entre a superficie h e He 

dH=dH_Espira*escala;           % Distancia entre a superficie We e a 

extremidade do dipolo 

ae=r_Espira*escala;           % Raio do condutor do loop retangular 

(elemento 3 - Caso 1) 

We=2*ae+2*ad+2*dW;  % Largura do loop retangular (elemento 2 - Caso 1) 

He=Lt+2*ae+2*dH;    % Altura do loop retangular (elemento 2 - Caso 1) 

NWe=fix(We/(2*ae)); % round(We/(2*ae)); 

NHe=fix(He/(2*ae)); % round(He/(2*ae)) 

  

de=z_Espira*escala;           % Deslocamento da espira em z 

  

Ne=elementos(7)*2*(NWe+NHe);      % Numero de segmentos total das 

espiras 

  

%Dados do Arranjo (diretores e refetor) 

%Dados do refletor (0) 

h0=hRefletor*escala;              %Comprimento do primeiro refletor 
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dh0=dRefletor*escala;              %Posicao do primeiro refletor 

ah0=rRefletor*escala;              %Raio do primeiro diretor 

Nh0=elementos(2)*fix(h0/(2*ah0));   % Numero de segmentos em h0 

%Dados do diretor (2) 

h2=hDiretor1*escala;              %Comprimento do primeiro diretor 

dh2=dDiretor1*escala;              %Posicao do primeiro diretor 

ah2=rDiretor1*escala;              %Raio do primeiro diretor 

Nh2=elementos(3)*fix(h2/(2*ah2));   % Numero de segmentos em h2 

%Dados do diretor (3) 

h3=hDiretor2*escala;              %Comprimento do primeiro diretor 

dh3=dDiretor2*escala;              %Posicao do primeiro diretor 

ah3=rDiretor2*escala;              %Raio do primeiro diretor 

Nh3=elementos(4)*fix(h3/(2*ah3));   % Numero de segmentos em h3 

%Dados do diretor (4) 

h4=hDiretor3*escala;              %Comprimento do primeiro diretor 

dh4=dDiretor3*escala;              %Posicao do primeiro diretor 

ah4=rDiretor3*escala;              %Raio do primeiro diretor 

Nh4=elementos(5)*fix(h4/(2*ah4));   % Numero de segmentos em h2 

  

%Dados do meio 

j=sqrt(-1);                 %Unidade imaginaria 

e0=8.854e-12;               %Permissividade do espaco livre 

mi0=4.*pi.*1e-7;            %Permeabilidade do espaco livre 

c=2.9979e8;                 %Velocidade da luz  

sigma=0;                    %Condutividade do meio 

er=1;                       %Permissividade relativa do meio 

eta=sqrt(mi0./(er.*e0));    %Impedancia do meio 

Q=2251;                      % Numero de pontos de frequência 

f=linspace(100e12,400e12,Q); 

Lamb=3e8./f; 

W=2.*pi.*f; 

k=W.*sqrt(er.*e0.*mi0); 

 %Modelo Lorentz-Drude ouro (com damping e 1 termo de interbanda) 

Wp=13.8e15; 

Gama=1.075e14; 

Wp1=45e14; 

gama=9e14; 

lambda=450e-9; 

W0=2*pi*3e8/lambda; 

er1=1-Wp^2./(W.^2-j*Gama.*W)+1+Wp1^2./(W0^2-W.^2+j*gama.*W)+6; 

e1=e0.*er1; 
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 % Impedancia Superficial Zs 

T=k.*sqrt(er1); % Modelo 1 - bom condutor 

  

% #########  GEOMETRIA DO CIRCUITO - 1 ############# 

  

%Segmento 1 

  

x=linspace(-h-0.5*d,-0.5*d,Nh+1); 

s=0; 

for n=1:(Nh-1) 

    s=s+1; 

    P_menos_1(s,:)=[x(n) 0 0]; 

    P_mais_1(s,:)=[x(n+2) 0 0]; 

    P_1(s,:)=(P_mais_1(s,:)+P_menos_1(s,:))./2; 

    %delta_L(s,:)=(P_mais(s,:)-P_menos(s,:));  %Nova linha 

    Pc_menos_1(s,:)=(P_1(s,:)+P_menos_1(s,:))./2; 

    Pc_mais_1(s,:)=(P_1(s,:)+P_mais_1(s,:))./2; 

    dLv_mais_1(s,:)=P_mais_1(s,:)-P_1(s,:); 

    dLv_menos_1(s,:)=P_1(s,:)-P_menos_1(s,:); 

    dL_menos_1(s)=sqrt(sum((dLv_menos_1(s,:)).^2)); 

    dL_mais_1(s)=sqrt(sum((dLv_mais_1(s,:)).^2)); 

    a_menos_1(s)=ad; 

    a_mais_1(s)=ad; 

    

Zs(:,s)=(T.*besselj(0,T.*ad))./(2.*pi.*ad.*j.*2.*pi.*f.*e0.*er1.*besse

lj(1,T.*ad)); 

end 

  

if (NL~=0) %Se existir a linha 

    %Canto 1 

    s=s+1; 

    dLh=h/Nh; 

    dLL=L/NL; 

    P_menos_1(s,:)=[-0.5*d-dLh 0 0]; 

    P_mais_1(s,:)=[-0.5*d 0 -dLL]; 

    P_1(s,:)=[-0.5*d 0 0]; 

    %delta_L(s,:)=(P_mais(s,:)-P_menos(s,:));  %Nova linha 

    Pc_menos_1(s,:)=(P_1(s,:)+P_menos_1(s,:))./2; 

    Pc_mais_1(s,:)=(P_1(s,:)+P_mais_1(s,:))./2; 

    dLv_mais_1(s,:)=P_mais_1(s,:)-P_1(s,:); 
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    dLv_menos_1(s,:)=P_1(s,:)-P_menos_1(s,:); 

    dL_menos_1(s)=sqrt(sum((dLv_menos_1(s,:)).^2)); 

    dL_mais_1(s)=sqrt(sum((dLv_mais_1(s,:)).^2)); 

    a_menos_1(s)=ad; 

    a_mais_1(s)=aL; 

    a=(ad+aL)/2; 

    

Zs(:,s)=(T.*besselj(0,T.*a))./(2.*pi.*a.*j.*2.*pi.*f.*e0.*er1.*besselj

(1,T.*a)); 

     

    %Segmento 2 

    y=linspace(0,-L,NL+1); 

    for n=1:(NL-1) 

        s=s+1; 

        P_menos_1(s,:)=[-0.5*d 0 y(n)]; 

        P_mais_1(s,:)=[-0.5*d 0 y(n+2)]; 

        P_1(s,:)=(P_mais_1(s,:)+P_menos_1(s,:))./2; 

        %delta_L(s,:)=(P_mais(s,:)-P_menos(s,:));  %Nova linha 

        Pc_menos_1(s,:)=(P_1(s,:)+P_menos_1(s,:))./2; 

        Pc_mais_1(s,:)=(P_1(s,:)+P_mais_1(s,:))./2; 

        dLv_mais_1(s,:)=P_mais_1(s,:)-P_1(s,:); 

        dLv_menos_1(s,:)=P_1(s,:)-P_menos_1(s,:); 

        dL_menos_1(s)=sqrt(sum((dLv_menos_1(s,:)).^2)); 

        dL_mais_1(s)=sqrt(sum((dLv_mais_1(s,:)).^2)); 

        a_menos_1(s)=aL; 

        a_mais_1(s)=aL; 

        

Zs(:,s)=(T.*besselj(0,T.*aL))./(2.*pi.*aL.*j.*2.*pi.*f.*e0.*er1.*besse

lj(1,T.*aL)); 

    end 

     

    %Canto 2 

    s=s+1; 

    dLL=L/NL; 

    P_menos_1(s,:)=[-0.5*d  dLL -L ]; 

    P_mais_1(s,:)=[0 0 -L]; 

    P_1(s,:)=[-0.5*d 0 -L]; 

    %delta_L(s,:)=(P_mais(s,:)-P_menos(s,:));  %Nova linha 

    Pc_menos_1(s,:)=(P_1(s,:)+P_menos_1(s,:))./2; 

    Pc_mais_1(s,:)=(P_1(s,:)+P_mais_1(s,:))./2; 

    dLv_mais_1(s,:)=P_mais_1(s,:)-P_1(s,:); 
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    dLv_menos_1(s,:)=P_1(s,:)-P_menos_1(s,:); 

    dL_menos_1(s)=sqrt(sum((dLv_menos_1(s,:)).^2)); 

    dL_mais_1(s)=sqrt(sum((dLv_mais_1(s,:)).^2)); 

    a_menos_1(s)=aL; 

    a_mais_1(s)=aL; 

    

Zs(:,s)=(T.*besselj(0,T.*aL))./(2.*pi.*aL.*j.*2.*pi.*f.*e0.*er1.*besse

lj(1,T.*aL)); 

     

    %Elemento da Fonte de Tensao 

    s=s+1; 

    P_menos_1(s,:)=[-0.5*d 0 -L ]; 

    P_mais_1(s,:)=[0.5*d 0 -L]; 

    P_1(s,:)=[0 0 -L]; 

    %delta_L(s,:)=(P_mais(s,:)-P_menos(s,:));  %Nova linha 

    Pc_menos_1(s,:)=(P_1(s,:)+P_menos_1(s,:))./2; 

    Pc_mais_1(s,:)=(P_1(s,:)+P_mais_1(s,:))./2; 

    dLv_mais_1(s,:)=P_mais_1(s,:)-P_1(s,:); 

    dLv_menos_1(s,:)=P_1(s,:)-P_menos_1(s,:); 

    dL_menos_1(s)=sqrt(sum((dLv_menos_1(s,:)).^2)); 

    dL_mais_1(s)=sqrt(sum((dLv_mais_1(s,:)).^2)); 

    a_menos_1(s)=aL; 

    a_mais_1(s)=aL; 

    

Zs(:,s)=0;%(T.*besselj(0,T.*aL))./(2.*pi.*aL.*j.*2.*pi.*f.*e0.*er1.*be

sselj(1,T.*aL)); 

