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Resumo 

 

O caminho do aperfeiçoamento de projetos de engenharia para diversos campos de 

estudo, como indústria, medicina, telecomunicações, dentre outros, tem seu progresso 

impulsionado com o avanço da computação e seu uso como parte desses processos. O uso de 

ferramentas computacionais no planejamento de projetos diversos tem seus atrativos, pois 

garante uma projeção de resultados, através de simulações, evitando desperdício de tempo e 

recursos. Em se tratando de telecomunicações, um crescente uso de sistemas que funcionam 

em altas frequências, como a tecnologia 5G, demanda um cuidado na alocação das 

frequências de operação, a fim de evitar efeitos de interferências por outros sistemas já ativos. 

Isso fomenta a pesquisa na área de engenharia de antenas para a obtenção de projetos que 

realizem uma blindagem eletromagnética por meio de filtros chamados de superfícies 

seletivas de frequência (FSS). Esses tipos de filtros possuem parâmetros que podem ser 

calculados através de técnicas numéricas para análise de onda completa. Essa parte do 

processo exige um grande esforço computacional e um intervalo considerável de tempo para 

se chegar aos resultados. Uma alternativa que contorna essa problemática é a aplicação de 

algoritmos bioinspirados, já que eles possuem a qualidade na obtenção desses parâmetros com 

um menor custo computacional e economia tempo na entrega dos resultados. Neste contexto 

descrito, o trabalho presente aborda uma técnica de otimização multiobjetivo híbrida 

bioinspirada, sendo o uso do algoritmo conhecido como otimizador Sailfish associado a uma 

rede neural de regressão geral como proposta para sintetizar a geometria e parâmetros de 

construção de uma FSS, para filtragem de ondas eletromagnéticas em aplicações 5G. Neste 

estudo o foco é destinado na aplicação da técnica como ferramenta para o projeto e síntese da 

FSS, sendo ela definida com a forma de uma espira quadrada na sua célula unitária, impressas 

em uma placa de substrato de fibra de vidro (FR4). Os objetivos do processo de otimização 

consistem em ajustar a frequência ressonante do FSS para 3,5 GHz e a largura de banda de 

operação de 0,8 GHz. Uma boa concordância entre os resultados simulados e medidos é 

relatada. 

 

Palavras-chave: Algoritmos Bioinspirados, Otimizador Sailfish, Rede Neural de Regressão 

Geral, Superfícies Seletivas de Frequências. 
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Abstract 

 

The path to improve engineering projects in many fields of study, as in the industry, 

medicine and telecommunications, amongst others, has its progress driven by the advance in 

data processing and its use as a part in these processes. The use of computational tools in the 

planning of engineering projects has its appeal, granting results projection through 

simulations, thus avoiding the wasting of resources and time. When it comes to 

telecommunications, an increase in the use of high frequencies systems, such as the 5G 

technology, demands caution in operation frequency allocation, in order to avoid interference 

effects caused by other already active systems. This foments research in antenna engineering 

to obtain electromagnetic shielding by the use of the so-called Frequency Selective Surfaces 

(FSS). These types of filters have parameters obtained by full-wave software simulators, 

which are numeric-method based. This part of the process demands a big computational effort 

and a substantial amount of time to achieve the results. An alternative that gets round this 

problem is the use of bioinspired algorithm, since they have the quality to obtain these 

parameters in a simpler way, which has lower computational cost and shorter time to deliver 

the results. In this context, this work adresses a hybrid multiobject bioinspired optimization 

technique, with the use of the Sailfish Optimizer algorithm, associated to a General 

Regression Neural Network, as an alternative to synthesize the geometry and constuction 

parameters of a FSS, to filter eletromagnetic waves in 5G applications. 

In this study, we focus in technique implementation as a tool to the project and 

synthesis of the FSS, in a square spiral form at the unit cell, printed in a glass fiber substrate 

plate (FR4). The objectives of the optimization process are to adjust the FSS resonant 

frequency to 3,5GHz and the operation bandwidth to 0,8 GHz. A good conformity amongst 

the simulated and measured results is reported. 

 

Index-terms: Bioinspired Algorithms, Sailfish Optimizer, General Regression Neural 

Network, Frequency Selective Surfaces. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O processo de difusão de sistemas de comunicações sem fio apresentou acelerado 

crescimento nas últimas décadas, impulsionando o desenvolvimento de aplicações e 

dispositivos de micro-ondas. Atualmente, inúmeras pesquisas, tanto na área empresarial 

quanto na área acadêmica, são realizadas com foco nas futuras redes de comunicações e suas 

aplicações. A evolução dessas aplicações exige maior consumo e disponibilidade de bandas 

de frequência do espectro eletromagnético, como TV digital, sistemas de rádio navegação, 

GPS, serviços de internet, enlaces terrestres, aplicações científicas e etc. [1]. 

Com esse cenário competitivo de uso do espectro eletromagnético, é visível um 

prognóstico de que as faixas de frequências disponíveis serão insuficientes para atender esse 

ritmo de consumo. Por conseguinte, um espectro composto de uma diversidade de serviços 

cada vez maior fomenta o desafio dos pesquisadores em conceber dispositivos com 

capacidade de operar simultaneamente em diferentes faixas de frequências, assim como, 

limitar as bandas de operação para evitar interferências entre esses sistemas.  

Controlar e limitar a propagação de ondas eletromagnéticas sempre foi um assunto de 

intensa investigação no eletromagnetismo aplicado. Uma classe de dispositivos que atende 

esse comportamento seletivo é conhecida como Superfícies Seletivas de Frequências (FSS). A 

literatura define as FSS como superfícies compostas por um arranjo periódico de elementos 

metálicos, ou de aberturas, dispostos sobre um dielétrico, que resultam no comportamento de 

filtragem de faixas de frequências específicas, podendo apresentar uma resposta passa-faixa 

ou rejeita-faixa, influindo na reflexão ou transmissão [2]. 

A resposta de frequência de uma FSS depende da escolha adequada de certos 

parâmetros: material do substrato; geometria da célula unitária; espaçamentos dos elementos 

da geometria; ângulo de incidência da onda e polarização, dentre outros a depender dos 

detalhes de projeto. Atualmente o projetista dispõe de técnicas de análise de onda completa, 

onde um trabalho de variação dos parâmetros de construção, se feito de forma empírica, é 

demorado e com alto custo de processamento [3].  

Neste ponto, uma alternativa promissora que contorna essa problemática é a aplicação 

de técnicas computacionais de otimização em projetos de FSS, possibilitando uma redução no 

esforço computacional e no tempo de resposta para os resultados de um projeto.  

Uma classe de técnicas computacionais de otimização, do qual pertence o foco desse 

trabalho, é a chamada computação bioinspirada (BIC - Bioinspired Computing), onde técnicas 
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computacionais têm inspiração na natureza, e possui a capacidade de resolver problemas em 

diversas áreas da engenharia, devido sua flexibilidade e simplicidade [4]. 

Os algoritmos bioinspirados têm como ponto de partida as estratégias que a natureza e 

seus componentes desenvolvem para lidar com variados problemas complexos, sendo cada 

tipo de estratégia encontrada em algum bioma específico servindo de inspiração na concepção 

de códigos de otimização [5-6]. Neste contexto, os projetos de circuitos de micro-ondas, tais 

como FSS, filtros ou até mesmo arranjos de antenas, são auxiliados de técnicas de otimização 

que entregam bons resultados sem comprometer o desempenho, juntamente de uma redução 

no custo computacional que normalmente exige. 

É possível citar alguns representantes pioneiros dessas técnicas, Algoritmos Genéticos 

(GA - Genetic Algorithm); Otimização baseada nas Colônias de Formigas (ACO - Ant Colony 

Optimization); Otimização baseado em Enxame de Partículas (PSO - Particle Swarm 

Optimization); Algoritmo de Busca de Cuco (CS - Cuckoo Search); Algoritmo de Polinização 

de Flores (FPA - Flower Pollination Algorithm), dentre outros, todos com diferenças na forma 

de selecionar as melhores entre as soluções encontradas. Em geral, [7-11]. 

Algumas pesquisas usam do potencial dessas técnicas para a melhoria nas soluções de 

projetos de FSS. Um exemplo de aplicação de técnicas dessa natureza com o foco na 

construção de FSS é visto em [12], onde a o projeto do filtro eletromagnético tem o Algoritmo 

de Ecolocalização do Morcego (MOBA - Multiobjective Bat Algorithm), que se inspira na 

habilidade dos morcegos de situar durante seus vôos. A mesma finalidade pode ser encontrada 

em [13], sendo alcançada com o uso do Algoritmo Híbrido de Enxame de Partículas (HPSO - 

Hybrid particle swarm optimization algorithm) e aplicada na construção de filtros seletivos de 

frequências reconfiguráveis, para operar nas bandas S e C. 

Em [14], os parâmetros do filtro são encontrados com o uso do Algoritmo de 

Polinização de Flores (FPA) para aplicações de serviços de satélite (Bandas X e Ku), onde os 

resultados de um projeto de filtro de frequências através do uso do algoritmo em combinação 

com uma rede neural de regressão geral (GRNN - General Regression Neural Network). 

Ao se tratar do assunto de projeto de uma FSS, os projetos visam na economia de 

tempo para o desenvolvimento de um projeto e refinamento dos resultados esperados que 

sejam típicos desse tipo de projeto: largura de banda, ganho, o diagrama de radiação ou as 

características físicas referentes à geometria da estrutura do filtro a ser otimizado.  

Essa melhoria de resultados pode ser obtida com o uso de processos de otimização, 

sendo o uso de redes neurais artificiais (RNA) em conjunto com algoritmos meta-heurísticos 
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um exemplo a se destacar. Essa iteração pode ser denominada como método híbrido, trazendo 

um reforço no processamento das informações de um dado problema. Em projetos de FSS, 

um método híbrido abre a possibilidade da melhoria no tempo de execução de um projeto, 

com uma maior precisão nos resultados entregues.   

Na metodologia híbrida em questão, a rede RNA recebe um banco de dados obtido em 

simulações previamente realizadas por algum método numérico. Esses dados permitem a 

RNA realizar um treino e aprendizagem ao processar as informações físicas da FSS, 

entregando assim um conjunto de possíveis soluções ao projeto.  

Por fim, o algoritmo de otimização utiliza as soluções fornecidas pela RNA e 

seleciona a que atende melhor o problema proposto. Essa metodologia permite a realização da 

busca de melhores soluções que atendam a função objetivo, conseguintemente, uma melhoria 

na robustez dos parâmetros finais que permitem a construção de uma FSS, com uma redução 

considerável em tempo de processamento. 

Este trabalho apresenta um processo de otimização no projeto e síntese de uma FSS, 

do tipo espira quadrada, sendo realizada com um método híbrido. O objetivo desse dispositivo 

é filtrar frequências de aplicações em serviços 5G. O desenvolvimento de uma metodologia 

híbrida nova tem como princípio o saber do uso de uma RNA e a escolha de um algoritmo 

bioinspirado específico, no caso deste trabalho, o algoritmo dos peixes veleiros (Sailfish).  

O algoritmo é responsável por realizar a otimização dos parâmetros geométricos T 

(periodicidade da célula unitária) e L (dimensionamento físico da espira quadrada) da FSS de 

maneira a sintonizá-la para operação em sistemas 5G, mais precisamente na banda de 

frequência de 3,5 GHZ com uma largura de banda de 0,8 GHz. 

