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ABSTRACT

This paper proposes an evolutionary method for the synthesis of impedance 
matching networks. The algorithm uses an encoding scheme based on the adjacency 
matrix to represent the topology and component values of the matching network. In or-
der to generate realistic networks, the sensitivities of the network parameters are taken 
into account during the synthesis process. Accordingly, a closed form for the sensitiv-
ity of the Transduction Power Gain with respect to the values of matching network is 
derived, so that the tolerance of the network components can be easily quantified. The 
algorithm efficiency is verified in the synthesis of an impedance matching network for a 
LCR load and the results are compared with other methods found in the literature.

Keywords: circuit synthesis, matching networks, adjacency matrix

RESUMO

Neste trabalho é proposto um método evolucionário para a síntese de redes 
de casamento de impedância. O algoritmo utiliza um esquema de codificação com 
base na matriz adjacência para representar tanto a topologia como os valores dos 
componentes da rede de casamento. Com a premissa de gerar redes realistas, as 
sensibilidades dos parâmetros da rede de casamento são levadas em consideração 
durante o processo de síntese. Nesse sentido, uma fórmula para a sensibilidade do 
Ganho de Potência de Transdução com relação aos valores dos componentes da 
rede de casamento é derivada, de tal forma que a tolerância dos componentes da 
rede de casamento possa ser facilmente quantificada. A eficiência do algoritmo é ve-
rificada na síntese de uma rede de casamento de impedância para uma carga LCR e 
os resultados são comparados com outros métodos encontrados na literatura.

Palavras-chave: Síntese de circuitos, Redes de correspondência, Matriz de 
adjacência.

INTRODUÇÃO

O problema do casamento de impedâncias consiste em encontrar uma rede 
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linear sem perdas de duas portas invariante no tempo tal que a potência disponível 
a partir de um gerador resistivo de entrada seja entregue a uma carga complexa 
dependente da frequência dentro de uma banda de frequências previamente espe-
cificada (Babalabanian, 1969).

Uma aplicação direta das redes de casamento de impedâncias é o casamento 
entre o amplificador de potência e a antena em um transmissor. Em geral, o estágio de 
potência é projetado para uma faixa estreita de frequências com impedância de saída 
centrada em 50Ω já a antena possui comportamento indutivo e capacitivo, dependente 
da frequência de operação. Dessa forma, é necessária a inclusão de um acoplador de 
antena, que nada mais é que uma rede de casamento de impedâncias, que tem como 
função precípua fazer com que a potência de saída do amplificador chegue à carga, 
representada nesse caso pela antena. 

Diversas técnicas ao longo dos últimos setenta anos têm sido desenvolvidas 
na tentativa de solucionar o problema do casamento de impedâncias. A primei-
ra técnica bem sucedida, chamada Analytic Gain Bandwidth (Fano, 1950; Youla 
1953), é baseada na modelagem da carga por uma função impedância. A principal 
desvantagem dessa técnica é que por melhor que seja o método de aproximação 
utilizado, existe um erro inserido durante a aproximação que pode comprometer o 
processo de síntese da rede de casamento.

A fim de resolver o problema de síntese de redes de casamento por intermé-
dio de soluções analíticas, a técnica chamada de Real Frequency Technique (RFT) 
surgiu como uma alternativa (Carlin, 1977; Carlin 1983). A principal vantagem des-
sa técnica é que ela não necessita de nenhum modelo para a carga. Contudo, este 
método ainda insere erros de aproximação, uma vez que diversas fases durante 
o processo de síntese envolvem processos complicados de aproximações polino-
miais e fatoração explícita de polinômios reais. 

Os métodos descritos anteriormente fornecem um processo de síntese de redes 
de casamento de impedâncias, mas apresentam pelo menos uma das seguintes des-
vantagens: requerem um modelo racional aproximado da carga (Fano, 1950; Youla 
1953), exigem algum processo de aproximação (Carlin, 1977; Carlin 1983), exigem 
uma estimativa inicial dos parâmetros de equalização (Koza 1999) ou utilizam topolo-
gias fixas para a rede de casamento (Fano, 1950 ; Carlin 1983).

Estes problemas podem ser convenientemente tratados, se uma abordagem 
evolucionária for utilizada para sintetizar a rede de casamento. Será mostrado nesse 
trabalho, que as características da carga podem ser manipuladas diretamente pelo 
processo evolucionário, melhorando os resultados obtidos na síntese uma vez que não 
haverá a introdução de erros de aproximação devidos à modelagem da carga. Além 
disso, o algoritmo evolucionário proposto não requer nenhuma aproximação de dados 
ou qualquer estimativa inicial dos parâmetros necessários à síntese.

Outra vantagem é que os métodos clássicos de síntese utilizam um número 
limitado de topologias fixas, que, em geral, são incapazes de explorar uma ampla 
gama de alternativas de projeto. Por outro lado, as técnicas evolucionárias podem 
ser utilizadas para encontrar topologias de rede de casamento não convencionais 
(Koza, 1999; Lohn , 1999).