     

    %Canto 3 

    s=s+1; 

    dLL=L/NL; 

    P_menos_1(s,:)=[0 0 -L]; 

    P_mais_1(s,:)=[0.5*d 0 -L+dLL ]; 

    P_1(s,:)=[0.5*d 0 -L]; 

    %delta_L(s,:)=(P_mais(s,:)-P_menos(s,:));  %Nova linha 

    Pc_menos_1(s,:)=(P_1(s,:)+P_menos_1(s,:))./2; 

    Pc_mais_1(s,:)=(P_1(s,:)+P_mais_1(s,:))./2; 

    dLv_mais_1(s,:)=P_mais_1(s,:)-P_1(s,:); 

    dLv_menos_1(s,:)=P_1(s,:)-P_menos_1(s,:); 

    dL_menos_1(s)=sqrt(sum((dLv_menos_1(s,:)).^2)); 

    dL_mais_1(s)=sqrt(sum((dLv_mais_1(s,:)).^2)); 

    a_menos_1(s)=aL; 
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    a_mais_1(s)=aL; 

    

Zs(:,s)=(T.*besselj(0,T.*aL))./(2.*pi.*aL.*j.*2.*pi.*f.*e0.*er1.*besse

lj(1,T.*aL)); 

     

    %Segmento 3 

    y=linspace(-L,0,NL+1); 

    for n=1:(NL-1) 

        s=s+1; 

        P_menos_1(s,:)=[0.5*d 0 y(n) ]; 

        P_mais_1(s,:)=[0.5*d 0 y(n+2)]; 

        P_1(s,:)=(P_mais_1(s,:)+P_menos_1(s,:))./2; 

        %delta_L(s,:)=(P_mais(s,:)-P_menos(s,:));  %Nova linha 

        Pc_menos_1(s,:)=(P_1(s,:)+P_menos_1(s,:))./2; 

        Pc_mais_1(s,:)=(P_1(s,:)+P_mais_1(s,:))./2; 

        dLv_mais_1(s,:)=P_mais_1(s,:)-P_1(s,:); 

        dLv_menos_1(s,:)=P_1(s,:)-P_menos_1(s,:); 

        dL_menos_1(s)=sqrt(sum((dLv_menos_1(s,:)).^2)); 

        dL_mais_1(s)=sqrt(sum((dLv_mais_1(s,:)).^2)); 

        a_menos_1(s)=aL; 

        a_mais_1(s)=aL; 

        

Zs(:,s)=(T.*besselj(0,T.*aL))./(2.*pi.*aL.*j.*2.*pi.*f.*e0.*er1.*besse

lj(1,T.*aL)); 

    end 

     

    %Canto 4 

    s=s+1; 

    dLh=h/Nh; 

    dLL=L/NL; 

    P_menos_1(s,:)=[0.5*d 0 -dLL]; 

    P_mais_1(s,:)=[0.5*d+dLh 0 0]; 

    P_1(s,:)=[0.5*d 0 0]; 

    %delta_L(s,:)=(P_mais(s,:)-P_menos(s,:));  %Nova linha 

    Pc_menos_1(s,:)=(P_1(s,:)+P_menos_1(s,:))./2; 

    Pc_mais_1(s,:)=(P_1(s,:)+P_mais_1(s,:))./2; 

    dLv_mais_1(s,:)=P_mais_1(s,:)-P_1(s,:); 

    dLv_menos_1(s,:)=P_1(s,:)-P_menos_1(s,:); 

    dL_menos_1(s)=sqrt(sum((dLv_menos_1(s,:)).^2)); 

    dL_mais_1(s)=sqrt(sum((dLv_mais_1(s,:)).^2)); 

    a_menos_1(s)=aL; 
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    a_mais_1(s)=ad; 

    a=(aL+ad)/2; 

    

Zs(:,s)=(T.*besselj(0,T.*a))./(2.*pi.*a.*j.*2.*pi.*f.*e0.*er1.*besselj

(1,T.*a)); 

end 

  

if (NL==0) %Se nao existir a linha 

    %Canto 2 

    dLh=h/Nh; 

    s=s+1; 

    P_menos_1(s,:)=[-0.5*d-dLh 0 0]; 

    P_mais_1(s,:)=[0 0 0]; 

    P_1(s,:)=[-0.5*d 0 0]; 

    %delta_L(s,:)=(P_mais(s,:)-P_menos(s,:));  %Nova linha 

    Pc_menos_1(s,:)=(P_1(s,:)+P_menos_1(s,:))./2; 

    Pc_mais_1(s,:)=(P_1(s,:)+P_mais_1(s,:))./2; 

    dLv_mais_1(s,:)=P_mais_1(s,:)-P_1(s,:); 

    dLv_menos_1(s,:)=P_1(s,:)-P_menos_1(s,:); 

    dL_menos_1(s)=sqrt(sum((dLv_menos_1(s,:)).^2)); 

    dL_mais_1(s)=sqrt(sum((dLv_mais_1(s,:)).^2)); 

    a_menos_1(s)=ad; 

    a_mais_1(s)=ad; 

    

Zs(:,s)=(T.*besselj(0,T.*ad))./(2.*pi.*ad.*j.*2.*pi.*f.*e0.*er1.*besse

lj(1,T.*ad)); 

     

    %Elemento da Fonte de Tensao 

    s=s+1; 

    P_menos_1(s,:)=[-0.5*d 0 0]; 

    P_mais_1(s,:)=[0.5*d 0 0]; 

    P_1(s,:)=[0 0 0]; 

    %delta_L(s,:)=(P_mais(s,:)-P_menos(s,:));  %Nova linha 

    Pc_menos_1(s,:)=(P_1(s,:)+P_menos_1(s,:))./2; 

    Pc_mais_1(s,:)=(P_1(s,:)+P_mais_1(s,:))./2; 

    dLv_mais_1(s,:)=P_mais_1(s,:)-P_1(s,:); 

    dLv_menos_1(s,:)=P_1(s,:)-P_menos_1(s,:); 

    dL_menos_1(s)=sqrt(sum((dLv_menos_1(s,:)).^2)); 

    dL_mais_1(s)=sqrt(sum((dLv_mais_1(s,:)).^2)); 

    a_menos_1(s)=ad; 

    a_mais_1(s)=ad; 
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Zs(:,s)=0;%(T.*besselj(0,T.*ad))./(2.*pi.*ad.*j.*2.*pi.*f.*e0.*er1.*be

sselj(1,T.*ad)); 

    

    %Canto 3 

    s=s+1; 

    dLh=h/Nh; 

    P_menos_1(s,:)=[0 0 0]; 

    P_mais_1(s,:)=[0.5*d+dLh 0 0]; 

    P_1(s,:)=[0.5*d 0 0]; 

    %delta_L(s,:)=(P_mais(s,:)-P_menos(s,:));  %Nova linha 

    Pc_menos_1(s,:)=(P_1(s,:)+P_menos_1(s,:))./2; 

    Pc_mais_1(s,:)=(P_1(s,:)+P_mais_1(s,:))./2; 

    dLv_mais_1(s,:)=P_mais_1(s,:)-P_1(s,:); 

    dLv_menos_1(s,:)=P_1(s,:)-P_menos_1(s,:); 

    dL_menos_1(s)=sqrt(sum((dLv_menos_1(s,:)).^2)); 

    dL_mais_1(s)=sqrt(sum((dLv_mais_1(s,:)).^2)); 

    a_menos_1(s)=ad; 

    a_mais_1(s)=ad; 

    

Zs(:,s)=(T.*besselj(0,T.*ad))./(2.*pi.*ad.*j.*2.*pi.*f.*e0.*er1.*besse

lj(1,T.*ad)); 

     

    %Discretizacao do circuito 

    dLL=L/NL; 

    dLL_aL=dLL/aL; 

end 

  

%Segmento 4 

x=linspace(0.5*d,0.5*d+h,Nh+1); 

for n=1:(Nh-1) 

    s=s+1; 

    P_menos_1(s,:)=[x(n) 0 0]; 

    P_mais_1(s,:)=[x(n+2) 0 0]; 

    P_1(s,:)=(P_mais_1(s,:)+P_menos_1(s,:))./2; 

    %delta_L(s,:)=(P_mais(s,:)-P_menos(s,:));  %Nova linha 

    Pc_menos_1(s,:)=(P_1(s,:)+P_menos_1(s,:))./2; 

    Pc_mais_1(s,:)=(P_1(s,:)+P_mais_1(s,:))./2; 

    dLv_mais_1(s,:)=P_mais_1(s,:)-P_1(s,:); 

    dLv_menos_1(s,:)=P_1(s,:)-P_menos_1(s,:); 
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    dL_menos_1(s)=sqrt(sum((dLv_menos_1(s,:)).^2)); 

    dL_mais_1(s)=sqrt(sum((dLv_mais_1(s,:)).^2)); 

    a_menos_1(s)=ad; 

    a_mais_1(s)=ad; 

    

Zs(:,s)=(T.*besselj(0,T.*ad))./(2.*pi.*ad.*j.*2.*pi.*f.*e0.*er1.*besse

lj(1,T.*ad)); 

end 

dLh=h/Nh; 

dLh_ad=dLh/ad; 

  

 Pplot1=[[-0.5*d-h 0  0] ; P_1 ; [0.5*d+h 0 0]]; 

 figure(1), 

line(1e9.*Pplot1(:,2),1e9.*Pplot1(:,1),1e9.*Pplot1(:,3));%, axis 

equal, axis(1e9.*[-h L+dh0+dh2+dh3+dh4 -2.5*h 2.5*h -1.5*L 

1.5*L])%axis(1e9.*[-h L+h -1.5*h 1.5*h]) 

  

  

%########### FIM DA GEOMETRIA DO CIRCUITO ############## 

  

% ######### GEOMETRIAS DAS ESPIRAS RETANGULARES (elementos 2, 3, 4 e 

5) ############# 

  

if (Ne~=0) 

    

   %Geometria da espira 1 (elemento 2) 

m=0; 