Com os parâmetros geométricos entregues pelo método híbrido em questão, um 

protótipo da FSS investigada foi construído através de impressão do arranjo periódico de 

esiras sob uma placa com substrato de fibra de vidro (FR4), com permissividade relativa 

�� = 4,4, tangente de perda tan(�) = 0,02 e espessura ℎ = 1,57��. A construção e 

medições da FSS proposta foram feitas em laboratório, possibilitando a comparação dos 

dados medidos com os simulados e mostrou-se uma boa concordância entre os mesmos, 

validando assim a metodologia proposta. 

O processo de validação com a campanha de medições carrega grande importância 

para garantir confiabilidade dos dados entregues pela metodologia deste trabalho pois consiste 

em mostrar o comportamento real de filtragem nas faixas de frequencia pretendida, assim 

confirmando os parâmetros como corretos para a construção da FSS. 
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1.1. Contextualização 
 

O aprimoramento de novas FSS para filtragem de ondas milimétricas teve um grande 

avanço proporcionado com o uso de métodos numéricos como parte do processo inicial do 

projeto, resultando em estruturas com resultados refinados e coerentes. Com o avanço do uso 

do 5G como padrão de comunicações móveis, é viável uma crescente necessidade do uso de 

filtros quando as frequências são alocadas em proximidade de serviços já operantes. 

A quinta geração de comunicações móveis 5G é um sistema de rede móvel destinado a 

ter mais largura de banda e velocidades significativas do que a geração anterior (LTE), onde 

sua infraestrutura fornece baixa latência e confiabilidade extremamente alta, permitindo 

tecnologias revolucionárias em diferentes setores da indústria [15]. Essas vantagens permitem 

que a maioria das rotinas diárias possam ser moldadas com o uso da internet, tendo em vista o 

aumento contínuo de consumo de dados por parte de usuários domésticos. 

Nos próximos anos, o crescimento do tráfego 5G e a expansão da rede pressão 

excederão a era 4G. Expansão da rede é um indicador importante de construir ou não uma 

nova base estação, sendo que essa expansão de rede precisa ser razoável, com diretrizes que 

possam orientar efetivamente a construção da rede e evitar a degradação da percepção do 

usuário [16-17].  

Grande parte das redes celulares totalmente funcionais ocupadas funcionam abaixo de 

3 GHz, exigindo pesquisas minuciosas quanto ao trabalho de alocação de novas faixas para o 

uso de aplicações em 5G, como o uso de dispositivos que possam garantir a filtragem das 

faixas em questão.  

Dentro desse contexto, há uma diversidade de trabalhos que mostram pesquisas na 

área de FSS aplicadas para as bandas de frequência que operam no 5G. Em [18] foi proposta 

uma FSS que blindagem na frequência de interesse em 28 GHz. O design da célula unitária 

utiliza uma espira circular, onde a FSS oferece uma filtragem para sinais indesejados em torno 

da frequência alvo. A análise da estrutura foi baseada em simulação usando CST Microwave 

Studio e os resultados mostram uma alta estabilidade angular quando é feita a variação do 

ângulo de incidência da onda eletromagnética na superfície da FSS, tanto para o modo TE 

quanto para o TM. 

Na pesquisa vista em [19] foi proposta uma geometria em forma de estrela com quatro 

braços, funcionando como um filtro passa banda, operando em múltiplas frequências, em 

específico, as frequências de aplicação 5G nas bandas de 700 MHz e 3,5 GHz. A FSS foi 
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construída sobre uma placa com substrato de fibra de vidro, onde a forma principal da estrela 

de quatro pernas foi replicada na própria célula unitária, sendo o elemento principal maior 

atuando na frequência de 700 MHz e as cópias menores da estrela operando na frequência de 

3,5 GHz. 

A simulação da estrutura foi modelada utilizando o software ANSYS® Electronics 

Desktop, onde os parâmetros de construção da célula unitária e da sua geometria foram 

variados empiricamente, entregando resultados de estabilidade da frequência de ressonância e 

largura de banda. Os resultados mostram a geometria como uma alternativa viável no design 

de uma FSS multibanda. 

Tratando-se ainda sobre o tema, em [20] foi proposta uma FSS de baixo custo, para 

atenuação na frequência de ressonância central em 25,2 GHz, assim cobrindo a faixa de 24 

GHz, banda destinada a aplicações de comunicações 5G, em ambientes indoor. A estrutura 

possui uma geometria simples de uma espira quadrada, onde sua resposta em frequência foi 

simulada usando CST Microwave Studio. Os resultados apresentaram uma boa concordância 

da simulação na frequência de operação de 25,2 GHz enquanto cobre a banda de 24 GHz 

utilizada nas comunicações 5G.  

As respostas em frequência dos trabalhos destacados acima foram todas obtidas com o 

uso de programas simuladores de onda completa, com uma metodologia que consiste em 

analisar as mudanças dos parâmetros e suas consequências de forma empírica. Esse tipo de 

metodologia tem como desvantagem o elevado tempo no processamento dos parâmetros de 

construção nos softwares simuladores eletromagnéticos, implicando em uma necessidade de 

reduzir o tempo no desenvolvimento desses projetos sem comprometer a precisão nos 

resultados finais dos protótipos. 

Algumas pesquisas usam do potencial de técnicas computacionais, em especial os 

algoritmos bioinspirados, para a melhoria nas soluções de projetos de FSS. Um exemplo de 

aplicação de técnicas dessa natureza com o foco na construção de uma FSS é visto em [12], já 

citado, onde a o projeto do filtro eletromagnético é desenvolvido utilizando o Algoritmo de 

Eco-localização do Morcego MOBA, que utiliza de inspiração a habilidade dos morcegos de 

situar sua localização durante seus vôos através do eco proveniente da emissão de ondas 

sonoras ultra-sônicas disparadas pelos mesmos. A geometria definida nesse estudo foi de 

diamante, onde os dados foram tratados inicialmente por uma rede GRNN, que tem a 

finalidade de aprender e encontrar estatisticamente as características da população de entrada. 

Com esse aprendizado da rede é possível a criação de uma região de interesse (RoI), a qual o 
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MOBA ira realizar a busca de valores estruturais ótimos para o desenho da célula unitária da 

FSS. 

Essa associação da busca realizada pelo MOBA com a análise do conjunto de soluções 

entregues pela GRNN garante uma redução entre a resposta dada pela rede e os valores 

especificados para o projeto. A avaliação dos resultados foi feita em comparação com os 

dados entregues por dois métodos numéricos distintos: Método dos Elementos Finitos (Finite 

Element Method - FEM) e o Método de Integração Finita (Finite Integration Technique - 

FIT), com o uso do software comercial HFSS. O objetivo principal da FSS em forma de 

diamante aponta para uma operação com características de banda ultralarga, onde seu patch é 

projetado para cobrir a faixa de 40,0 GHz a 70,0 GHz, ou seja, largura de banda de 30,0 GHz 

e ressonância central em 60,0 GHz  

A mesma finalidade pode ser encontrada em [13], já citada, sendo alcançada com o 

uso do Algoritmo Híbrido de Enxame de Partículas (Hybrid particle swarm optimization 

algorithm - HPSO) e aplicada na construção de filtros seletivos de frequência reconfiguráveis, 

para operar nas bandas S e C. O algoritmo HPSO-NZ é uma modificação do algoritmo 

clássico PSO, com mais robustez e capacidade de obter resultados ótimos usando um conjunto 

menor de partículas do que os algoritmos clássicos. Ele foi desenvolvido e usado na síntese de 

duas estruturas RFSS com elementos de patch de tamanho limitado e diodos PIN para obter a 

habilidade de reconfigurar a frequência para aplicações em bandas de micro-ondas S e C. Em 

um caso, o desempenho do FSS foi alterado eletronicamente de banda de parada para passa-

banda e, no outro caso, o desempenho do RFSS foi alterado de banda simples para banda 

dupla. 

Alcântara Neto et al [14], é realizado um estudo onde os parâmetros da FSS são 

encontrados com o uso do Algoritmo de Polinização de Flores (FPA) para aplicações de 

serviços de satélite, para o X (8-12 GHz) e Ku ( 12–18 GHz). A técnica combina o uso de 

uma GRNN com o algoritmo FPA para a construção de uma FSS com a forma de um losango 

na sua célula unitária. O protótipo construído com o ajuste refinado das características 

geométricas da forma escolhida foi submetido a medições experimentais onde os resultados 

entraram de acordo com os simulados. A técnica híbrida mostrou resultados com uma boa 

concordância em comparação aos resultados simulados pelo software comercial, tanto para a 

frequência de ressonância quanto para a largura de banda.  

Em [21] os parâmetros de projeto de FSS foram ajustados e refinados com o uso da 

técnica bioinspirada de enxame de partículas a fim de reduzir o tempo computacional e de 
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entrega dos resultados. O algoritmo PSO foi responsável por sintonizar a frequência de 

ressonância de uma estrutura com a geometria circular na sua célula unitária.  A metodologia 

é semelhante aos trabalhos destacados anteriormente: o banco de dados foi obtido através de 

simulações usando um software de onda completa, onde se variou a periodicidade x e y dos 

elementos ressonantes da estrutura. Com o banco de dados completo, os dados são incluídos 

na RNA, que após o treino da rede, o algoritmo PSO realiza a busca na região de interesse, 

podendo encontrar o melhor resultado de periodicidade x e y, partindo da inserção da 

frequência de ressonância desejada. Essa técnica mostrou eficiência e precisão na entrega dos 

parâmetros da célula unitária. 

Em Araújo Neto et al [22] foi proposta uma FSS composta de elementos circulares 

integrados a dipolos, onde foi projetada via otimização híbrida baseada na combinação de 

algoritmos genéticos e redes neurais. Os valores dos parâmetros que determinam a frequência 

ressonante e a largura de banda são entregues pela otimização híbrida. Por fim, protótipos 

foram construídos e submetidos a medições e mais uma vez apresentaram boa concordância 

entre os resultados simulados e medidos. 

Em [23], os resultados de um projeto de FSS são obtidos através do uso o algoritmo de 

busca Cuckoo Search (CS) em combinação com uma GRNN. A otimização realizou um ajuste 

simultâneo da frequência de ressonância central e largura de banda, sendo em 11 GHZ e de 8 

a 12 GHz, respectivamente. A técnica híbrida desenvolvida baseia-se na iteração entre a 

GRNN e o algoritmo CS, com a metodologia semelhante aos trabalhos anteriores destacados 

que utilizam essa combinação. Em seguida a validação da técnica se veio com a comparação 

dos resultados simulados em confronto com os medidos através da construção do protótipo, 

ao que apresentou boa concordância entre os resultados comparados, validando a técnica 

desenvolvida.  

O levantamento da literatura permite uma afirmação quanto à relevância da temática 

que envolve algoritmos bioinspirados como ferramentas de otimização robustas em projetos 

de FSS. O incontável número de biomas e suas particularidades são uma extensa fonte de 

inspiração para novos algoritmos bioinspirados, possibilitando a concepção de novos códigos 

para aplicação em projeto de otimização em engenharia.  

Em meio a novos códigos implementados, é possível destacar como uma técnica 

recente o algoritmo chamado Sailfish Optimizer (SFO), desenvolvido em [24]. Nessa 

publicação os autores desenvolveram uma nova meta-heurística multipopulação que propõe 

representar o comportamento de caça de um grupo de peixes veleiros, como predadores e de 
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um grupo de sardinhas como presa. Como o peixe veleiro se caracteriza por trabalhar em 

grupo para caçar e capturar sua presa, é classificado como um predador social. 

Este método consiste em emular o comportamento dos dois grupos de populações no 

processo de caça: a população de veleiros, que intensificam a busca em torno da melhor presa 

e a população de sardinhas onde suas posições são influenciadas a cada rodada de ataque do 

grupo de predadores no espaço de busca. A aplicação do SFO em problemas de engenharia 

pode ser visto em [25] e [26].  