%Dreita 

xe=linspace(-0.5*He,0.5*He,NHe+1); 

for n=1:(NHe-1) 

    s=s+1; 

    m=m+1; 

    P_menos_2(m,:)=[xe(n) 0.5*We 0]; 

    P_mais_2(m,:)=[xe(n+2) 0.5*We 0]; 

    P_2(m,:)=(P_mais_2(m,:)+P_menos_2(m,:))./2; 

    Pc_menos_2(m,:)=(P_2(m,:)+P_menos_2(m,:))./2; 

    Pc_mais_2(m,:)=(P_2(m,:)+P_mais_2(m,:))./2; 

    dLv_mais_2(m,:)=P_mais_2(m,:)-P_2(m,:); 

    dLv_menos_2(m,:)=P_2(m,:)-P_menos_2(m,:); 

    dL_menos_2(m)=sqrt(sum((dLv_menos_2(m,:)).^2)); 
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    dL_mais_2(m)=sqrt(sum((dLv_mais_2(m,:)).^2)); 

    a_menos_2(m)=ae; 

    a_mais_2(m)=ae; 

    

Zs(:,s)=(T.*besselj(0,T.*ae))./(2.*pi.*ae.*j.*2.*pi.*f.*e0.*er1.*besse

lj(1,T.*ae)); 

end 

%Canto 1 

s=s+1; 

m=m+1; 

dLHe=He/NHe; 

dLWe=We/NWe; 

P_menos_2(m,:)=[0.5*He-dLHe 0.5*We 0]; 

P_mais_2(m,:)=[0.5*He 0.5*We-dLWe 0]; 

P_2(m,:)=[0.5*He 0.5*We 0]; 

Pc_menos_2(m,:)=(P_2(m,:)+P_menos_2(m,:))./2; 

Pc_mais_2(m,:)=(P_2(m,:)+P_mais_2(m,:))./2; 

dLv_mais_2(m,:)=P_mais_2(m,:)-P_2(m,:); 

dLv_menos_2(m,:)=P_2(m,:)-P_menos_2(m,:); 

dL_menos_2(m)=sqrt(sum((dLv_menos_2(m,:)).^2)); 

dL_mais_2(m)=sqrt(sum((dLv_mais_2(m,:)).^2)); 

a_menos_2(m)=ae; 

a_mais_2(m)=ae; 

Zs(:,s)=(T.*besselj(0,T.*ae))./(2.*pi.*ae.*j.*2.*pi.*f.*e0.*er1.*besse

lj(1,T.*ae)); 

%Cima 

xe=linspace(0.5*We,-0.5*We,NWe+1); 

for n=1:(NWe-1) 

    s=s+1; 

    m=m+1; 

    P_menos_2(m,:)=[0.5*He xe(n) 0]; 

    P_mais_2(m,:)=[0.5*He xe(n+2) 0]; 

    P_2(m,:)=(P_mais_2(m,:)+P_menos_2(m,:))./2; 

    Pc_menos_2(m,:)=(P_2(m,:)+P_menos_2(m,:))./2; 

    Pc_mais_2(m,:)=(P_2(m,:)+P_mais_2(m,:))./2; 

    dLv_mais_2(m,:)=P_mais_2(m,:)-P_2(m,:); 

    dLv_menos_2(m,:)=P_2(m,:)-P_menos_2(m,:); 

    dL_menos_2(m)=sqrt(sum((dLv_menos_2(m,:)).^2)); 

    dL_mais_2(m)=sqrt(sum((dLv_mais_2(m,:)).^2)); 

    a_menos_2(m)=ae; 

    a_mais_2(m)=ae; 
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Zs(:,s)=(T.*besselj(0,T.*ae))./(2.*pi.*ae.*j.*2.*pi.*f.*e0.*er1.*besse

lj(1,T.*ae)); 

end 

%Canto 2 

s=s+1; 

m=m+1; 

dLHe=He/NHe; 

dLWe=We/NWe; 

P_menos_2(m,:)=[0.5*He -0.5*We+dLWe 0]; 

P_mais_2(m,:)=[0.5*He-dLHe -0.5*We 0]; 

P_2(m,:)=[0.5*He -0.5*We 0]; 

Pc_menos_2(m,:)=(P_2(m,:)+P_menos_2(m,:))./2; 

Pc_mais_2(m,:)=(P_2(m,:)+P_mais_2(m,:))./2; 

dLv_mais_2(m,:)=P_mais_2(m,:)-P_2(m,:); 

dLv_menos_2(m,:)=P_2(m,:)-P_menos_2(m,:); 

dL_menos_2(m)=sqrt(sum((dLv_menos_2(m,:)).^2)); 

dL_mais_2(m)=sqrt(sum((dLv_mais_2(m,:)).^2)); 

a_menos_2(m)=ae; 

a_mais_2(m)=ae; 

Zs(:,s)=(T.*besselj(0,T.*ae))./(2.*pi.*ae.*j.*2.*pi.*f.*e0.*er1.*besse

lj(1,T.*ae)); 

%Esquerda 

xe=linspace(0.5*He,-0.5*He,NHe+1); 

for n=1:(NHe-1) 

    s=s+1; 

    m=m+1; 

    P_menos_2(m,:)=[xe(n) -0.5*We 0]; 

    P_mais_2(m,:)=[xe(n+2) -0.5*We 0]; 

    P_2(m,:)=(P_mais_2(m,:)+P_menos_2(m,:))./2; 

    Pc_menos_2(m,:)=(P_2(m,:)+P_menos_2(m,:))./2; 

    Pc_mais_2(m,:)=(P_2(m,:)+P_mais_2(m,:))./2; 

    dLv_mais_2(m,:)=P_mais_2(m,:)-P_2(m,:); 

    dLv_menos_2(m,:)=P_2(m,:)-P_menos_2(m,:); 

    dL_menos_2(m)=sqrt(sum((dLv_menos_2(m,:)).^2)); 

    dL_mais_2(m)=sqrt(sum((dLv_mais_2(m,:)).^2)); 

    a_menos_2(m)=ae; 

    a_mais_2(m)=ae; 

    

Zs(:,s)=(T.*besselj(0,T.*ae))./(2.*pi.*ae.*j.*2.*pi.*f.*e0.*er1.*besse

lj(1,T.*ae)); 
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end 

%Canto 3 

s=s+1; 

m=m+1; 

dLHe=He/NHe; 

dLWe=We/NWe; 

P_menos_2(m,:)=[-0.5*He+dLHe -0.5*We 0]; 

P_mais_2(m,:)=[-0.5*He -0.5*We+dLWe 0]; 

P_2(m,:)=[-0.5*He -0.5*We 0]; 

Pc_menos_2(m,:)=(P_2(m,:)+P_menos_2(m,:))./2; 

Pc_mais_2(m,:)=(P_2(m,:)+P_mais_2(m,:))./2; 

dLv_mais_2(m,:)=P_mais_2(m,:)-P_2(m,:); 

dLv_menos_2(m,:)=P_2(m,:)-P_menos_2(m,:); 

dL_menos_2(m)=sqrt(sum((dLv_menos_2(m,:)).^2)); 

dL_mais_2(m)=sqrt(sum((dLv_mais_2(m,:)).^2)); 

a_menos_2(m)=ae; 

a_mais_2(m)=ae; 

Zs(:,s)=(T.*besselj(0,T.*ae))./(2.*pi.*ae.*j.*2.*pi.*f.*e0.*er1.*besse

lj(1,T.*ae)); 

%Baixo 

xe=linspace(-0.5*We,0.5*We,NWe+1); 

for n=1:(NWe-1) 

    s=s+1; 

    m=m+1; 

    P_menos_2(m,:)=[-0.5*He xe(n) 0]; 

    P_mais_2(m,:)=[-0.5*He xe(n+2) 0]; 

    P_2(m,:)=(P_mais_2(m,:)+P_menos_2(m,:))./2; 

    Pc_menos_2(m,:)=(P_2(m,:)+P_menos_2(m,:))./2; 

    Pc_mais_2(m,:)=(P_2(m,:)+P_mais_2(m,:))./2; 

    dLv_mais_2(m,:)=P_mais_2(m,:)-P_2(m,:); 

    dLv_menos_2(m,:)=P_2(m,:)-P_menos_2(m,:); 

    dL_menos_2(m)=sqrt(sum((dLv_menos_2(m,:)).^2)); 

    dL_mais_2(m)=sqrt(sum((dLv_mais_2(m,:)).^2)); 

    a_menos_2(m)=ae; 

    a_mais_2(m)=ae; 

    

Zs(:,s)=(T.*besselj(0,T.*ae))./(2.*pi.*ae.*j.*2.*pi.*f.*e0.*er1.*besse

lj(1,T.*ae)); 

end 

%Canto 4 

s=s+1; 
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m=m+1; 

dLHe=He/NHe; 

dLWe=We/NWe; 

P_menos_2(m,:)=[-0.5*He 0.5*We-dLWe 0]; 

P_mais_2(m,:)=[-0.5*He+dLHe 0.5*We 0]; 

P_2(m,:)=[-0.5*He 0.5*We 0]; 

Pc_menos_2(m,:)=(P_2(m,:)+P_menos_2(m,:))./2; 

Pc_mais_2(m,:)=(P_2(m,:)+P_mais_2(m,:))./2; 

dLv_mais_2(m,:)=P_mais_2(m,:)-P_2(m,:); 

dLv_menos_2(m,:)=P_2(m,:)-P_menos_2(m,:); 

dL_menos_2(m)=sqrt(sum((dLv_menos_2(m,:)).^2)); 

dL_mais_2(m)=sqrt(sum((dLv_mais_2(m,:)).^2)); 

a_menos_2(m)=ae; 

a_mais_2(m)=ae; 

Zs(:,s)=(T.*besselj(0,T.*ae))./(2.*pi.*ae.*j.*2.*pi.*f.*e0.*er1.*besse

lj(1,T.*ae)); 

  

%Se quiser deslocar a espira 

deslocamento=[0 0 de]; 

for n=1:Ne 

    P_2(n,:)=P_2(n,:)+deslocamento; 

    P_mais_2(n,:)=P_mais_2(n,:)+deslocamento; 

    P_menos_2(n,:)=P_menos_2(n,:)+deslocamento; 

    Pc_menos_2(n,:)=Pc_menos_2(n,:)+deslocamento; 

    Pc_mais_2(n,:)=Pc_mais_2(n,:)+deslocamento; 

end 

Pplot2=[P_2 ; P_2(1,:)]; 

hold on,line(1e9.*Pplot2(:,2),1e9.*Pplot2(:,1),1e9.*Pplot2(:,3)) 

end 

  

 % #########  GEOMETRIA DOS DIRETORES E REFLECTOR (ARRANJO) 

############# 

  

%Refletor 

  

if (Nh0~=0) 

     

m=0; 

x=linspace(-0.5*h0,0.5*h0,Nh0+1); 

for n=1:(Nh0-1) 
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    s=s+1; 

    m=m+1; 

    P_menos_h0(m,:)=[x(n) -1*dh0 0]; 

    P_mais_h0(m,:)=[x(n+2) -1*dh0 0]; 

    P_h0(m,:)=(P_mais_h0(m,:)+P_menos_h0(m,:))./2; 

    %delta_L(s,:)=(P_mais(s,:)-P_menos(s,:));  %Nova linha 

    Pc_menos_h0(m,:)=(P_h0(m,:)+P_menos_h0(m,:))./2; 

    Pc_mais_h0(m,:)=(P_h0(m,:)+P_mais_h0(m,:))./2; 

    dLv_mais_h0(m,:)=P_mais_h0(m,:)-P_h0(m,:); 

    dLv_menos_h0(m,:)=P_h0(m,:)-P_menos_h0(m,:); 

    dL_menos_h0(m)=sqrt(sum((dLv_menos_h0(m,:)).^2)); 

    dL_mais_h0(m)=sqrt(sum((dLv_mais_h0(m,:)).^2)); 

    a_menos_h0(m)=ah0; 

    a_mais_h0(m)=ah0; 

    

Zs(:,s)=(T.*besselj(0,T.*ah0))./(2.*pi.*ah0.*j.*2.*pi.*f.*e0.*er1.*bes

selj(1,T.*ah0)); 

end 

Pplot3=[[-0.5*h0 -1*dh0 0] ; P_h0 ; [0.5*h0 -1*dh0 0]]; 

hold on, line(1e9.*Pplot3(:,2),1e9.*Pplot3(:,1),1e9.*Pplot3(:,3)) 

end 

  

%Diretor (2) 

  

if (Nh2~=0) 

     

     

m=0; 

x=linspace(-0.5*h2,0.5*h2,Nh2+1); 

for n=1:(Nh2-1) 

    s=s+1; 

    m=m+1; 

    P_menos_h2(m,:)=[x(n) dh2 0]; 

    P_mais_h2(m,:)=[x(n+2) dh2 0]; 

    P_h2(m,:)=(P_mais_h2(m,:)+P_menos_h2(m,:))./2; 

    %delta_L(s,:)=(P_mais(s,:)-P_menos(s,:));  %Nova linha 

    Pc_menos_h2(m,:)=(P_h2(m,:)+P_menos_h2(m,:))./2; 

    Pc_mais_h2(m,:)=(P_h2(m,:)+P_mais_h2(m,:))./2; 

    dLv_mais_h2(m,:)=P_mais_h2(m,:)-P_h2(m,:); 

    dLv_menos_h2(m,:)=P_h2(m,:)-P_menos_h2(m,:); 
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    dL_menos_h2(m)=sqrt(sum((dLv_menos_h2(m,:)).^2)); 

    dL_mais_h2(m)=sqrt(sum((dLv_mais_h2(m,:)).^2)); 

    a_menos_h2(m)=ah2; 

    a_mais_h2(m)=ah2; 

    

Zs(:,s)=(T.*besselj(0,T.*ah2))./(2.*pi.*ah2.*j.*2.*pi.*f.*e0.*er1.*bes

selj(1,T.*ah2)); 

end 

Pplot4=[[-0.5*h2 dh2 0] ; P_h2 ; [0.5*h2 dh2 0]]; 

hold on, line(1e9.*Pplot4(:,2),1e9.*Pplot4(:,1),1e9.*Pplot4(:,3)) 

end 

  

%Diretor (3) 

  

if (Nh3~=0) 

     

m=0; 

x=linspace(-0.5*h3,0.5*h3,Nh3+1); 

for n=1:(Nh3-1) 

    s=s+1; 

    m=m+1; 

    P_menos_h3(m,:)=[x(n) dh2+dh3 0]; 

    P_mais_h3(m,:)=[x(n+2) dh2+dh3 0]; 

    P_h3(m,:)=(P_mais_h3(m,:)+P_menos_h3(m,:))./2; 

    %delta_L(s,:)=(P_mais(s,:)-P_menos(s,:));  %Nova linha 

    Pc_menos_h3(m,:)=(P_h3(m,:)+P_menos_h3(m,:))./2; 

    Pc_mais_h3(m,:)=(P_h3(m,:)+P_mais_h3(m,:))./2; 

    dLv_mais_h3(m,:)=P_mais_h3(m,:)-P_h3(m,:); 

    dLv_menos_h3(m,:)=P_h3(m,:)-P_menos_h3(m,:); 

    dL_menos_h3(m)=sqrt(sum((dLv_menos_h3(m,:)).^2)); 

    dL_mais_h3(m)=sqrt(sum((dLv_mais_h3(m,:)).^2)); 

    a_menos_h3(m)=ah3; 

    a_mais_h3(m)=ah3; 

    

Zs(:,s)=(T.*besselj(0,T.*ah3))./(2.*pi.*ah3.*j.*2.*pi.*f.*e0.*er1.*bes

selj(1,T.*ah3)); 

end 

Pplot5=[[-0.5*h3 dh2+dh3 0] ; P_h3 ; [0.5*h3 dh2+dh3 0]]; 

hold on, line(1e9.*Pplot5(:,2),1e9.*Pplot5(:,1),1e9.*Pplot5(:,3)) 

end 



99 
 

  

%Diretor (4) 

  

if (Nh4~=0) 

     

m=0; 

x=linspace(-0.5*h4,0.5*h4,Nh4+1); 

for n=1:(Nh4-1) 

    s=s+1; 

    m=m+1; 

    P_menos_h4(m,:)=[x(n) dh2+dh3+dh4 0]; 

    P_mais_h4(m,:)=[x(n+2) dh2+dh3+dh4 0]; 

    P_h4(m,:)=(P_mais_h4(m,:)+P_menos_h4(m,:))./2; 

    %delta_L(s,:)=(P_mais(s,:)-P_menos(s,:));  %Nova linha 

    Pc_menos_h4(m,:)=(P_h4(m,:)+P_menos_h4(m,:))./2; 

    Pc_mais_h4(m,:)=(P_h4(m,:)+P_mais_h4(m,:))./2; 

    dLv_mais_h4(m,:)=P_mais_h4(m,:)-P_h4(m,:); 

    dLv_menos_h4(m,:)=P_h4(m,:)-P_menos_h4(m,:); 

    dL_menos_h4(m)=sqrt(sum((dLv_menos_h4(m,:)).^2)); 

    dL_mais_h4(m)=sqrt(sum((dLv_mais_h4(m,:)).^2)); 

    a_menos_h4(m)=ah4; 

    a_mais_h4(m)=ah4; 

    

Zs(:,s)=(T.*besselj(0,T.*ah4))./(2.*pi.*ah4.*j.*2.*pi.*f.*e0.*er1.*bes

selj(1,T.*ah4)); 

end 

Pplot6=[[-0.5*h4 dh2+dh3+dh4 0] ; P_h4 ; [0.5*h4 dh2+dh3+dh4 0]]; 

hold on, line(1e9.*Pplot6(:,2),1e9.*Pplot6(:,1),1e9.*Pplot6(:,3))%, 

axis equal 

xlabel('Y (nm)'); ylabel('X (nm)'); zlabel('Z (nm)'); 

end 

   

%################# Geometria Total ################### 

N=s;             %Numero total de segmentos 

  

  

% %figure(1) 

%line(1e9.*Pplot1(:,2),1e9.*Pplot1(:,1),1e9.*Pplot1(:,3)), 

axis(1e9.*[-h L+h -1.5*h 1.5*h -1.5*h 1.5*h]); %hold on, 

line(1e9.*Pplot2(:,2),1e9.*Pplot2(:,1),1e9.*Pplot2(:,3)); 
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%%hold on, line(1e9.*Pplot3(:,2),1e9.*Pplot3(:,1),1e9.*Pplot3(:,3)) 

  

  

%if (Ne==0) 

    P_menos=[P_menos_1]; 

    P_mais=[P_mais_1]; 

    P=[P_1]; 

    Pc_menos=[Pc_menos_1]; 

    Pc_mais=[Pc_mais_1]; 

    dLv_mais=[dLv_mais_1]; 

    dLv_menos=[dLv_menos_1]; 

    dL_menos=[dL_menos_1]; 

    dL_mais=[dL_mais_1]; 

    a_menos=[a_menos_1]; 

    a_mais=[a_mais_1]; 

%end 

  

if (Ne~=0) 

    P_menos=[P_menos ; P_menos_2]; 

    P_mais=[P_mais ; P_mais_2]; 

    P=[P ; P_2]; 

    Pc_menos=[Pc_menos ; Pc_menos_2]; 

    Pc_mais=[Pc_mais ; Pc_mais_2]; 

    dLv_mais=[dLv_mais ; dLv_mais_2]; 

    dLv_menos=[dLv_menos ; dLv_menos_2]; 

    dL_menos=[dL_menos dL_menos_2]; 

    dL_mais=[dL_mais dL_mais_2]; 

    a_menos=[a_menos a_menos_2]; 

    a_mais=[a_mais a_mais_2]; 

end 

  

if (Nh0~=0) 

    P_menos=[P_menos ; P_menos_h0]; 

    P_mais=[P_mais ; P_mais_h0]; 