Em [25] é feita uma abordagem sobre um problema de otimização de logística 

portuária conhecida como Problema de Alocação de Berços (Berth Allocation Problem - 

BAP). O trabalho citado aborda o BAP em um terminal de layout convencional que difere do 

popular terminal de layout discreto em que cada berço pode atender vários navios 

simultaneamente se seu comprimento total for igual ou menor que o comprimento do berço, 

usando uma versão do SFO modificado (Modified Sailfish Optimizer - MSFO) como uma 

alternativa para resolver este problema. 

No estudo proposto em [26] o SFO é escolhido para incrementar a etapa de pré-

processamento de aprendizado de máquinas e mineração de dados conhecida como seleção de 

recursos. Esse processo de seleção de recursos, basicamente, visa remover todos os possíveis 

recursos irrelevantes e redundantes de um vetor de recursos, melhorando assim o desempenho 

do modelo geral de previsão ou classificação. Esse espaço de busca é analisado pelo 

otmizador SFO para resolver problemas de seleção de recursos. 

Com fins de validações do desempenho do SFO, em [24] é mostrada a comparação do 

mesmo com seis algoritmos meta-heurísticos de última geração e teve êxito em superar os 

mesmos nas métricas de qualidade e na maioria das funções de testes. Esse fato aliado a sua 

implementação recente, são os pontos de decisão para o uso do SFO como ferramenta deste 

trabalho. 

 Em particular para a aplicação da SFO neste trabalho, é feita uma expansão da 

aplicação do código, onde o objetivo é utilizar de uma estratégia de busca multiobjetivo para a 

solução do problema da construção da FSS. Desta forma, é apresentado uma implementação 

de um método híbrido que usa o algoritmo multiobjetivo SFO em conjunto com uma GRNN, 

onde essa associação será responsável por entregar resultados ótimos para a construção de 

uma FSS com a geometria de uma espira quadrada. 
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A metodologia descrita nessa Tese tem um apelo inédito do uso do SFO como 

ferramenta de busca para soluções do problema de eletromagnetismo proposto, em especial o 

projeto de uma FSS.  

Os valores dos parâmetros otimizados foram utilizados na construção do filtro, 

impressos sobre uma placa com substrato de fibra de vidro FR-4, para operação na faixa de 

frequência de 3,5 GHz e largura de banda de 800 MHz, sendo indicada na função objetivo do 

projeto. O argumento que reforça a escolha da faixa de frequência tem base que a 

implementação de serviços novos de quinta geração de comunicações móveis necessita 

considerar as possíveis interferências com serviços já implementados.  

Em [27] são realizadas análises numéricas sobre coexistência de sistemas de recepção 

de satélite operando junto da faixa de 3,4 GHz a 3,6 GHz para uso em 5G, onde é proposta 

uma solução experimental, em laboratório e campo, para uma possível saturação do sinal das 

estações base 5G e interferência em sistemas de serviços fixos de satélites.  

No trabalho proposto em [28] uma campanha de medições foi conduzida para a 

realização da análise da interferência entre serviços fixos de satélites com novas faixas de uso 

no 5G (3,3 – 3,6 GHz). Um modelo de filtragem, denominado Filter to Remove Broadband 

Interference 5G (Firebring), é proposto e analisado quanto à relação portadora-ruído.  

Já em [29] é mostrado uma análise experimental dessa coexistência de um sistema 

TVRO junto do 5G com frequência central em 3,5 GHz, onde os resultados conseguem 

demonstrar um provável problema com interferências da recepção do sinal de satélite junto da 

instalação das estações rádio-base do 5G. A análise de desempenho foi realizada em função 

da qualidade do sinal do canal de TV, por meio da variação do nível de potência 5G na 

polarização vertical. Os espectros medidos de sinais de RF e IF são apresentados para 

demonstrar um provável problema de interferência devido à instalação de estações base 5G 

próximos às residências dos usuários do TVRO.  

Este trabalho apresenta um projeto de uma FSS capaz de viabilizar uma alternativa 

para a redução de possíveis interferências e coexistência entre os serviços de 5G e sinal de 

televisão transmitido via satélite pela banda C. Além de servir como alternativa na 

problemática de coexistência de sistemas, o estudo traz como novidade, o desenvolvimento do 

algoritmo SFO associado a uma rede GRNN, com o objetivo de reduzir o tempo 

computacional de otimização no projeto de uma FSS com a geometria de uma espira quadrada 

na sua célula unitária. 
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O protótipo otimizado pelo método aplicado foi simulado e posteriormente construído 

para ser submetido a uma campanha de medições, assim permitindo o comparativo de 

resultados para validação da técnica desenvolvida nesse estudo. As frequências de corte para 

obtenção da região de operação da FSS são definidas no limiar de -10 dB.  

O software comercial usado para obtenção dos resultados físicos preliminares e análise 

eletromagnética da estrutura foi o CST Microwave Studio e os resultados foram comparados 

aos medidos para validação do método meta-heurístico multiobjetivo desenvolvido nesta 

Tese. 

1.2. Hipótese 
 

A investigação sobre técnicas computacionais para otimização de processos mostra 

diversos exemplos de uso de algoritmos bioinspirados como ferramentas confiáveis para a 

busca de soluções em problemas de alta complexidade na área de engenharia, em especial na 

área de telecomunicações. 

Neste contexto, essa proposta presume a necessidade de investigar e validar a técnica 

híbrida usando o algoritmo meta-heurístico multiobjetivo Sailfish Optimizer SFO em conjunto 

com uma rede neural do tipo GRNN, para otimizar uma estrutura de FSS do tipo espira 

quadrada para a frequência  em 3,5 GHz. 

A proposta tem foco no refinamento dos resultados da resposta em frequência, em 

conjunto com uma redução do tempo para projetar a FSS, tudo isso com precisão e robustez 

no processamento, por meio da técnica híbrida aplicada e do código multiobjetivo.  

1.3. Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo Geral 
 

Reduzir o custo computacional exigido no processo de execução do projeto da FSS 

estudada, consequentemente, a redução do tempo de processamento dos dados. Para tal, se 

utilizará uma técnica híbrida, na qual a GRNN, ferramenta implementada no MATLAB, é 

responsável pela criação do espaço de busca e a região de interesse no treinamento da rede e 

no qual o algoritmo de otimização SFO que deverá realizar a escolha da melhor solução 

dentre as disponíveis para o problema proposto. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 
 

Esta proposta concentra seus estudos a cerca de: 

 

 Projetar uma estrutura de FSS capaz de operar como filtro para uso em sistemas de 

comunicações de quinta geração, em específico, na frequência de ressonância central 

em 3,5 GHz e largura de banda de 0,8 GHz; 

 Observar e analisar o comportamento da resposta em frequência da FSS quando 

sujeita às alterações dos parâmetros geométricos da célula unitária, tais como: 

periodicidade (�) das células unitárias, comprimento da espira (�) e largura (W) dos 

elementos condutores; 

 Minimizar o esforço computacional e o tempo de processamento normalmente exigido 

por softwares comerciais no processo de otimização das FSS, sem perdas na precisão 

dos resultados entregues, substituindo-o pela técnica híbrida meta-heurística, dada 

pelo uso da rede GRNN e o algoritmo multiobjetivo SFO; 

 Validar a metodologia da técnica de otmização multiobjetivo apresentada nesse 

estudo, assim dispondo como uma alternativa viável de ferramenta de inteligência 

computacional para a aplicação em projetos de FSS. 

1.4. Contribuições da Proposta 
 

Constituem as contribuições dessa proposta: 

 

i. Apresentar uma metodologia de otimização multiobjetivo híbrido baseada na 

iteração entre uma rede GRNN e o algoritmo SFO para otimização da estrutura 

proposta e investigada, haja vista que, esta é a primeira aplicação desse algoritmo 

como ferramenta para esse tipo de problema referente à FSS, atentando ao fato de 

que no levantamento do estado da arte não foram encontrados registros de 

publicações que façam do mesmo como otimizador de estruturas de FSS; 

ii. Validar o uso da técnica híbrida proposta por meio da construção de um protótipo 

e medição, através da comparação dos resultados obtidos nas simulações com os 

entregues nas medições para a FSS aqui investigada, sendo assim integrar a técnica 

apresentada nesse estudo como mais uma alternativa viável para projetos de FSS; 
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iii. Projetar e construir uma estrutura de FSS simples e de baixo custo do tipo espira 

quadrada, capaz de filtrar e minimizar as frequências próximas em volta da 

frequência central de 3,5 GHz. 

1.5. Estrutura do Documento 
 

No capítulo 1 é feita a menção a estudos relacionados à temática da computação 

bioinspirada, com destaque a algumas das principais ferramentas de otimização disponíveis na 

literatura, em especial, aplicações dessas ferramentas nos projetos de FSS. Portanto, é 

realizada uma exposição bibliográfica a fim de apresentar uma proposta coerente ao atual 

estado da arte em questão. 

O capítulo 2 é reservado para conceituar e classificar as estruturas de FSS, tais como 

suas características de operação, geometrias mais usadas na literatura e suas respostas em 

frequência. O capítulo apresenta uma FSS do tipo espira na forma quadrada como modelo a 

ser investigada nessa Tese, bem como uma análise eletromagnética das características físicas. 

No capítulo 3 se desenvolveu a teoria referente às ferramentas de inteligência 

computacional bioinspirada utilizadas neste estudo, Rede Neural de Regressão Generalizada 

GRNN e o algoritmo Sailfish Optimizer (SFO), bem como suas adaptações para atender às 

características do problema proposto. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos com a técnica desenvolvida nesta 

proposta bem como a comparação dos resultados medidos e simulados. 

Por fim, o capítulo 5 se destina a conclusão e considerações finais. 
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2 SUPERFÍCIES SELETIVAS DE 
FREQUÊNCIA 
 

Neste capítulo é abordada a definição de superfícies seletivas de frequência e suas 

peculiaridades, sendo esse tipo de estrutura amplamente usada como objeto de estudo e 

extensivas pesquisas nas ultimas décadas. O uso desse tipo de estrutura é de valiosa utilidade 

podendo ser utilizadas em diversas aplicações em sistemas de micro-ondas, como em 

comunicação por satélites, fornos de micro-ondas, comunicação indoor, radomes, antenas de 

alto ganho e outros [2]. 

 

2.1. Definição, estruturas e características principais 
 

As superfícies seletivas de frequência (FSS) são definidas como estruturas compostas 

por elementos condutores planares, ou aberturas geométricas, dispostos sobre uma superfície 

e distribuídos de forma periódica. São amplamente utilizadas em sistemas de micro-ondas 

com uma vasta variedade de aplicações, já que seu comportamento depende de fatores como a 

geometria dos elementos, o material usado na confecção, a espessura do substrato onde os 

elementos do arranjo (patch ou abertura) são depositados [30-31]. A escolha destes diferentes 

fatores determina o comportamento da resposta em frequência, como, por exemplo, se a FSS 

irá apresentar uma resposta em frequência característica de um filtro rejeita-faixa ou passa-

faixa.   

Fatores que influenciam na resposta da FSS são: 

1. Geometria do elemento usado na célula unitária da FSS; 

2. Periodicidade da célula unitária; 

3. Escolha do material do substrato dielétrico onde a FSS é construída; 

4. Condutividade do material da FSS; 

5. Espessura do substrato dielétrico; 

6. Ângulo de incidência do sinal recebido pela FSS. 