    P=[P ; P_h0]; 

    Pc_menos=[Pc_menos ; Pc_menos_h0]; 

    Pc_mais=[Pc_mais ; Pc_mais_h0]; 

    dLv_mais=[dLv_mais ; dLv_mais_h0]; 

    dLv_menos=[dLv_menos ; dLv_menos_h0]; 

    dL_menos=[dL_menos dL_menos_h0]; 
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    dL_mais=[dL_mais dL_mais_h0]; 

    a_menos=[a_menos a_menos_h0]; 

    a_mais=[a_mais a_mais_h0]; 

end 

  

if (Nh2~=0) 

    P_menos=[P_menos ; P_menos_h2]; 

    P_mais=[P_mais ; P_mais_h2]; 

    P=[P ; P_h2]; 

    Pc_menos=[Pc_menos ; Pc_menos_h2]; 

    Pc_mais=[Pc_mais ; Pc_mais_h2]; 

    dLv_mais=[dLv_mais ; dLv_mais_h2]; 

    dLv_menos=[dLv_menos ; dLv_menos_h2]; 

    dL_menos=[dL_menos dL_menos_h2]; 

    dL_mais=[dL_mais dL_mais_h2]; 

    a_menos=[a_menos a_menos_h2]; 

    a_mais=[a_mais a_mais_h2]; 

end 

  

if (Nh3~=0) 

    P_menos=[P_menos ; P_menos_h3]; 

    P_mais=[P_mais ; P_mais_h3]; 

    P=[P ; P_h3]; 

    Pc_menos=[Pc_menos ; Pc_menos_h3]; 

    Pc_mais=[Pc_mais ; Pc_mais_h3]; 

    dLv_mais=[dLv_mais ; dLv_mais_h3]; 

    dLv_menos=[dLv_menos ; dLv_menos_h3]; 

    dL_menos=[dL_menos dL_menos_h3]; 

    dL_mais=[dL_mais dL_mais_h3]; 

    a_menos=[a_menos a_menos_h3]; 

    a_mais=[a_mais a_mais_h3]; 

end 

  

if (Nh4~=0) 

    P_menos=[P_menos ; P_menos_h4]; 

    P_mais=[P_mais ; P_mais_h4]; 

    P=[P ; P_h4]; 

    Pc_menos=[Pc_menos ; Pc_menos_h4]; 

    Pc_mais=[Pc_mais ; Pc_mais_h4]; 

    dLv_mais=[dLv_mais ; dLv_mais_h4]; 
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    dLv_menos=[dLv_menos ; dLv_menos_h4]; 

    dL_menos=[dL_menos dL_menos_h4]; 

    dL_mais=[dL_mais dL_mais_h4]; 

    a_menos=[a_menos a_menos_h4]; 

    a_mais=[a_mais a_mais_h4]; 

end 

  

%######################################################### 

 % Calculo dos caminhos da integração numérica 

ax=[1 1 1]; 

ay=[1 1 1]; 

  

for m=1:N 

    u_dL_menos(m,:)=dLv_menos(m,:)./dL_menos(m); 

    u_dL_mais(m,:)=dLv_mais(m,:)./dL_mais(m); 

     

    %Menos 

    v1i(m,:)=[u_dL_menos(m,2).*ax(3)-u_dL_menos(m,3).*ax(2) 

u_dL_menos(m,3).*ax(1)-u_dL_menos(m,1).*ax(3) u_dL_menos(m,1).*ax(2)-

u_dL_menos(m,2).*ax(1)]; 

    v2i(m,:)=[u_dL_menos(m,2).*ay(3)-u_dL_menos(m,3).*ay(2) 

u_dL_menos(m,3).*ay(1)-u_dL_menos(m,1).*ay(3) u_dL_menos(m,1).*ay(2)-

u_dL_menos(m,2).*ay(1)]; 

    if (v1i(m,1)==0)&&(v1i(m,2)==0)&&(v1i(m,3)==0) 

        u_rhoi_menos(m,:)=v2i(m,:); 

    else 

        u_rhoi_menos(m,:)=v1i(m,:); 

    end 

    

u_rhoi_menos(m,:)=u_rhoi_menos(m,:)./sqrt(sum((u_rhoi_menos(m,:)).^2))

; 

    rhoi_menos(m,:)=a_menos(m).*u_rhoi_menos(m,:); 

     

    %Mais 

    v1i(m,:)=[u_dL_mais(m,2).*ax(3)-u_dL_mais(m,3).*ax(2) 

u_dL_mais(m,3).*ax(1)-u_dL_mais(m,1).*ax(3) u_dL_mais(m,1).*ax(2)-

u_dL_mais(m,2).*ax(1)]; 

    v2i(m,:)=[u_dL_mais(m,2).*ay(3)-u_dL_mais(m,3).*ay(2) 

u_dL_mais(m,3).*ay(1)-u_dL_mais(m,1).*ay(3) u_dL_mais(m,1).*ay(2)-

u_dL_mais(m,2).*ay(1)]; 
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    if (v1i(m,1)==0)&&(v1i(m,2)==0)&&(v1i(m,3)==0) 

        u_rhoi_mais(m,:)=v2i(m,:); 

    else 

        u_rhoi_mais(m,:)=v1i(m,:); 

    end 

    

u_rhoi_mais(m,:)=u_rhoi_mais(m,:)./sqrt(sum((u_rhoi_mais(m,:)).^2)); 

    rhoi_mais(m,:)=a_mais(m).*u_rhoi_mais(m,:); 

end 

  

IN=3; % Numero de segmentos da integração numérica 

for m=1:N 

    P_menos_i(m,:)=rhoi_menos(m,:)+Pc_menos(m,:); 

    P_mais_i(m,:)=rhoi_mais(m,:)+P(m,:); 

    dlvi_menos(m,:)=(0.5.*dLv_menos(m,:))./(IN); 

    dlvi_mais(m,:)=(0.5.*dLv_mais(m,:))./(IN); 

    P_menos_i(m,:)=P_menos_i(m,:)+dlvi_menos(m,:)./2; 

    P_mais_i(m,:)=P_mais_i(m,:)+dlvi_mais(m,:)./2; 

    Pi1(1,:)=P_menos_i(m,:); 

    Pi2(1,:)=P_mais_i(m,:); 

    for n=1:N 

        contador=0; 

        for r=1:IN 

            Pi1(r,:)=Pi1(1,:)+contador.*dlvi_menos(m,:); 

            Pi2(r,:)=Pi2(1,:)+contador.*dlvi_mais(m,:); 

            contador=contador+1; 

             

            R1i_menos_menos(r,n,m)=sqrt(sum((Pi1(r,:)-

P_menos(n,:)).^2)); 

            R2i_menos_menos(r,n,m)=sqrt(sum((Pi1(r,:)-P(n,:)).^2)); 

            R1i_menos_mais(r,n,m)=sqrt(sum((Pi2(r,:)-

P_menos(n,:)).^2)); 

            R2i_menos_mais(r,n,m)=sqrt(sum((Pi2(r,:)-P(n,:)).^2)); 

            R1i_mais_menos(r,n,m)=sqrt(sum((Pi1(r,:)-P(n,:)).^2)); 

            R2i_mais_menos(r,n,m)=sqrt(sum((Pi1(r,:)-

P_mais(n,:)).^2)); 

            R1i_mais_mais(r,n,m)=sqrt(sum((Pi2(r,:)-P(n,:)).^2)); 

            R2i_mais_mais(r,n,m)=sqrt(sum((Pi2(r,:)-P_mais(n,:)).^2)); 
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            u_R1_menos_menos(r,:)=(Pi1(r,:)-

P_menos(n,:))./R1i_menos_menos(r,n,m); 

            u_R2_menos_menos(r,:)=(Pi1(r,:)-

P(n,:))./R2i_menos_menos(r,n,m); 

            teta_1_menos_menos(r,n,m)=acos(sum([u_R1_menos_menos(r,1) 

u_R1_menos_menos(r,2) u_R1_menos_menos(r,3)].*u_dL_menos(n,:))); 

            teta_2_menos_menos(r,n,m)=acos(sum([u_R2_menos_menos(r,1) 

u_R2_menos_menos(r,2) u_R2_menos_menos(r,3)].*u_dL_menos(n,:))); 

            v1(r,:)=[u_dL_menos(n,2)*u_R2_menos_menos(r,3)-

u_dL_menos(n,3)*u_R2_menos_menos(r,2) 

u_dL_menos(n,3)*u_R2_menos_menos(r,1)-

u_dL_menos(n,1)*u_R2_menos_menos(r,3) 

u_dL_menos(n,1)*u_R2_menos_menos(r,2)-

u_dL_menos(n,2)*u_R2_menos_menos(r,1)]; 

            u_rhon_menos_menos(r,n,m,:)=[v1(r,2)*u_dL_menos(n,3)-

v1(r,3)*u_dL_menos(n,2) v1(r,3)*u_dL_menos(n,1)-

v1(r,1)*u_dL_menos(n,3) v1(r,1)*u_dL_menos(n,2)-

v1(r,2)*u_dL_menos(n,1)]; 

            

u_rhon_menos_menos(r,n,m,:)=u_rhon_menos_menos(r,n,m,:)./sqrt(sum((u_r

hon_menos_menos(r,n,m,:)).^2)); 