 

Na Figura 2.1 a seguir, é mostrado um exemplo de uma FSS que utiliza elementos do 

tipo patch condutor e de abertura como base do arranjo, onde a escolha do tipo pode assumir 
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características distintas de resposta na frequência, do tipo filtro rejeita-faixa, patch, ou passa-

faixa, abertura (Slot) [32]. 

 
Figura 2.1 Superfícies seletivas de frequências nas configurações Patch e Slot. 

 

Fonte: o autor. 

 

A escolha da geometria tem grande influência e cada tipo de geometria entrega uma 

particularidade na resposta em frequência da FSS construída. Dentre as geometrias mais 

utilizadas em projetos de FSS pode-se destacar: Patch retangular (1), Patch circular (2), Patch 

hexagonal (3), Cruz de Jerusalém (4), dipolo cruzado (5), espira quadrada com grade (6), 

espira quadrada (7), espira quadrada dupla (8) e espiras duplas circulares (9), todas ilustradas 

na Figura 2.2. 

 

Figura 2. 2 Geometrias para superfícies seletivas de frequência tradicionais. 

 

Fonte: o autor. 
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As FSS são usadas em diversas áreas da engenharia e indústria, tal como em 

radiopropagação sendo: filtro espacial de frequência, blindagem espectral, projetos de 

radomes, comunicações sem fio, comunicações via satélite [33-36]. 

Uma aplicação comum dentre as citadas, destacam-se as FSSs usadas funcionar como 

um sub-refletor para estações receptoras de comunicação via satélite. A Figura 2.3, ilustra 

uma típica configuração de uma estação receptora de satélite com dupla operação usando FSS 

para seleção de banda. 

 

Figura 2. 3 Configuração de uma estação de satélite com múltiplas bandas de operação. 
 

 

 

 Fonte: (OEIRAS, 2020). 

 

2.2. Técnicas de análise 
 

Assim como em outros problemas em engenharia de antenas, as FSS podem ser 

analisadas através de métodos aproximados, como o dos circuitos equivalentes, e de métodos 

com um maior rigor, como os de análise de onda completa, sendo o primeiro deles o mais 

simples. No método dos circuitos equivalentes (MEC), é possível fazer a modelagem do 

elemento do arranjo periódico através do uso de componentes capacitivos e/ou indutivos. 

Pode-se então obter as características de transmissão e reflexão da FSS através da solução 

desse circuito equivalente, sendo esse método adequado para diversas aplicações [37]. A 

Tabela 2.1 a seguir ilustra alguns exemplos de diagramas de circuito equivalentes de formas 

geométricas conhecidas na literatura [38].  
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FSS GEOMETRIA 
CIRCUITO 

EQUIVALENTE 

INDUTÂNCIA 

EQUIVALENTE 

CAPACITÂNCIA 

EQUIVALENTE 

ESPIRA 

QUADRADA 

SIMPLES 

 
  

 

ESPIRA 

QUADRADA 

DUPLA 

 

 
  

ESPIRA 

QUADRADA 

TRIPLA 

 

    

DIPOLO 

CRUZADO 

 

 

 
 

CRUZ DE 

JERUZALEM 

 

 

 

 

Tabela 2. 1 Tabela de circuitos equivalentes para diferentes geometrias em FSS. 
 

Dentre outros métodos mais rigorosos de análise de problemas eletromagnéticos, um 

exemplo que por muito tempo foi difundido e empregado é o Método de Momentos (MoM). 

Neste método são utilizadas as correntes superficiais para a modelagem do patch de microfita 

e as correntes de polarização volumétrica são utilizadas para a modelagem dos campos ao 

longo do substrato dielétrico, considerando os efeitos das ondas de superfície fora do limite 
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físico do pacth dando assim no final uma solução muito mais precisa [39]. Outros métodos 

que numéricos valem a citação como o método dos elementos finitos (FEM) [40] e o método 

de domínio de tempo de diferença finita (FDTD) [41], ambos com análises precisas para 

aplicações em projetos de eletromagnetismo.  

Por fim, vale mencionar que é bem consolidado na comunidade cientifica o uso de 

simuladores que utilizam dessas técnicas numéricas para análises de onda completa no projeto 

de uma FSS. Dentre os de mais destaque, o Ansoft Designer, o HFSS, Comsol Multiphisycs e 

o CST Microwave Studio tem seu uso bem difundido.  

 

2.3. Características de irradiação de uma FSS 
 

A análise das propriedades de irradiação de uma FSS parte das mesmas características 

apresentadas em antenas, em especial as de um dipolo elementar, no caso para FSS com 

geometria aberta. A frequência de ressonância está diretamente relacionada com o 

comprimento elétrico dos elementos irradiantes [42]. Nas Figuras 2.4 e 2.5 são apresentadas 

respectivamente a distribuição superficial de corrente nos elementos irradiantes do: dipolo 

elementar com � = � 2⁄ , e dos dipolos planares de uma estrutura de FSS com � ≅ � 2⁄ . Para o 

caso de uma espira, � = �. Essa modelagem necessita do campo elétrico estar na mesma 

direção do dipolo. 

 

 
Figura 2. 4 Distribuição superficial de corrente em uma antena dipolo elementar. 

 

 
 

Fonte: o autor 
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Figura 2. 5 Distribuição superficial de corrente nos elementos dipolos da FSS. 

 

Fonte: o autor. 

 

Nos gráficos de cores das figuras acima, é observado que a característica de 

distribuição de corrente nos elementos ressonantes da FSS e do dipolo é semelhante ao 

comportamento de um dipolo elementar de � = � 2⁄ . 

  

2.4. Estrutura proposta para FSS 
 

Os conceitos reunidos sobre a temática permitiram a escolha de uma geometria que 

possa atender o objetivo da filtragem proposta. Como se trata de uma única ressonância 

pretendida com largura de banda moderada, este trabalho utiliza de uma forma espira 

quadrada simples, muito bem documentada na literatura como eficiente para o problema em 

questão.  

As dimensões da geometria espira quadrada são definidas por: �� = �� = �, que 

correspondente à periodicidade da célula unitária em um plano cartesiano, �, que corresponde 

ao lado geométrico da espira quadrada, �, correspondente à largura da fita metálica espira e ℎ 

corresponde à espessura do dielétrico. Sua configuração é mostrada na Figura 2.6. 
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Figura 2. 6 Configuração da FSS de espira quadrada. 
 

 

Fonte: o autor. 

 
 

A partir da análise dos circuitos equivalentes, nota-se total semelhança do 

comportamento da uma possível distribuição superficial de corrente entre uma espira 

quadrada e os elementos dipolos das FSS. De forma análoga aos dipolos elementares, a 

sintonia de ressonância da FSS investiga está relacionada com o comprimento dos elementos 

ressonantes, no caso da espira, essa dimensão é definida pelos quatro lados iguais do 

quadrado. 

De acordo com as características apresentadas, a forma de uma espira quadrada se 

apresenta como uma geometria muito vantajosa para aplicação em FSS para refinar a banda 

de frequência almejada. 

A Figura 2.7, apresenta a FSS proposta neste estudo que consiste na impressão dos 

elementos em um substrato de vidro (FR-4), com permissividade relativa �� = 4,4, altura do 

substrato ℎ = 1,57 �� e tangente de perda tan(�) = 0,02. 
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Figura 2. 7 FSS do tipo espira quadrada simples. 
 

 

Fonte: o autor. 

 

2.5. Síntese do capítulo 
 

Este capítulo apresentou um estudo sobre superfícies seletivas de frequências, bem 

como os conceitos eletromagnéticos relevantes ao problema proposto.  

No decorrer deste, foi apresentado uma FSS de tipo espira quadrada com suas 

dimensões otimizadas através da ferramenta computacional híbrida neste trabalho. Uma 

situação simples é bem vinda como um primeiro teste para a aplicação da metodologia 

computacional proposta, tendo em vista, um resultado positivo sinaliza como uma ferramenta 

confiável para resolver problemas mais complexos. 

A característica da ressonância pretendida e sua largura de banda justificam a escolha 

de uma geometria simples e já bastante aplicada em outros trabalhos como alternativa viável 

para a construção da FSS. 
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3 COMPUTAÇÃO BIOINSPIRADA PARA 
PROJETO DE FSS 
 

Neste capítulo serão descritas as duas técnicas de inteligência computacionais 

utilizadas e adaptadas para auxílio ao projeto de FSS, a citar, redes neurais e otimização meta-

heurística Sailfish Optimizer. 

3.1. Redes neurais artificiais aplicadas em projetos 
de FSS 

 

O objetivo nesse estágio do projeto é a redução do custo computacional e do tempo de 

processamento dos dados. Para isso, a proposta consiste em usar uma rede neural de regressão 

geral GRNN, em que a mesma passa por um treinamento com os dados obtidos nas 

simulações da seção anterior. O processo sobre o projeto da FSS é apresentado no fluxograma 

da Figura 3.1. 

 

Figura 3. 1 Fluxograma do processo de projeto da FSS. 
 

 

Fonte: o autor. 

 

Redes neurais artificiais (RNA) são modelos computacionais, regidos por modelos 

matemáticos, com finalidade de simular o funcionamento de um cérebro humano, incluindo o 

seu comportamento. Esses modelos são formados por neurônios artificiais, que se 

interconectam através sinapses artificiais, permitindo a rede realizar um processo de 

aprendizagem, através de pesos sinápticos que armazenam conhecimento [43].    

Ao longo dos anos foi desenvolvida uma variedade de redes neurais, algoritmos de 

treinamento, modelos híbridos, tal como a rede neural GRNN desenvolvida em [44], as quais 
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foram modeladas para regressões gerais e frequentemente usadas em funções de aproximação. 

Esse tipo de rede tem base na estimativa não-paramétrica, sendo então uma rede neural 

derivada das redes neurais radiais de base (Radial Basis Neural Network – RBNN), tendo 

como vantagem a utilização de apenas parte dos dados para treinamento da rede.  

Esse comportamento tem um apelo positivo na concepção de projetos de FSS, pois o 

treinamento entrega um conjunto de soluções chamado de região de interesse (RiO), um 

conjunto já refinado de soluções que será utilizado como espaço de busca quando usado em 

conjunto ao algoritmo bioinspirado, tendo seu uso nesse estudo para uma FSS com a forma de 

uma espira quadrada.  

A arquitetura da rede utilizada neste estudo possui quatro nós de entrada, com os 

parâmetros de treinamento que descrevem as variáveis do projeto da FSS, sendo entregue dois 

nós de saídas, referente à frequência de ressonância e largura de banda esperadas. Entre essas 

camadas, existe um numero de neurônios maiores na chamada camada oculta do que na 

camada de treinamento. A Figura 3.2 abaixo ilustra a arquitetura da rede utilizada. 

 

Figura 3. 2 Diagrama da configuração da GRNN aplicada. 
 

 

Fonte: o autor. 

 

 

Os nós de entrada representam as variáveis de construção do filtro escolhido, sendo a 

periodicidade da célula (�), o lado da espira quadrada (�), a largura da fita da espira (�), a 
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permissividade relativa do material do substrato (��) e a altura do substrato (ℎ). A Figura 3.3 

ilustra os parâmetros da dimensão da célula unitária. 

 

Figura 3. 3 Diagrama das dimensões da célula unitária 
 

 

Fonte: o autor. 

 

Na última camada são entregues dois vetores de variáveis dependentes, onde a 

frequência de ressonância (��) e largura de banda (��) são os vetores desejados, resultados 

da iteração das variáveis independentes da camada de treinamento. Podemos representar os 

parâmetros de entrada e saída do modelo desenvolvido de GRNN na forma dos seguintes 

vetores: 

 

� = [�, �, ��, ℎ]� (3.1) 

� = [��, ��]� (3.2) 

  

onde na Eq. (3.1), � é a variável geométrica que define o lado da espira quadrada, � é a 

variável que define a periodicidade das células da FSS, �� a permissividade relativa do 

substrato e h a altura do substrato. Já na Eq. (3.2), �� é a frequência central de ressonância e 

BW a largura de banda da FSS. 

A rede é ensinada a entregar os resultados de largura de banda e frequência central 

através da base de dados dos valores de periodicidade, largura da espira quadrada, altura do 

substrato e permissividade do material.  

Os parâmetros regem o funcionamento deste tipo de dispositivo, sendo que seus 

valores foram variados para a observação da operação do mesmo e realizar seu mapeamento. 

Os valores desses parâmetros são mostrados na Tabela 3.1. A partir destes dados, os cálculos 

das propriedades eletromagnéticas do protótipo são executados através de simulações 
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computacionais no software CST Microwave Studio ®, onde o método da integração finita 

(FiT) foi definido para a realização desses cálculos.  

 

Parâmetros estruturais da FSS Valores 

Periodicidade do arranjo (mm) Tx=Ty= [20:1:30] mm 

Dimensão da espira quadrada (mm) L=[18:1:28] mm 

Largura da espira (mm) W=1 mm 

Altura do substrato (mm) h = 1.57 mm 

Permeabilidade relativa do substrato ℇr = 4.4 
 

Tabela 3. 1 Parâmetros físicos do projeto da FSS 
 

No andamento das simulações, a largura da fita da espira quadrada mostrou-se como a 

de menos impacto na resposta em frequência, portanto seu valor foi fixado em � = 1 ��. As 

combinações dos parâmetros onde a largura da espira supera a periodicidade mostram 

resultados que não correspondem com um funcionamento correto da FSS, seja pela 

impossibilidade de uma construção nessas condições. Portanto foi estabelecido um limite de 1 

mm de distância entre a espira e a borda da célula unitária, garantido a construção correta e 

uma resposta de frequência plausível com a realidade. 

A modelagem da célula unitária da FSS no software mostra a orientação da espira 

quadrado depositado na placa do substrato, onde a alimentação vem de duas portas Floquet e 

a orientação do dispositivo é vista conforme a Figura 3.4 a seguir. 

 

Figura 3. 4 Modelagem da FSS no ambiente da simulação do software CST. 
 

 

Fonte: o autor. 
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Com a metodologia usando somente o método numérico do simulador de onda 

completa, é possível atender ao objetivo com um resultado mais refinado, porem é notável e 

considerável o tempo gasto para atender um resultado final, variando de acordo com as 

especificações desse objetivo, sendo que essa precisão se revela com maior dificuldade já que 

esse método tem base no uso de um escalonamento dos valores próximos da frequência 

desejada.  

3.2. Otimização multiobjetivo 
 

Os chamados problemas de otimização multiobjetivo (Multiobjetive Optimization 

Problem - MOP) são bem conhecidos e aplicados nos dias atuais, porém foram inicialmente 

abordados na área de economia a partir do século XIX, com o trabalho 

de Edgeworth [45] e Pareto [46]. Hoje em dia, os MOPs são considerados uma importante 

área de estudo na ciência e engenharia e com o passar do tempo, foram gradualmente sendo 

implementados na engenharia, sendo bem comum encontrar seu uso como métodos para a 

solução de problemas.  

O objetivo de um problema de otimização é a entrega de uma solução ideal que atenda 

as condições do problema (Mono-objetivo). No entanto, uma solução ideal para um MOP não 

é uma solução única, mas sim um conjunto de soluções definidas como soluções ótimas de 

Pareto, e, consequentemente, a frente de Pareto [47].  

Uma solução de Pareto é ótima se não for possível melhorar um determinado objetivo 

sem deteriorar pelo menos outro. Quando meta-heurísticas são aplicadas para solucionar 

MOPs o objetivo passa a ser obter uma aproximação do conjunto ótimo de Pareto com duas 

propriedades: convergência para a frente ótima de Pareto e diversidade uniforme de soluções.  

A primeira propriedade garante a geração de soluções de Pareto quase ótimas, 

enquanto a segunda propriedade indica uma boa distribuição das soluções obtidas em torno da 

frente de Pareto ideal, para que nenhuma informação importante seja perdida [43]. Esses 

problemas do tipo MOP podem ser representados por (3.3) 

 

 ��������� ��(�), ��(�), ��(�), … , ��(�) (3.3) 

 

Com � representando o número de objetivos do problema, sujeito às restrições não 

lineares de igualdade ou desigualdade conforme (3.4) e (3.5) 
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 ℎ�(�) = 0,     (� = 1,2, … �) (3.4) 

 ��(�) ≤ 0,     (� = 1,2, … �) (3.5) 

 

Existem diferentes abordagens para resolver problemas de otimização, tanto no uso de 

técnicas para um único objetivo como para problemas MOP. Uma das maneiras mais simples 

é usar uma soma ponderada para combinar múltiplos objetivos em um único objetivo 

composto, dado por (3.6) e (3.7). 

 

 � = � ����

�

���

 (3.6) 

 � = � �� = 1

�

���

,    �� > 0 (3.7) 

 

Com � sendo o número de objetivos e �� = (�, … , �) como pesos não negativos. 

A idéia fundamental desta abordagem de soma ponderada é que esses coeficientes 

de ponderação atuam dando prioridades aos multiobjetivos. Para um determinado conjunto de 

(��, ��, … , ��) o processo de otimização produzirá um único ponto da frente 

de Pareto do problema. Para um conjunto diferente de ��, pode ser gerado outro ponto de 

frente de Pareto. Com um número suficientemente elevado de combinações de pesos, pode-se 

obter uma boa aproximação com a verdadeira frente de Pareto. 

Na prática, primeiramente é gerado um conjunto de números aleatórios �� para uma 

distribuição de �(0,1). Então os pesos �� podem ser calculados pela normalização dada por 

(3.8). 

 

 �� =
��

∑ ��
�
���

 (3.8) 

 

Com �� obedecendo a condição ∑ ��� = 1. Para se alcançar frente de Pareto mais 

concisa se faz necessário usar uma distribuição relativamente uniforme e com pesos aleatórios 

�� tão distantes quanto possível [48].  
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3.2.1. Aplicação da Técnica de Otimização Híbrida 
 

O uso da GRNN define o espaço de busca com os dados treinados. Após esse 

processo, é iniciada a etapa do projeto que consiste no desenvolvimento do algoritmo de 

otimização multiobjetivo. O objetivo do processo consiste em minimizar a função custo a 

seguir: 

  

� = [��(�), ��(�)]  (3.9) 

onde, 

 

�� = ���,   �������� − ��,   ������� (3.10) 

�� = ����������� − ��������� (3.11) 

 

O processo de otimização possui uma fase de busca e uma fase de análise, sendo o 

algoritmo de otimização responsável pela operação de busca e, a GRNN treinada, responsável 

pela operação de análise, resultando em uma interação contínua.  

Assim, para cada novo conjunto de parâmetros do projeto que o algoritmo de busca 

retorna, a fase de análise efetua a computação necessária e determina o valor de um novo 

ponto no espaço de busca na região de interesse, isto é, no espaço de busca para os algoritmos 

de otimização. 

3.3. O Sailfish Optimizer SFO 
 

Algoritmos de otimização meta-heurística já são amplamente utilizados como 

ferramentas para solução de uma variedade de problemas, contemplando tanto a indústria 

como a engenharia. Dos diversos exemplos citados anteriormente, o problema proposto nesta 

tese tem como escolha o algoritmo do peixe veleiro Sailfish Optimizer (SFO), um dos mais 

recentes algoritmos aplicados no modelo multi-população, publicado em [24]. 

Um dos exemplos interessantes de comportamento social em grupos de artrópodes, 

peixes, aves e mamíferos é a caça em grupo. Na caça em grupo, predadores não precisam de 

muito esforço para captura da presa em comparação com quando caçam sozinhos. Na forma 

mais simples de caça em grupo, os predadores tentam matar a presa com pouca ou nenhuma 

coordenação de ataque, enquanto em formas complexas de caça em grupo, os predadores 

usam os papéis específicos para se agrupar e pegar a presa. 
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Um exemplo de estratégias complexas de caça em grupo é a alternância de ataques. 

Esta estratégia oferece a oportunidade para o caçador poupar sua energia, enquanto outros 

predadores estão ferindo a presa. Este exemplo de estratégia é vista na caça no cardume de 

peixes veleiros (Istiophorus platypterus), que alternam seus ataques à presa, como um grupo 

de sardinhas (Sardinella aurita). A Figura 3.5 mostra o comportamento em cada etapa da caça 

em grupo do veleiro. 

 

Figura 3. 5 Comportamento de um grupo de peixes veleiro durante a caça. 
 

 

Fonte: (SHADRAVAN, 2019). 

 

O peixe veleiro (Sailfish) é o peixe mais veloz do oceano podendo atingir velocidades 

de até 100 km/h. Eles caçam em grupos, conduzindo os grupos de peixes menores, como 

sardinhas, em direção à superfície (Figura 3.5 a, b). A capacidade de manobra na tentativa de 

escape e aceleração das sardinhas durante o ataque é muito desafiador para o veleiro (Figura 

3.5 c). O predador então dispõe de duas opções de ataque: ou faz um movimento de corte com 

seu bico em formato de uma espada ou agulha, assim ferindo várias sardinhas, ou ele bate 

uma única sardinha e desestabilizando-a (Figura 3.5 d).  

Devido o veleiro possuir uma das maiores acelerações já registradas em um vertebrado 

aquático, o grupo de sardinhas não podem nadar rápido o suficiente para evitar a ponta do 

veleiro e elas são incapazes de revidar ao ataque em grupo que está recebendo. Dado o 

comportamento observacional das sardinhas feridas, estas são separadas das outras presas do 
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grupo e não poderão se mover com o cardume, para que rapidamente sejam capturados pelo 

veleiro (Figura 3.5 e). 

A maioria dos ataques de veleiro não leva à morte de sardinhas instantaneamente e 

apenas uma pequena porcentagem das sardinhas são capturadas diretamente. Mas com 

ataques frequentes, o número de sardinhas feridas aumenta. Este tipo de caça é mais típico de 

animais que caçam em matilha, como os lobos. No entanto, esses grupos de veleiros 

regularmente se separam e se reformulam com novos membros. 

Um veleiro mantém sua grande barbatana dorsal e pélvica eretas durante um ataque, 

provavelmente para manter seu corpo estável (Figura 3.5 f). Também mudam a cor do corpo 

com as laterais normalmente prateadas azuladas escurecendo para quase preto pouco antes de 

iniciar um ataque. A razão da cor mudança não é muito clara, mas acredita-se ser algum tipo 

de comunicação entre veleiro que torna possível evitar um ferimento a um peixe da mesma 

espécie. Outra hipótese diz sobre o veleiro usar as mudanças em seu corpo para sinalizar 

quem ataca primeiro. 

Essa capacidade de alternância dos ataques é a principal inspiração do algoritmo SFO 

onde a modelagem é baseada na estratégia de alternância de ataque do grupo de caça de 

veleiros. O peixe veleiro possui a mandíbula superior bem maior em comparação a sua 

inferior, podendo ele usá-la como uma lança no ataque a um cardume de sardinhas, por 

exemplo, e assim, tornando a caça eficiente e garantindo sua alimentação.  