                        

            u_R1_menos_mais(r,:)=(Pi2(r,:)-

P_menos(n,:))./R1i_menos_mais(r,n,m); 

            u_R2_menos_mais(r,:)=(Pi2(r,:)-

P(n,:))./R2i_menos_mais(r,n,m); 

            teta_1_menos_mais(r,n,m)=acos(sum([u_R1_menos_mais(r,1) 

u_R1_menos_mais(r,2) u_R1_menos_mais(r,3)].*u_dL_menos(n,:))); 

            teta_2_menos_mais(r,n,m)=acos(sum([u_R2_menos_mais(r,1) 

u_R2_menos_mais(r,2) u_R2_menos_mais(r,3)].*u_dL_menos(n,:))); 

            v1(r,:)=[u_dL_menos(n,2)*u_R2_menos_mais(r,3)-

u_dL_menos(n,3)*u_R2_menos_mais(r,2) 

u_dL_menos(n,3)*u_R2_menos_mais(r,1)-

u_dL_menos(n,1)*u_R2_menos_mais(r,3) 

u_dL_menos(n,1)*u_R2_menos_mais(r,2)-

u_dL_menos(n,2)*u_R2_menos_mais(r,1)]; 

            u_rhon_menos_mais(r,n,m,:)=[v1(r,2)*u_dL_menos(n,3)-

v1(r,3)*u_dL_menos(n,2) v1(r,3)*u_dL_menos(n,1)-

v1(r,1)*u_dL_menos(n,3) v1(r,1)*u_dL_menos(n,2)-

v1(r,2)*u_dL_menos(n,1)]; 
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u_rhon_menos_mais(r,n,m,:)=u_rhon_menos_mais(r,n,m,:)./sqrt(sum((u_rho

n_menos_mais(r,n,m,:)).^2)); 

             

            u_R1_mais_menos(r,:)=(Pi1(r,:)-

P(n,:))./R1i_mais_menos(r,n,m); 

            u_R2_mais_menos(r,:)=(Pi1(r,:)-

P_mais(n,:))./R2i_mais_menos(r,n,m); 

            teta_1_mais_menos(r,n,m)=acos(sum([u_R1_mais_menos(r,1) 

u_R1_mais_menos(r,2) u_R1_mais_menos(r,3)].*u_dL_mais(n,:))); 

            teta_2_mais_menos(r,n,m)=acos(sum([u_R2_mais_menos(r,1) 

u_R2_mais_menos(r,2) u_R2_mais_menos(r,3)].*u_dL_mais(n,:))); 

            v1(r,:)=[u_dL_mais(n,2)*u_R2_mais_menos(r,3)-

u_dL_mais(n,3)*u_R2_mais_menos(r,2) 

u_dL_mais(n,3)*u_R2_mais_menos(r,1)-

u_dL_mais(n,1)*u_R2_mais_menos(r,3) 

u_dL_mais(n,1)*u_R2_mais_menos(r,2)-

u_dL_mais(n,2)*u_R2_mais_menos(r,1)]; 

            u_rhon_mais_menos(r,n,m,:)=[v1(r,2)*u_dL_mais(n,3)-

v1(r,3)*u_dL_mais(n,2) v1(r,3)*u_dL_mais(n,1)-v1(r,1)*u_dL_mais(n,3) 

v1(r,1)*u_dL_mais(n,2)-v1(r,2)*u_dL_mais(n,1)]; 

            

u_rhon_mais_menos(r,n,m,:)=u_rhon_mais_menos(r,n,m,:)./sqrt(sum((u_rho

n_mais_menos(r,n,m,:)).^2)); 

             

            u_R1_mais_mais(r,:)=(Pi2(r,:)-

P(n,:))./R1i_mais_mais(r,n,m); 

            u_R2_mais_mais(r,:)=(Pi2(r,:)-

P_mais(n,:))./R2i_mais_mais(r,n,m); 

            teta_1_mais_mais(r,n,m)=acos(sum([u_R1_mais_mais(r,1) 

u_R1_mais_mais(r,2) u_R1_mais_mais(r,3)].*u_dL_mais(n,:))); 

            teta_2_mais_mais(r,n,m)=acos(sum([u_R2_mais_mais(r,1) 

u_R2_mais_mais(r,2) u_R2_mais_mais(r,3)].*u_dL_mais(n,:))); 

            v1(r,:)=[u_dL_mais(n,2)*u_R2_mais_mais(r,3)-

u_dL_mais(n,3)*u_R2_mais_mais(r,2) u_dL_mais(n,3)*u_R2_mais_mais(r,1)-

u_dL_mais(n,1)*u_R2_mais_mais(r,3) u_dL_mais(n,1)*u_R2_mais_mais(r,2)-

u_dL_mais(n,2)*u_R2_mais_mais(r,1)]; 

            u_rhon_mais_mais(r,n,m,:)=[v1(r,2)*u_dL_mais(n,3)-

v1(r,3)*u_dL_mais(n,2) v1(r,3)*u_dL_mais(n,1)-v1(r,1)*u_dL_mais(n,3) 

v1(r,1)*u_dL_mais(n,2)-v1(r,2)*u_dL_mais(n,1)]; 
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u_rhon_mais_mais(r,n,m,:)=u_rhon_mais_mais(r,n,m,:)./sqrt(sum((u_rhon_

mais_mais(r,n,m,:)).^2)); 

                         

            

rho_menos_menos(r,n,m)=abs(R2i_menos_menos(r,n,m).*sin(teta_2_menos_me

nos(r,n,m))); 

            

rho_menos_mais(r,n,m)=abs(R2i_menos_mais(r,n,m).*sin(teta_2_menos_mais

(r,n,m))); 

            

rho_mais_menos(r,n,m)=abs(R2i_mais_menos(r,n,m).*sin(teta_2_mais_menos

(r,n,m))); 

            

rho_mais_mais(r,n,m)=abs(R2i_mais_mais(r,n,m).*sin(teta_2_mais_mais(r,

n,m))); 

       end 

    end 

end 

  

%############### INICIO DO MOM COM FUNCOES BASE SENOIDAIS ############ 

  

%Fonte de Tensao 

V_s=zeros(N,1); 

V_s(Nh+NL+1)=1; 

  

% Inicio do MoM com funções base senoidais 

  

milestone = round(Q/10)+1; 

percentagem = 10; 

  

for q=1:Q 

       

    if q == milestone 

        disp(['     ' num2str(percentagem) '% concluído...']); 

        milestone = milestone + round(Q/10); 

        percentagem = percentagem + 10; 

    end 
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    e(q)=er.*e0+(sigma./(j.*2.*pi.*f(q))); 

    gama(q)=sqrt(-1.*((2.*pi.*f(q)).^2).*mi0.*e(q)); 

    %eta(q)=sqrt(mi0./e(q)); 

    for m=1:N 

        %Modelo do Feixe Gaussiano 

%         Pf(m,:)=Pc_menos(m,:)+rhoi_menos(m,:)+0.25.*dLv_menos(m,:);           

%Ponto na superficie do segmento m_menos 

%         WW=WW0*sqrt(1+((Pf(m,3)-z0)/S)^2);     

%         R=((Pf(m,3)-z0)^2+S^2)/(Pf(m,3)-z0);         

%         phi=atan((Pf(m,3)-z0)/S); 

%         u=u0*(sqrt(2/pi))*(1/WW)*exp((-Pf(m,1)^2-

Pf(m,2)^2)/WW^2)*exp(-j*((k*(Pf(m,1)^2+Pf(m,2)^2)/(2*R))-phi)); 

%         A=-1*((1/(Pf(m,3)-z0+j*S))-

(j*k*(Pf(m,1)^2+Pf(m,2)^2))/(2*(Pf(m,3)-z0+j*S)^2)); 

%         Efeixe_m_menos=(W/k)*(A-j*k)*u*exp(-j*k*Pf(m,3)).*ax; 

%          

%         Pf(m,:)=Pc_mais(m,:)+rhoi_mais(m,:)-0.25.*dLv_mais(m,:);           

%Ponto na superficie do segmento m_mais 

%         WW=WW0*sqrt(1+((Pf(m,3)-z0)/S)^2);     

%         R=((Pf(m,3)-z0)^2+S^2)/(Pf(m,3)-z0);         

%         phi=atan((Pf(m,3)-z0)/S); 

%         u=u0*(sqrt(2/pi))*(1/WW)*exp((-Pf(m,1)^2-

Pf(m,2)^2)/WW^2)*exp(-j*((k*(Pf(m,1)^2+Pf(m,2)^2)/(2*R))-phi)); 

%         A=-1*((1/(Pf(m,3)-z0+j*S))-

(j*k*(Pf(m,1)^2+Pf(m,2)^2))/(2*(Pf(m,3)-z0+j*S)^2)); 

%         Efeixe_m_mais=(W/k)*(A-j*k)*u*exp(-j*k*Pf(m,3)).*ax; 

%          

%         

V_s(m,1)=sum(Efeixe_m_menos.*0.5.*dLv_menos(m,:))+sum(Efeixe_m_mais.*0

.5.*dLv_mais(m,:)); %Feixe gaussiano 

          

         

        %###########  ONDA PLANA INCIDENTE ########### 

        %V_s(m,1)=0.5*sum((exp(-j.*k(q).*sum([0 0 

1].*(Pc_menos(m,:)+rhoi_menos(m,:))))*[1 0 

0]).*dLv_menos(m,:))+0.5*sum((exp(-j.*k(q).*sum([0 0 

1].*(Pc_mais(m,:)+rhoi_mais(m,:))))*[1 0 0]).*dLv_mais(m,:));  %Onda 

plana incidente 

        %V_s(m,1)=sum((exp(-j.*k(q).*sum([0 0 

1].*(P(m,:)+rhoi(m,:))))*[1 0 0]).*delta_L(m,:));  %Onda plana 

incidente 
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        %V_s(m,1)=sum((exp(-j.*k(q).*sum([0 0 1].*P(m,:)))*[1 0 

0]).*delta_L(m,:)); 

        for n=1:N 

            soma=0; 

            for r=1:IN 

                

Ez11=(eta./(4.*pi.*sinh(gama(q).*dL_menos(n)))).*((exp(-

1.*gama(q).*R1i_menos_menos(r,n,m))./R1i_menos_menos(r,n,m))... 

                    -cosh(gama(q).*dL_menos(n)).*(exp(-

1.*gama(q).*R2i_menos_menos(r,n,m))./R2i_menos_menos(r,n,m))); 

                

Ez12=(eta./(4.*pi.*sinh(gama(q).*dL_menos(n)))).*((exp(-

1.*gama(q).*R1i_menos_mais(r,n,m))./R1i_menos_mais(r,n,m))... 