A partir dessas informações, em [24] é concebido um algoritmo com particularidades 

importantes a se frisar. Em primeiro lugar, o SFO descreve o uso de dois grupos de 

populações, a presa e o predador, sendo assim possível simular o comportamento de caça de 

um grupo e como ele traça uma estratégia para isso. Em segundo, o algoritmo descreve essa 

estratégia de caça através do ataque dos predadores, onde é usada uma alternância dos ataques 

dos peixes veleiros, quebrando a defesa coletiva do cardume de sardinhas. Por fim, em 

terceiro lugar, o movimento das presas após receber o ataque permite atualizar a posição das 

presas dentro do espaço de busca, permitindo uma avaliação de qual presa é a mais apropriada 

naquele instante.  

Em resumo os eventos envolvendo o ataque dos veleiros ao grupo de sardinhas podem 

ser entendidos da seguinte maneira: 

1. O cardume de veleiros se direciona em busca de um cardume de peixes menores 

(sardinhas), cercando as presas e se preparando ao ataque; 

2. Em posição de ataque, o grupo usa de um ataque de forma alternada, onde em um 

dado instante, cada um dos veleiros ataca sozinho o grupo de sardinhas enquanto 
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os outros aguardando sua vez de atacar, assim economizando energia e mantendo o 

ataque constante às presas com o passar do tempo; 

3. O ataque realizado por um peixe veleiro atualiza sua posição no espaço de busca, 

sendo que o peixe que está no aguardo de sua vez de atacar também pode atualizar 

sua posição no espaço vazio em volta do grupo de sardinhas. 

4. A cada ataque sofrido, a reação das sardinhas é mudar de posição, com o fim de 

tentar escapar do ataque do peixe veleiro, sendo assim, a sardinha também atualiza 

sua posição no espaço de busca. 

 

No geral, o SFO utiliza da combinação do comportamento do predador e presa acima 

descrito e desenvolve o algoritmo seguindo o procedimento que será mostrado na subseção 

seguinte. 

3.3.1: Inicialização:  
 

A premissa do algoritmo assume cada peixe veleiro (���,�) e cada sardinha (��,�) 

como uma possível candidata a solução que atenda o problema, sendo essas duas populações 

geradas aleatoriamente e atribuído uma posição aleatória a cada solução no espaço de busca, 

sendo k o numero de iterações. 

As matrizes que representam as posições dos veleiros e sardinhas como possíveis 

soluções no espaço de busca são representada por: 
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onde � é o número de veleiros, � o número de sardinhas e � o numero de variáveis.  

A idéia é compreender que a posição do veleiro é o fator que carrega maior 

importância na busca da solução (caça a presa), sendo que a posição da sardinha pode 

favorecer a consumação da escolha da solução mais viável.   

Em seguida, a aptidão de cada veleiro é obtida com o cálculo da função fitness e 

computado em uma matriz.  
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 �(�������ℎ) = �(���, ���, ���, … , ���) (3.14) 

 

As matrizes a seguir representam os pesos de cada uma das soluções, tanto dos 

veleiros como das sardinhas. Isso tem importância na avaliação do melhor posicionamento de 

ambos.  
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3.3.2: Elitismo:  
 

O SFO executa uma seleção de elite das melhores posições, ou seja, mantém a melhor 

posição do peixe veleiro e mantém a mesma inalterada para uma próxima geração, evitando 

desperdício de boas soluções a cada atualização de posição. O mesmo se aplica à posição das 

sardinhas, onde uma sardinha ferida pelo ataque do veleiro é avaliada como sendo um melhor 

alvo para a consumação da caça.  

O uso do elitismo implica positivamente na eficiência do SFO, já que é notável uma 

economia do tempo de busca de uma solução mais adequada, pois uma solução viável não é 

desperdiçada conforme o aumento do numero de iterações. A posição de elite do peixe veleiro 

e da sardinha ferida são as que possuem maior função fitness à i-ésima iteração, sendo 

chamadas, respectivamente, de ������_��
�  e ��������_�

� . 

 

3.3.3: Estratégia de caça e captura da presa:  
 

A eficácia do ataque de um grupo de peixes veleiro é beneficiada pela estratégia de 

ataque alternado entre os membros de um grupo. Com o intuito de cercar suas presas, cada 

veleiro do grupo ajusta sua posição de acordo com a posição dos outros membros do grupo de 

predadores ao redor da população de sardinhas.  
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Em um primeiro momento, é executada a fase de exploração, onde é feita a procura de 

soluções viáveis em grande parte do espaço de busca. A partir dessa primeira busca, o 

refinamento é feito de maneira que o veleiro procura soluções em todas as direções dentro de 

um circulo com raio menor, fazendo a analogia ao veleiro poder atacar em todas as direções 

ao redor dele, conforme mostrado na Figura 3.6 a seguir.  

 

Figura 3. 6 Peixe veleiro nadando ao redor do cardume de presas no espaço de busca. 
 

 
 

Fonte: (SHADRAVAN, 2019). 

 

Por fim, o veleiro atualiza sua posição dentro de uma esfera criada em torno da melhor 

solução. A atualização de posição do veleiro, a cada iteração, é ajustada da seguinte maneira: 

 

 �������
� ������_��

� − �� × �����(0,1) × �
������_��

� + ��������_�
�

2
� − ����_��

� � (3.17) 

 

Na equação (3.17) a nova posição do veleiro leva em consideração a posição antiga do 

mesmo (����_��
� ), as melhores posições armazenadas que são resultantes do processo de 

elitismo (������_��
�  � ��������_�

� ), um número aleatório entre 0 e 1 (����(0,1)) e um 

coeficiente gerado em cada iteração (��), obtido da seguinte forma: 

 

 �� = 2 × ����(0,1) × �� − �� (3.18) 
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onde �� é o número de presas a cada iteração, sendo este importante, pois o número de 

presas vai diminuindo a cada ataque dos veleiros, assim influenciando na atualização da 

posição dos veleiros  para um novo ataque. O parâmetro foi adaptado com a seguinte equação: 

 

 �� = 1 − �
���

��� + ��
� (3.19) 

 

onde ��� e �� são respectivamente o número de veleiros  e o número de sardinhas em cada 

ciclo do algoritmo. Além disso, devido ao número inicial de sardinhas ser maior que o de 

veleiro, ��� é definido por �� × ��, onde �� representa a porcentagem da população de 

sardinhas que forma a população inicial de veleiro. 

Outro ponto a se destacar é a quantidade de energia gasta, tanto do predador no inicio 

da caça quanto da presa na tentativa de fuga, com o passar das iterações, onde fica evidente 

que a energia do predador vai se esvaindo conforme o passar do tempo de caça, assim como, 

em cada ataque as sardinhas perdem energia devido seus ferimentos, facilitando o sucesso da 

caça. 

Para emular esse processo, cada sardinha é obrigada a atualizar sua posição em relação 

à melhor posição atual do veleiro e da força do ataque em cada iteração. No algoritmo essa 

atualização é definida do seguinte modo: 

 

 ����_�
� = � × �������_��

� − ����_�
� + ��� (3.20) 

 

onde � é um numero aleatório de 0 a 1 e �� mostra a quantidade de poder do ataque do 

veleiro a cada  iteração,descrito por: 

 

 �� = � × (1 − (2 × ��� × �) (3.21) 

 

onde � e � são fatores que diminuem o poder de ataque linearmente de � a 0 e ��� é o numero 

atual de iteração.  

Para ver os efeitos do uso das equações (3.20) e (3.21), algumas das possíveis 

localizações das sardinhas após cortar o cardume de presas são ilustradas na Figura 3.7. 

Quando um veleiro ataca, as sardinhas escapam para diferentes direções imediatamente. 
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Como pode ser visto na Figura 3.7, as sardinhas atualizam suas posições com o intuito de 

confundir o predador e reduzir o risco de ser encontrado de acordo com a quantidade de 

parâmetros � e ��. 

 

Figura 3. 7 Golpe do veleiro no cardume de presas e atualização da posição das sardinhas no 
espaço de pesquisa. 

 

Fonte: (SHADRAVAN, 2019). 

 

O valor aleatório � pode regular a taxa de dispersão da presa ao redor do predador na 

busca espacial (Fig. 3.7a). A equação (3.20) é um dos principais componentes do algoritmo, 

pois indica como as sardinhas atualizam suas posições ao redor do veleiro após cada ataque.  

Esta equação permite que uma sardinha escape do melhor veleiro (Elite) o que auxilia 

na exploração de informações de seus respectivos vizinhos e pode ser considerada como uma 

busca local robusta. Portanto, a exploração do espaço de busca pode ser balanceada com este 

método. 

Além disso, o número de sardinhas que atualizam suas posições e a quantidade de seu 

deslocamento depende do poder de ataque do veleiro (��), (Fig. 3.7b). Como mencionado 

acima, o poder de ataque do veleiro diminuirá com o tempo de caça. De fato, reduzir a 

intensidade do poder de ataque do veleiro pode auxiliar de forma adaptativa a convergência 

dos agentes de busca. 

Usando o parâmetro ��, o número de sardinhas que atualizam sua posição (�) e o 

número de variáveis delas (�) podem ser calculados da seguinte forma: 
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 � = �� × �� (3.22) 

 � = �� × �� (3.23) 

 

onde �� é  o número de variáveis na iteração � e �� é o número de sardinhas em cada ciclo do 

algoritmo. De acordo com o parâmetro ��, se a intensidade do ataque do veleiro for baixa 

(�� <  0,5) apenas as sardinhas � com as variáveis � serão atualizadas. No entanto, se a 

intensidade do ataque for alta (�� ≥  0,5) a posição de todas as sardinhas será atualizada.  

Basicamente, os parâmetros �� e � auxiliam o SFO a mostrar um comportamento 

aleatório ao longo da otimização e são muito úteis para estagnação de ótimos locais durante 

todas as iterações.  

Na fase final da caça, a sardinha ferida que se desprende do cardume será capturada 

rapidamente. No algoritmo proposto, assume-se que a captura da presa ocorre quando a 

sardinha se torna mais apta do que o seu veleiro correspondente. Nesta situação, a posição do 

veleiro substitui a última posição da sardinha caçada para aumentar a chance de caçar novas 

presas. A equação é proposta da seguinte forma: 

 

 ���
� = ��

�    ��   �(��) < �(���) (3.24) 

 

onde ��
�  mostra a posição atual da sardinha na iteração i e ���

�  mostra a posição atual do 

veleiro na iteração i. 

Em resumo, é possível compreender no algoritmo SFO que a posição do veleiro e da 

sardinha é gerada aleatoriamente. Em cada iteração, a posição de cada veleiro será atualizada 

em relação a uma sardinha ferida e ao veleiro de elite. Além disso, a posição de atualização da 

sardinha é realizada pela sardinha selecionada e pelo veleiro de elite, dependendo do poder de 

ataque do veleiro. Quando o processo de atualização da posição dos veleiros e sardinhas 

terminar, eles serão avaliados pela função objetivo. Se alguma das sardinhas se tornar mais 

apta do que qualquer outro veleiro, o veleiro atualiza sua posição para esta sardinha 

correspondente. Além disso, a posição do veleiro de elite e da sardinha ferida será atualizada 

em cada ciclo do algoritmo.  

Eventualmente, a sardinha caçada será removida de sua população. Essas etapas são 

atualizadas iterativamente até que critério final seja satisfeito. De início do processo de caça, a 

taxa de sucesso será pequena devido à capacidade da maioria das sardinhas de mudar a 
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posição e escapar do ataque. Porém, com o passar do tempo, essa capacidade vai diminuindo 

e o ataque vai se consumando, aumentando a taxa de sucesso de captura. 

3.4. O otimizador híbrido baseado no algoritmo 
multiobjetivo SFO e GRNN 
 

Esta seção descreverá como o modelo híbrido foi desenvolvido usando o algoritmo 

SFO e uma rede neural de regressão generalizada. Além disso, descreverá o tipo de 

otimização multiobjetivo aplicada.  

Primeiramente, foi desenvolvida a rede neural de regressão generalizada GRNN com o 

uso do MATLAB®, depois foi criado um banco de dados utilizando os dados simulados 

obtidos por meio do CST®.  

Este tipo de rede neural é composto por uma camada de base radial e uma camada 

linear especial. Ela difere de outras redes neurais que usam funções sigmoidais. A arquitetura 

de uma rede neural de regressão generalizada é apresentada na Figura 3.8 abaixo: 

 
Figura 3. 8 Arquitetura da GRNN implementada. 

 

 

 

Fonte: (MATLAB) 

 
A rede GRNN aplicada ao problema do projeto de uma FSS resulta na estrutura da 

Figura 3.9, observa-se que a rede possui dois neurônios de entrada e saída e com os dados de 

treinamento foram obtidas 121 camadas ocultas e duas camadas de saída: 
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Figura 3. 9 Estrutura da GRNN aplicada ao problema da FSS. 
 

 

Fonte: (MATLAB) 

 

 Esta rede neural representa a função objetivo F(.) da otimização híbrida que deve 

calcular a largura de banda � e a frequência de ressonância central �� relacionadas com as 

seguintes entradas: � e �, onde � significa a periodicidade da célula e � o lado da espira. Os 

componentes do algoritmo otimizador Sailfish aplicado ao problema FSS são descritos na 

próxima subseção. 

3.5. O otimizador SFO modificado para design de 
projetos de FSS 
 

 A otimização multiobjetivo calcula mais de um objetivo e o resultado é uma troca 

entre os objetivos, sendo adicionado ao SFO através do Método de Soma Ponderada. O peso 

de um objetivo é escolhido em proporção à importância relativa do objetivo.  

Este método usa a escalarização de um conjunto de objetivos em um único objetivo, 

adicionando cada objetivo pré-multiplicado por um peso fornecido pelo usuário [49]. 

No algoritmo Multiobjective Sailfish Optimizer (MSFO), uma rede neural de função de 

base radial é executada. O objetivo é treinar a rede neural com conjunto de valores de entrada 

� e �, e com saída �� e �w. Esta rede gerada após o treinamento será utilizada na função de 

aptidão para calcular �� e �w com a entrada da população de veleiros e sardinhas 

representando � e �. A frente de Pareto é definida pelo tomador de decisão. 

O próximo passo é gerar a posição do veleiro e da sardinha, que são gerados 

aleatoriamente. O resultado de cada iteração mais interna é a posição atualizada de cada 

veleiro em relação a uma sardinha ferida e ao veleiro de elite.  

Deve-se citar que a posição de atualização da sardinha é então realizada pela sardinha 

selecionada e pelo veleiro de elite dependendo do poder de ataque do veleiro. 
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Sempre que o processo de atualização da posição dos veleiros e sardinhas acontece, 

eles são avaliados pela função fitness. Se uma sardinha atingir um valor de fitness maior que o 

veleiro correspondente, o mesmo  atualiza sua posição para esta sardinha relacionada. Além 

disso, a posição do veleiro de elite e da sardinha ferida será atualizada em cada iteração do 

algoritmo. 

Essas etapas são repetidas de maneira iterativa até que o critério seja satisfeito, ou seja, 

o número da frente de Pareto é alcançado. A melhor população de veleiros é retornada em 

relação à frente do número de Pareto.  

3.5.1. Implementação do Algoritmo Sailfish Multiobjetivo– MSFO 
 

A partir da seção 3.3, foi apresentada a teoria que fundamenta o algoritmo MSFO, 

desde a implementação baseada no comportamento natural das populações de predador e 

presa, juntamente com a construção do algoritmo híbrido multiobjetivo.  

 O algoritmo modificado possui a capacidade de encontrar a melhor combinação de 

valores mais adequados de largura de banda e aproximação da frequência de ressonância 

desejada para as FSS estudada, sendo que código foi desenvolvido para minimizar a função 

custo dada na equação (3.9). 

O algoritmo MSFO trabalha com uma estrutura bem definida, onde dois processos de 

busca importantes são executados: quando a força de ataque �� < 0,5, a atualização da 

posição das sardinhas é feita de forma local, ou seja, acontecendo uma atualização mais 

restrita da posição das presas, enquanto a condição de força de ataque for �� ≥ 0,5, o dano 

atingido no grupo de sardinhas que receberam o ataque vai ser maior, diminuindo as chances 

de uma fuga, assim, ou seja, em toda a população das presas atualização feita de forma global. 

O fluxograma para a descrição do algoritmo utilizado é apresentado na Figura 3.10. 
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Figura 3. 10 Fluxograma do algoritmo de busca MSFO utilizado. 
 

 

Fonte: o autor. 

 

A seguir é apresentado o algoritmo em pseudo linguagem desenvolvido para otimizar 

a estrutura de FSS do tipo espira quadrada estudada nesta proposta. 
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Figura 3. 11 Pseudocódigo para o algoritmo Sailfish Multiobjetivo para projetar FSS, com 
ressonância em 3,5 GHz. 

 
Leia Função Neural com entrada T e L e com saída Fc e BW 
Defina o número de Frente de Pareto (o decisor concorda com Npareto=10) 
Enquanto a condição de iteração <=Npareto não satisfeita faça 
w = iteration/NPareto 
Inicialize o tamanho da população de veleiro e sardinha 
Inicialize a população de veleiro e sardinha aleatoriamente 
Inicialize os parâmetros (A=4, ϵ=0.001) 
Calcule a aptidão de veleiros e sardinhas: 

Executar neural com entrada de veleiro ou sardinha e saídas: neural_output_B e 
neural_output_F 

B_objetivo = 0.8 
Frequência_objetivo = 3.5 
Calcular objetivo_1 = neural_output_B-B_objetivo 
Calcular objetivo_2 = neural_output_F-Frequência_objetivo 
Fitness = w*obj1 + (1-w)*obj2; 

Encontre o melhor veleiro e sardinha e assuma que eles são como o veleiro de elite e a 
sardinha ferida, respectivamente. 

Enquanto a condição de término não for satisfeita  
         Para cada veleiro 
  Calcular λi using Eq. (3.18). 
  Atualizar a posição do veleiro usando Eq. (3.17) 
         fim para 
      Calcular Fitness do veleiro e substitua os melhores. 
        Calcular AttackPower usando Eq. (3.21). 
  Se AttackPower < 0.5 
   Calcular α usando Eq.(3.22). 
   Calcular β usando Eq. (3.23). 
   Selecione conjunto de base de sardinha no valor de α e β 
   Atualizar a posição da sardinha selecionada pela Eqs. (3.20). 
   Calcular Fitness da nova sardinha e substitua pela melhor. 
  senão 
   Atualize a posição de todas as sardinhas pela Eqs. (3.20). 
                                    Calcule a aptidão das sardinhas e substitua pelas melhores  
  Fim Se 
            Se há uma solução melhor na população de sardinha 
   Substitua um veleiro por uma sardinha ferida usando Eq. (3.24). 
   Remova a sardinha caçada da população 
   Atualize o melhor veleiro e a melhor sardinha 
  Fim Se 

Fim Enquanto 
Retornar o melhor veleiro relacionado ao número da Frente de Pareto. 

 Fim Enquanto 

 

Fonte: o autor. 
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3.6. Síntese do Capítulo 
 

Neste capítulo foram apresentados os estudos sobre a técnica de inteligência 

computacional bioinspirada empregadas nesta Tese. Essas ferramentas se apresentam como 

possíveis soluções para resolver problemas com tempo de processamento elevado nos 

processos de projetos de FSS, tornando possível a redução na etapa de otimização dessas 

estruturas com baixo custo computacional e boa precisão dos resultados. 
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4 RESULTADOS COMPUTACIONAIS E 
EXPERIMENTAIS 

 

Os tipos de projeto que são descritos com as análises de comportamentos 

eletromagnéticos (EM), em especifico o destacado nesta Tese, a síntese de uma FSS, tem 

como parte do seu processo a exigência do uso de técnicas numéricas rigorosas para uma 

análise da onda completa. Essa premissa influencia no tempo de conclusão do projeto, pois 

esse tipo de tarefa exige um alto custo computacional, consequentemente, com um tempo 

elevado de obtenção das soluções dos cálculos das propriedades eletromagnéticas da FSS. 

Nesse capítulo são apresentados os desenvolvimento e os resultados da técnica de 

otimização meta-heurística multiobjetivo proposta nos capítulos anteriores, com o fim de 

atender as particularidades de um projeto de FSS. Por fim, é feita a validação da metodologia 

proposta através da construção de um protótipo da estrutura investigada para medição e 

comparação entre os resultados simulados e medidos.  

 

4.1. Caracterização do Projeto 
 

O processo de otmização tendo o objetivo de obter parâmetros ótimos da célula 

unitária em forma de espira, sendo eles dados por � (constante geométrica que define a espira 

quadrada) e � (periodicidade da célula unitária), onde essa espira será replicada 

periodicamente sobre a superfície da placa do substrato dielétrico.  Esses parâmetros ótimos 

fornecem uma resposta em frequência central compreendida em 3,5 GHz.   

A característica da estrutura a ser otimizada pelo método proposto é ilustrada na 

Figura 4.1.  
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Figura 4. 1 Figura ilustrativa da FSS proposta. 

 

Fonte: o autor. 

 

O material considerado para simulação e projeto da FSS, é o FR-4, onde a 

permissividade relativa é dada por ℇ� = 4,4 e a altura do substrato é dado por ℎ = 1,57 ��.  

4.2. Simulação 
 

Nesta etapa do projeto foi utilizado o método numérico da integração finita (FiT), 

através do software simulador de onda completa CST Microwave Studio ®. Foram realizadas 

simulações para a obtenção da resposta em frequência de acordo com a variação dos 

parâmetros físicos da célula unitária (� � �), disponíveis na Tabela 4.1.  

Esse tipo de abordagem tem sua eficiência garantida, com a desvantagem de ser uma 

análise numérica com um custo computacional elevado no tratamento das informações 

geradas. Tal característica implica no aumento de tempo no processo de sintonia da 

frequência de ressonância �� e largura de banda ��. 

 
Parâmetros estruturais da FSS Valores 

T (mm) Tx=Ty= [20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30] 

L (mm) L=[18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28] 

w (mm) W=1 

h (mm) h = 1.57 
 

Tabela 4.1. Parâmetros Estruturais da FSS espira quadrada 
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Os primeiros gráficos mostrados nas Figuras 4.2 ilustram o comportamento do 

coeficiente de transmissão calculado pelo método numérico FiT. Para um auxílio na análise 

do comportamento mostrado na Figura 4.2, foi considerada inicialmente uma periodicidade 

fixa com � = 30 �� e a seguir, é apresentado um gráfico com os coeficientes de transmissão 

para a variação do parâmetro � = [18: 1: 28].  

Para a Figura 4.3 a observação ficou em cima da variação da periodicidade da célula 

em relação à espira. O parâmetro � foi mantido no valor mínimo de 18 mm e foi observada a 

variação em � = [20: 1: 30], sendo que a interação desses pares envolvendo os dois 

parâmetros entregam 121 variações de resultados. Uma distancia mínima de 1 mm entre a 

espira e o final da célula foi considerada como limite para garantir o comportamento correto 

da resposta em frequência  da FSS. Em ambos os experimentos, é possível observar a variação 

desses parâmetros como ferramenta de controle no deslocamento da frequência de ressonância 

e da largura de banda na medida em que são variados. 