                    -cosh(gama(q).*dL_menos(n)).*(exp(-

1.*gama(q).*R2i_menos_mais(r,n,m))./R2i_menos_mais(r,n,m))); 

                

Ez21=(eta./(4.*pi.*sinh(gama(q).*dL_mais(n)))).*((exp(-

1.*gama(q).*R2i_mais_menos(r,n,m))./R2i_mais_menos(r,n,m))... 

                    -cosh(gama(q).*dL_mais(n)).*(exp(-

1.*gama(q).*R1i_mais_menos(r,n,m))./R1i_mais_menos(r,n,m))); 

                

Ez22=(eta./(4.*pi.*sinh(gama(q).*dL_mais(n)))).*((exp(-

1.*gama(q).*R2i_mais_mais(r,n,m))./R2i_mais_mais(r,n,m))... 

                    -cosh(gama(q).*dL_mais(n)).*(exp(-

1.*gama(q).*R1i_mais_mais(r,n,m))./R1i_mais_mais(r,n,m))); 

                Ez11v=Ez11(1).*[u_dL_menos(n,1) u_dL_menos(n,2) 

u_dL_menos(n,3)]; 

                Ez21v=Ez21(1).*[u_dL_mais(n,1) u_dL_mais(n,2) 

u_dL_mais(n,3)]; 

                Ez12v=Ez12(1).*[u_dL_menos(n,1) u_dL_menos(n,2) 

u_dL_menos(n,3)]; 

                Ez22v=Ez22(1).*[u_dL_mais(n,1) u_dL_mais(n,2) 

u_dL_mais(n,3)]; 

                 

                 

                

Erho11=(eta./(4.*pi.*(rho_menos_menos(r,n,m)+eps).*sinh(gama(q).*dL_me

nos(n)))).*... 

(-1.*exp( 

1.*gama(q).*R1i_menos_menos(r,n,m)).*cos(teta_1_menos_menos(r,n,m))-

sinh(gama(q).*dL_menos(n)).*... 
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                    exp(-

1.*gama(q).*R2i_menos_menos(r,n,m))+cos(teta_2_menos_menos(r,n,m)).*..

. 

                    cosh(gama(q).*dL_menos(n)).*exp(-

1.*gama(q).*R2i_menos_menos(r,n,m))); 

                

Erho12=(eta./(4.*pi.*(rho_menos_mais(r,n,m)+eps).*sinh(gama(q).*dL_men

os(n)))).*... 

                    (-1.*exp(-

1.*gama(q).*R1i_menos_mais(r,n,m)).*cos(teta_1_menos_mais(r,n,m))-

sinh(gama(q).*dL_menos(n)).*... 

                    exp(-

1.*gama(q).*R2i_menos_mais(r,n,m))+cos(teta_2_menos_mais(r,n,m)).*... 

                    cosh(gama(q).*dL_menos(n)).*exp(-

1.*gama(q).*R2i_menos_mais(r,n,m))); 

                

Erho21=(eta./(4.*pi.*(rho_mais_menos(r,n,m)+eps).*sinh(gama(q).*dL_mai

s(n)))).*... 

                    (exp(-

1.*gama(q).*R1i_mais_menos(r,n,m)).*sinh(gama(q).*dL_mais(n))+cos(teta

_1_mais_menos(r,n,m)).*... 

                    cosh(gama(q).*dL_mais(n)).*exp(-

1.*gama(q).*R1i_mais_menos(r,n,m))-cos(teta_2_mais_menos(r,n,m)).*... 

                    exp(-1.*gama(q).*R2i_mais_menos(r,n,m))); 

                

Erho22=(eta./(4.*pi.*(rho_mais_mais(r,n,m)+eps).*sinh(gama(q).*dL_mais

(n)))).*... 

                    (exp(-

1.*gama(q).*R1i_mais_mais(r,n,m)).*sinh(gama(q).*dL_mais(n))+cos(teta_

1_mais_mais(r,n,m)).*... 

                    cosh(gama(q).*dL_mais(n)).*exp(-

1.*gama(q).*R1i_mais_mais(r,n,m))-cos(teta_2_mais_mais(r,n,m)).*... 

                    exp(-1.*gama(q).*R2i_mais_mais(r,n,m))); 

                Erho11v=Erho11(1).*[u_rhon_menos_menos(r,n,m,1) 

u_rhon_menos_menos(r,n,m,2) u_rhon_menos_menos(r,n,m,3)]; 

                Erho12v=Erho12(1).*[u_rhon_menos_mais(r,n,m,1) 

u_rhon_menos_mais(r,n,m,2) u_rhon_menos_mais(r,n,m,3)]; 

                Erho21v=Erho21(1).*[u_rhon_mais_menos(r,n,m,1) 

u_rhon_mais_menos(r,n,m,2) u_rhon_mais_menos(r,n,m,3)]; 

                Erho22v=Erho22(1).*[u_rhon_mais_mais(r,n,m,1) 

u_rhon_mais_mais(r,n,m,2) u_rhon_mais_mais(r,n,m,3)]; 



110 
 

                 

                 

                E1=Ez11v+Ez21v+Erho11v+Erho21v; 

                E2=Ez12v+Ez22v+Erho12v+Erho22v; 

                soma=soma-

1.*(sum(E1.*dlvi_menos(m,:))+sum(E2.*dlvi_mais(m,:))); 

            end 

            if m==n 

                Z(m,n)=Zs(q,m)*(0.5*dL_menos(m)+0.5*dL_mais(m))+soma; 

            else 

                Z(m,n)=soma; 

            end 

        end 

     end 

    Y=inv(Z); 

    I(:,q)=Y*V_s; 

end 

  

%PLOT DA IMPEDANCIA DE ENTRADA(Zin=Rin+jXin) 

figure(2) 

If=(1./sinh(gama.*d*0.5)).*(I(Nh+NL+1,:).*sinh(gama.*0.5*d*0.5)+I(Nh+N

L+2,:).*sinh(gama.*0.5*d*0.5)); 

Zin=1./If; 

plot(f./1e12,real(Zin),'-',f./1e12,imag(Zin),'-'),grid, 

title('Impedância de Entrada') 

  

  

% Coeficiente de reflexão para nanoantena 

Z0=50; %Impedancia da linha 

S11=zeros(1,Q); 

S11=abs((Zin-Z0)./(Zin+Z0)); 

S11_dB=20.*log10(S11); 

figure(4), plot(f./1e12,S11), title('Coeficiente de Reflexão') 

  

  

% Largura de banda para nanoantena 

Ind_1=0; 

Ind_2=0; 

for m=1:(Q-1) 

    if (((S11_dB(m)+10)>0)&((S11_dB(m+1)+10)<0)&(Ind_1==0)) 
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        fi=f(m+1); 

        indice_min=m+1; 

        Ind_1=1; 

    end 

    if (((S11_dB(m)+10)<0)&((S11_dB(m+1)+10)>0)&(Ind_2==0)) 

        fs=f(m+1); 

        indice_max=m+1; 

        Ind_2=2; 

    end 

end 

Largura_de_banda=200.*(fs-fi)./(fs+fi); 

indice_da_frequencia_central=round((indice_min+indice_max)*0.5); 

  

 %CORRENTE Ics, Pcs e dLvs para calculo do diagrama 

  

Ns=0;           %Número de segmentos 

Ics(1,:)=(1./sinh(gama.*dL_menos(1))).*(I(1,:).*sinh(gama.*0.5*dL_meno

s(1))); 

for n=1:N 

    Vizinho_direita=0; 

    Vizinho_esquerda=0; 

    for m=1:N 

        if (n~=m) 

            if (abs(Pc_mais(n,1)-Pc_menos(m,1))<1e-

10)&&(abs(Pc_mais(n,2)-Pc_menos(m,2))<1e-10)&&(abs(Pc_mais(n,3)-

Pc_menos(m,3))<1e-10) 

                Vizinho_direita=1; 

                Mvd=m;      %M do vizinho da direita 

            end 

            if (abs(Pc_menos(n,1)-Pc_mais(m,1))<1e-

10)&&(abs(Pc_menos(n,2)-Pc_mais(m,2))<1e-10)&&(abs(Pc_menos(n,3)-

Pc_mais(m,3))<1e-10) 

                Vizinho_esquerda=1; 

                Mve=m;      %M do vizinho da esquerda 

            end 

        end 

    end 

    

    if (Vizinho_direita==1)&&(Vizinho_esquerda==1) 

        Ns=Ns+1; 



112 
 

        

Ics_a(Ns,:)=(1./sinh(gama.*dL_menos(n))).*(I(Mve,:).*sinh(gama.*0.5*dL

_menos(n))+I(n,:).*sinh(gama.*0.5*dL_menos(n))); 

        Pcs_a(Ns,:)=Pc_menos(n,:); 

        dLvs_a(Ns,:)=dLv_menos(n,:); 

        Ns=Ns+1; 

        

Ics_a(Ns,:)=(1./sinh(gama.*dL_mais(n))).*(I(Mvd,:).*sinh(gama.*0.5*dL_

mais(n))+I(n,:).*sinh(gama.*0.5*dL_mais(n))); 

        Pcs_a(Ns,:)=Pc_mais(n,:); 

        dLvs_a(Ns,:)=dLv_mais(n,:); 

    end 

    if (Vizinho_direita==0)&&(Vizinho_esquerda==1) 

        Ns=Ns+1; 

        

Ics_a(Ns,:)=(1./sinh(gama.*dL_menos(n))).*(I(Mve,:).*sinh(gama.*0.5*dL

_menos(n))+I(n,:).*sinh(gama.*0.5*dL_menos(n))); 

        Pcs_a(Ns,:)=Pc_menos(n,:); 

        dLvs_a(Ns,:)=dLv_menos(n,:); 

        Ns=Ns+1; 

        

Ics_a(Ns,:)=(1./sinh(gama.*dL_mais(n))).*(I(n,:).*sinh(gama.*0.5*dL_ma

is(n))); 

        Pcs_a(Ns,:)=Pc_mais(n,:); 

        dLvs_a(Ns,:)=dLv_mais(n,:); 

    end 

    if (Vizinho_direita==1)&&(Vizinho_esquerda==0) 