 
 

Figura 4. 2 Coeficiente de transmissão para diferentes L da FSS estudada com T=30 mm. 

 
 

Fonte: o autor. 
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Figura 4. 3 Coeficiente de transmissão para diferentes T da FSS estudada com L=18 mm. 

 
 

Fonte: o autor. 

 
Após as simulações e seus resultados permitirem a criação do banco de dados, esses 

resultados são submetidos à GRNN para o treinamento da rede quanto ao comportamento das 

FSS em função das variações dos parâmetros. As Figuras 4.4 e 4.5 ilustram os resultados 

obtidos pela GRNN após o treinamento dos dados para a estrutura estudada. Nas figuras, as 

linhas pontilhadas indicam a resposta da rede e as demais linhas, diferenciadas por símbolos, 

representam o conjunto de treinamento. 

O tempo computacional para gerar os gráficos dos dados nas Figuras 4.4 e 4.5 foi de 

cerca de 41,64 segundos. A configuração do computador utilizado foi a seguinte: Intel(R) 

Core(TM) i7-5500U CPU @ 2,40 GHz 2,40 GHz RAM: 12,0 GB. 
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Figura 4. 4 Resultado da GRNN para a frequência de ressonância. 

 

Fonte: o autor. 

 

Figura 4. 5 Resultado da GRNN para a largura de banda. 

 

Fonte: o autor. 

 

Observa-se na resposta da GRNN uma grande capacidade de generalização para a 

configuração da FSS estudada, ao aumentar a área efetiva da espira condutora L da FSS, 
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ocorre o deslocamento de �� para frequências mais baixas, com um leve aumento da largura 

de banda ��. O controle da largura de banda pode ser realizado com o balanceamento da 

relação do tamanho da espira com a periodicidade da célula unitária da FSS. Esses resultados 

já eram esperados conforme teoria apresentada no capítulo 2 desse estudo.  

Após esse treinamento, os resultados entregues permitiram gerar resultados que serão 

utilizados na próxima etapa, que consiste na aplicação do algoritmo SFO como ferramenta 

para busca da melhor combinação entre a periodicidade e o tamanho da espira, visando uma 

melhor solução para atender os objetivos do projeto. 

Com o andamento das iterações da execução do código, pode-se visualizar na Figura 

4.6 um exemplo da busca dessas candidatas a soluções. O ponto identificado com um círculo 

localizado mais à esquerda é a pior candidata a solução, enquanto a melhor solução é 

identificada com um quadrado e as demais candidatas são representadas por asteriscos, onde a 

solução de melhor desempenho se encontra próxima das coordenadas com os objetivos 

almejados (�� = 3,5 GHz e �� = 0,8 GHz). 

 

Figura 4. 6 Relação de dominação do problema da função de custo no processo de síntese da 
FSS via MSFO, estrutura otimizada para fr =3,5 GHz e Bw = 0,8 GHz. 

 

Fonte: o autor. 
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A figura 4.7 ilustra a solução após 500 iterações e, para cada iteração, os conjuntos de 

soluções possíveis compõem a frente de Pareto, onde, consequentemente, constituem uma 

região de interesse, onde o algoritmo procede realizando uma busca para uma melhor solução.  

Seguindo a análise da Figura 4.7 a evolução do padrão de solução para essa estrutura, 

onde observa-se um declínio contundente do valor da função custo ao passar das iterações, 

onde a linha contínua mostra a convergência da melhor solução através do fitness, enquanto a 

linha tracejada mostra a convergência da média das soluções de Pareto encontradas pelo 

algoritmo, no decorrer das iterações, como possíveis melhores soluções ao projeto. 

 

Figura 4. 7 Evolução do fitness no processo de síntese para a FSS otimizada. 

 

Fonte: o autor. 

 

Como uma medida comparativa do desempenho do uso da GRNN+MSFO, o mesmo 

problema proposto, com as mesmas variáveis de projeto e mesmo hardware, foi executado 

utilizando o FPA como algoritmo complementar da técnica hibrida [14]. A convergência do 

valor de melhor solução após a marca de 120 iterações, como visto na Figura 4.8, enquanto o 

SFO convergiu em media após a primeira iteração para o melhor valor e para o valor médio 

converge na iteração 27. 

Os tempos de execução das tarefas também agregam sobre o desempenho positivo do 

SFO, onde o tempo total de entrega das soluções do SFO foi de aproximadamente 2 horas e 
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22 minutos, enquanto o FPA entregou em 7 horas e 16 minutos, mostrando o uso do SFO 

vantajoso em comparação ao algoritmo de referência escolhido. 

 

Figura 4. 8 Evolução do Fitness no processo de síntese para a FSS otimizada usando o FPA 
em comparação ao SFO. 

 

Fonte: o autor. 

4.3. Medição e Comparação de Resultados 
 

Os valores otimizados obtidos pela técnica hibrida permitem a construção da FSS com 

o intuito de validar aos resultados través de medições. Os valores definem a geometria da 

célula unitária que é replicada periodicamente na superfície da placa do substrato. 

As medições e obtenção dos resultados foram realizadas no Laboratório de Micro-

ondas do Grupo de Telecomunicações e Eletromagnetismo Aplicado (GTEMA) do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB). 

Essas medições foram feitas com um analisador de rede Agilent E5071C, duas antenas 

do tipo corneta SAS-571, que operam numa faixa de 0,7 a 18 GHz, conforme as Figura 4.9 e 

4.10.  
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Figura 4. 9 Configuração do Setup de medição. 

 
Fonte: o autor. 

 

 
Figura 4. 10 Imagem do Setup de medição. 

 

Fonte: o autor. 
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Em seguida a Figura 4.11 apresenta um gráfico comparativo dos resultados otimizados 

com a técnica hibrida GRNN+MSFO, juntamente dos resultados do software de onda 

completa CST e mais os obtidos nas medições.  

O uso da GRNN+MSFO, entrega uma solução viável com os parâmetros da estrutura 

já otimizados, que são: T=30 mm, L=20,46 mm, W=1 mm, h=1,57 mm e εr=4,4. Com esses 

valores da FSS foi construído na placa FR-4 com dimensões de 200 mm x 200 mm e 

submetido a medições com fins de validação. Os valores entregues pelo processo de 

otimização são usados no simulador de onda completa para uma melhor visualização do 

comparativo do funcionamento da FSS com a solução obtida.  

 

Figura 4. 11 Coeficiente de transmissão de FSS com elemento espira quadrado, otimizado 
usando algoritmo MSFO x CST x Medidos. 

 
Fonte: o autor. 

 
Os dados apresentados na Figura 4.11 apresentam boa concordância entre os 

resultados preliminares do código e medidos, tendo em vista a filtragem da frequência 

ressonante em 3,5 GHz, com a largura de banda de 0,8 GHz. A metodologia foi capaz de 

encontrar a melhor solução com velocidade e precisão nos valores dos parâmetros otimizados, 

garantindo o algoritmo SFO multiobjetivo como opção confiável para aplicação desse 

problema de eletromagnetismo.  
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4.4. Síntese do Capítulo 
 

Este capítulo apresentou os resultados obtidos do processo de otimização da FSS do 

tipo espira quadrada via algoritmo Sailfish multiobjetivo desenvolvido nesta Tese. A 

metodologia proposta foi empregada em uma situação simples com o objetivo de confirmar a 

implementação da mesma e seu garantir seu funcionamento para um problema de 

eletromagnetismo. Com seu êxito, a aplicabilidade em problemas mais complexos é uma 

possibilidade. 

Os dados preliminares mostraram o SFO como um algoritmo eficaz e confiável na 

associação com a rede GRNN na solução do problema de eletromagnetismo proposto, tanto 

em questão de tempo de processamento quanto na precisão dos resultados. 



70 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo realizado nesta Tese conduziu à síntese de uma superfície seletiva de 

frequência (FSS), onde a forma usada na célula unitária é de uma espira quadrada, com a 

finalidade de filtrar uma frequência com aplicações em 5G.  

Essa tarefa foi concluída com uma técnica de otimização híbrida que combina o uso de 

uma rede (GRNN) em conjunto com o algoritmo otimizador Sailfish multiobjetivo (SFO). 

Essa técnica híbrida permitiu o cálculo dos parâmetros físicos que envolvem o projeto e 

construção da FSS especificada. 

O método computacional escolhido é baseado nas particularidades do peixe da espécie 

veleiro, em especial, no comportamento em grupo dessa espécie de peixe quando esta em caça 

de seu alimento. Os detalhes da organização do grupo predatório a cada ataque a sua presa 

(peixes menores, como sardinhas) e a maneira como o revezamento dos ataques são os pontos 

fortes para uma otimização na captura da presa, sendo a inspiração no desenvolvimento do 

código do algoritmo SFO. 

A abordagem proposta nesse estudo expande o uso do algoritmo SFO, sendo esse uso 

inédito em comparação com a literatura disponível sobre essa temática. A escolha do SFO tem 

como argumento sua recente publicação, sendo novidade sua aplicação em problemas de 

eletromagnetismo.  

As propriedades eletromagnéticas do problema foram calculadas para determinar uma 

estabilidade computacional no desenvolvimento do código, sendo essas propriedades obtidas 

inicialmente através de um simulador de onda completa, o software comercial CST, baseado 

no método de integração finita (FIT). Os resultados iniciais abriram a possibilidade em 

determinar se o código híbrido apresentado foi capaz localizar melhores valores nos 

parâmetros da célula unitária da FSS, assim atendendo os requisitos da função objetivo. 

Com os parâmetros obtidos pelo código, um protótipo do filtro foi construído com fins 

de validação dos resultados conforme a figura 4.11. A geometria da célula unitária em forma 

de uma espira quadrada foi impressa e replicada sobre uma placa de fibra de vidro (FR-4). 

A FSS foi submetida a medições e a concordância dos resultados obtidos com os 

simulados mostrou qualidade na associação da GRNN com o SFO, validando esse tipo de 

técnica como ferramenta na construção de FSS. A validação se deu entre os resultados do 

método de integração finita (FIT), através do software CST®, e os dados das medições, onde 

o objetivo era atender a uma frequência central de 3,5 GHz e uma largura de banda de 0,8 
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GHz. Os parâmetros que melhor atenderam o objetivo foram T=30 mm, L=20,46 mm, W=1 

mm. 

Com essa metodologia, é possível observar concordância nos resultados obtidos para a 

ressonância e largura de banda pretendidas em uma FSS, assim entregando viabilidade na 

implementação e uso do código como ferramenta juntamente da rede GRNN. Os resultados 

viabilizaram a construção de um protótipo como uma alternativa para a coexistência entre os 

sistemas 5G e sinais de televisão transmitidos via satélite na faixa de 3,5 GHz.  

Os processos apresentados nesta Tese podem ser descritos como preliminares através 

desses resultados obtidos e o resultado positivo na aplicação na situação de uma FSS com 

estrutura simples, no caso a espira quadrada, mostra a validade da implementação da técnica 

híbrida, abrindo possibilidades para a aplicação da mesma em projetos mais complexos, com 

um número maior de variáveis.  

Como trabalhos futuros, a proposta visa incrementar o código SFO em comparação 

com mais algoritmos meta-heurísticos já implementados através de métricas de avaliação de 

desempenho, assim como a aplicação no projeto e síntese de FSS com geometrias diferentes, 

como no caso de uma célula com duas espiras, assim aumentando as populações e o número 

de variáveis a serem analisados pelo código e outras propostas de problemas de 

eletromagnetismo.  
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