        Ns=Ns+1; 

        

Ics_a(Ns,:)=(1./sinh(gama.*dL_menos(n))).*(I(n,:).*sinh(gama.*0.5*dL_m

enos(n))); 

        Pcs_a(Ns,:)=Pc_menos(n,:); 

        dLvs_a(Ns,:)=dLv_menos(n,:); 

        Ns=Ns+1; 

        

Ics_a(Ns,:)=(1./sinh(gama.*dL_mais(n))).*(I(Mvd,:).*sinh(gama.*0.5*dL_

mais(n))+I(n,:).*sinh(gama.*0.5*dL_mais(n))); 

        Pcs_a(Ns,:)=Pc_mais(n,:); 

        dLvs_a(Ns,:)=dLv_mais(n,:); 

    end 

end 
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Nss=1; 

Ics(1,:)=Ics_a(1,:); 

Pcs(1,:)=Pcs_a(1,:); 

dLvs(1,:)=dLvs_a(1,:); 

for n=2:Ns 

    Descartar=0; 

    for m=1:Nss 

         

        if (abs(Pcs_a(n,1)-Pcs(m,1))<1e-10)&&(abs(Pcs_a(n,2)-

Pcs(m,2))<1e-10)&&(abs(Pcs_a(n,3)-Pcs(m,3))<1e-10) 

            Descartar=1; 

        end 

    end 

    if Descartar==0 

        Nss=Nss+1; 

        Ics(Nss,:)=Ics_a(n,:); 

        Pcs(Nss,:)=Pcs_a(n,:); 

        dLvs(Nss,:)=dLvs_a(n,:); 

    end 

end 

  

  

% %POTENCIA DISSIPADA (EFICIENCIA) - METODO 1 

%  

for q=1:Q 

    

Pdiss1(q)=0.5*real(Zs(q,:).*(0.5*dL_menos(1,:)+0.5*dL_mais(1,:)))*(abs

(I(:,q))).^2; 

end 

%%plot(f./1e12,Pdiss1) 

Pin=0.5.*real(1.*conj(I(Nh+NL+1,:))); 

Prad1=Pin-Pdiss1; 

erad1=Prad1./Pin; 

figure(5),plot(f./1e12,erad1), title('Eficiência de Radiação') 

%,f./1e12,erad2), title('Eficiencia de Radiacao') 

figure(6), 

plot(f./1e12,Pin,'k'), hold on, plot(f./1e12,Prad1,'r'),hold on, 

plot(f./1e12,Pdiss1,'b'), title('Potência de Entrada, Radiada e 

Dissipada') 

################## DIAGRAMA DE RADIACAO 2D ###################### 
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fi=pi/2; 

N_teta=150;      %Numero de pontos se teta 

teta=linspace(-pi+0.5*pi,pi+0.5*pi,N_teta); 

V_r_teta=zeros(N_teta,N); 

Fr=50; 

for w=1:N_teta 

    u_r_teta(w,:)=[cos(teta(w)-0.5*pi).*cos(fi) cos(teta(w)-

0.5*pi).*sin(fi) -1.*sin(teta(w)-0.5*pi)]; 

    u_r_fi(w,:)=[-1.*sin(fi) cos(fi) 0]; 

    v_r(w,:)=[sin(teta(w)-0.5*pi).*cos(fi) sin(teta(w)-

0.5*pi).*sin(fi) cos(teta(w)-0.5*pi)]; 

    for n=1:(Nss) 

        

V_r_teta(w,n)=(exp(j.*k(Fr).*sum(v_r(w,:).*Pcs(n,:)))).*sum(u_r_teta(w

,:).*dLvs(n,:)); 

        

V_r_fi(w,n)=(exp(j.*k(Fr).*sum(v_r(w,:).*Pcs(n,:)))).*sum(u_r_fi(w,:).

*dLvs(n,:)); 

    end 

    %Ganho 

    

G_teta(w)=((eta.*(k(Fr)).^2)./(4.*pi)).*((abs(V_r_teta(w,:)*Ics(:,Fr))

).^2)./real(V_s.'*I(:,Fr)); 

    

G_fi(w)=((eta.*(k(Fr)).^2)./(4.*pi)).*((abs(V_r_fi(w,:)*Ics(:,Fr))).^2

)./real(V_s.'*I(:,Fr)); 

end 

G_teta_n=G_teta./max(G_teta); 

G_tetadB=10.*log10(G_teta); 

G_tetadB=40+G_tetadB; 

G_teta_ndB=10.*log10(G_teta_n); 

G_teta_ndB=20+G_teta_ndB; 

for n=1:N_teta 

    if G_teta_ndB(n)<0 

        G_teta_ndB(n)=0; 

    end 

    if G_tetadB(n)<0 

        G_tetadB(n)=0; 

    end 

end 
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figure(9) 

polar(teta,G_teta) 

polar(teta,G_teta./erad1(Fr)) 

polar(teta,G_teta_n) 

polar(teta,G_tetadB) 

polar(teta,G_teta_ndB) 

G_fi_n=G_teta./max(G_fi); 

G_fidB=10.*log10(G_fi); 

G_fidB=40+G_fidB; 

G_fi_ndB=10.*log10(G_fi_n); 

G_fi_ndB=40+G_fidB; 

for n=1:N_teta 

    if G_fi_ndB(n)<0 

        G_fi_ndB(n)=0; 

    end 

    if G_fidB(n)<0 

        G_fidB(n)=0; 

    end 

end 

 
 

APÊNDICE B – Código do Programa AGPSO Adaptativo 

Fuzzy Desenvolvido em Matlab para Otimização das 

Geomatrias das Quatro Nanoantena Yagi-Uda. 

 
% Parâmetros Principais ( AGPSO adptativo Fuzzy) 

  
%VarMin = [hDipolo rDipolo hRefletor dRefletor rRefletor hDiretor1 

dDiretor1 rDiretor1 hDiretor2 dDiretor2 rDiretor2 hDiretor3 dDiretor3 

rDiretor3  
%lTransmissao rTransmissao gapTransmissao dW_Espira dH_Espira r_Espira 

z_Espira]; 
%VarMin = [hDipolo rDipolo hRefletor dRefletor rRefletor hDiretor1 

dDiretor1 rDiretor1 hDiretor2 dDiretor2 rDiretor2 hDiretor3 dDiretor3 

rDiretor3  
%          lTransmissao rTransmissao gapTransmissao dW_Espira 

dH_Espira r_Espira z_Espira]; 

  
VarMin= [100 10 100 100 10 100 100 10 100 100 10 100 100 10 400 10 10 

50 50 10 0]; 
VarMax= [300 30 300 300 30 300 300 30 300 300 30 300 300 30 2000 30 30 

100 100 30 50]; 
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escala = 1e-09; 
elementos = [1 1 1 1 1 1 1]; 
Intervalo= ones(1,length(VarMin)); %Intervalo entre os valores 

permitidos no espaço de busca. 
nVar=length(VarMin);             % Número de parâmetros a serem 

sintonizados 
VarSize=[1 nVar];   % Vetor tamanho de nVar; 
nPop=100;            % Tamanho da População 
minVar=VarMin;         % Valores mínimos do espaço de busca 
maxVar=VarMax;          % Valores máximos do espaço de busca 
lb.pos=VarMin;  % Limite inferior de busca 
ub.pos=VarMax;  % Limite superior de busca 
% lb.v=-0.8;                 % Limite inferior de velocidade 
% ub.v=0.8;                  % Limite superior de velocidade 
mMax=100;                  % Número máximo de iterações 
m=1;                       % Contador de iterações 
allFinalPos= zeros(nPop,nVar,mMax);  %Todas os individuos finais  
allFinalCost = zeros(mMax,nPop); %Todos os custos finais avaliados 
allFailedPos = zeros(1,nVar); % Todos os individuos que apresentaram 

falhas de execução (edge cases) 
fail = 0; 

  

  
% Parâmetros AG 
tp=0.1;           % Taxa de Mutação 
clemency = 0.5;     %Taxa de clemência do ambiente 

  
% Parâmetros PSO 
W=1;       % Coeficiente de Inércia Referencial 
C1=1;      % Coeficiente de Aceleração Individual 
C2=3;      % Coeficiente de Aceleração Social 
W_RF=0.99; % Coeficiente de Inércia Dinâmicamente Linear 

  
%Parametros Sistema Fuzzy 
c1 = zeros(1,mMax); 
c2 = zeros(1,mMax); 
BEST = zeros(1,mMax); 
distance = zeros(nPop,1); 
Iteration = zeros(1,mMax); 
soma_distance = zeros(mMax,1); 
normalization_distance = zeros(mMax,1); 

  

  
velocity=zeros(nPop,nVar);   % Matriz de Velocidades 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
clc; 
  
disp('Otimização AGPSO-Fuzzy - Modelagem de Antena Yagi-Uda  
Nanométrica por Método dos Momentos'); 
fprintf('\n'); 
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%% Loop Principal 
n = m; 
for iter=m:mMax 
     
    DadosIteracao; 
    Elitizacao; 
    Selecao;     
    Mutacao; 
    AvaliacaoCusto; 
    sistemaFuzzy;  
    PSO;    
    m=m+1; 
    ResultadosIteracao; 
end 
  
ResultadoFinal; 
 
clc; 
clear; 
  
disp('Otimização AGPSO-Fuzzy - Modelagem de Antena Yagi-Uda  
Nanométrica por Método dos Momentos'); 
fprintf('\n'); 
  
%% Definição do Problema 
  
objectiveFunction = @YagiUda; 
ParametrosGerais; 
  
%% Inicialização 
tic 
  
Velocity=zeros(nPop,nVar); 
iniciarAvaliacaoCusto; 
  
%% Loop Principal 
  
for iter=1:mMax 
     
    DadosIteracao; 
    Elitizacao; 
    Selecao;     
    Mutacao; 
    AvaliacaoCusto; 
    sistemaFuzzy;  
    PSO;    
    m=m+1; 
    ResultadosIteracao; 
    
end 
  
ResultadoFinal; 
  
 
 