Um método evolucionário híbrido que combina dois algoritmos é proposto para a 
solução do problema da síntese de redes de casamento. Os benefícios dos métodos 
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híbridos que combinam Algoritmo Genético (GA) e técnicas de otimização tradicionais já 
foram comprovadas para a síntese analógica de circuitos (Grimbleby, 2000;  Damavandi, 
2005). A busca da topologia é realizada pelo GA com base na representação usando 
matriz adjacência (Mesquita, 2002), enquanto o ajuste dos valores dos componentes é 
realizado combinando o GA e o método clássico de otimização Nelder-Mead Downhill 
Simplex (Nelder ,1965).

 O cálculo da aptidão leva em consideração as variações práticas dos valores 
dos componentes, bem como a sensibilidade da rede de casamento em relação a 
esses valores, eliminando a necessidade de análise da sensibilidade dos valores dos 
componentes após o processo de síntese.

CÁLCULO DA SENSIBILIDADE DO GANHO DE POTÊNCIA DE TRANSDUÇÃO

O problema do casamento de impedâncias é mostrado esquematicamente na Fi-
gura 1, onde os nós internos da rede de casamento sem perdas são numerados da es-
querda para a direita a partir do nó 1 até o nó n. V1 denota a tensão no nó 1 e Vn  denota 
a tensão no nó n. Os valores da impedância de carga Zcarga (ω)  na Fig. 1 são medidos 
em um conjunto discreto de frequências ao longo da banda de frequências desejada. 

O problema do casamento de impedâncias para uma rede sem perdas pode 
ser formulado em termos do Ganho de Potência de Transdução (TPG), definido 
como a fração da potência máxima disponível entregue à carga [Balabanian, 1969]:

TPG (ω) = 1 – |ρ1 (ω)|2                     (1)

onde ρ1 (ω)  , o coeficiente de reflexão da porta 1, é uma função da impedância de entrada:
  

                     (2)
 

Figura. 1. Arranjo do problema de casamento de impedâncias. 

 A tensão V1 pode ser expressa em termos de Z1 e Ro1 como: 

                 
(3)

onde a dependência com a frequência foi omitida para simplificar as expressões.
Combinando (1), (2) e (3), o coeficiente de reflexão da porta 1 pode ser ex-

presso em termos de V1:

ρ1= 2V1 – 1                  (4)
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Considerando uma rede de casamento sem perdas com m parâmetros  
p= [p1, p2,...,pm], onde pi são os valores dos componentes da rede. A sensibilidade do 
TPG com relação a cada parâmetro, pi, é definida como [Daryanani, 1980]: 

                 (5)

Combinando (1), (4) e (5), a sensibilidade do TPG pode ser escrita como:

               (6)

onde Â [  ] é a parte real de uma variável complexa. 
Uma vez que as tensões nodais da Figura 1 podem ser obtidas em uma aná-

lise AC, o único termo desconhecido a ser determinado em (6) é a derivada parcial 
de V1 em relação à pi. Este termo pode ser expresso como [Vlach, 1994]:

                 (7)

onde [ Va ], [ Y ] e [ V ] são, respectivamente, o vetor das tensões nodais ad-
juntas, a matriz nodal de admitâncias e o vetor das tensões nodais. O vetor das 
tensões nodais e o vetor das tensões nodais adjuntas podem ser obtidos, respecti-
vamente, por meio da análise AC das Figura 1 e Figura 2.

O último termo a fim de calcular (7) é a derivada parcial da matriz admitân-
cia. Existem apenas duas maneiras possíveis de ligação de um elemento de dois 
terminais em uma rede de casamento sem perdas, como indica a Tabela 1: uma 
conexão flutuante ou uma conexão para a terra. 

 Os valores das matrizes na Tabela 1 podem ser expressas como:

                (8)
onde YLC é dado por:

 
                (9)
onde .

  

Fig. 2. Circuito usado para obter o vetor de tensões adjuntas.
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Tipo de conexão Conexão no Circuito

Tabela 1. Derivada parcial da Matriz Admitância

Substituindo (9) e (8) em (7) e (7) em (6):
 

(10)

Portanto, de acordo com (10), a fim de calcular a sensibilidade do TPG para 
uma rede de casamento de impedâncias sem perdas, duas análises AC devem ser 
executadas. Na primeira análise AC, o circuito na Figura 1 é usado para calcular V1 
..., ..., Vk .Na segunda análise AC, o circuito na Figura 2 é usado para calcular as 
tensões adjuntas  ,…, .

ALGORITMO EVOLUCIONÁRIO PROPOSTO

Algoritmos evolucionários são algoritmos que usam o processo biológico de 
evolução natural proposto por Darwin como uma metáfora para solucionar proble-
mas de otimização. Nesse contexto, possíveis soluções do problema de otimização 
são chamadas de indivíduos e um conjunto de indivíduos é chamado de população. 
Cada indivíduo de uma dada população tem um número real associado a ele. Esse 
número, chamado aptidão, mede a “qualidade” do indivíduo. Entende-se, assim, 
que indivíduos com elevada aptidão são mais aptos e, por conseqüência, possuem 
uma maior probabilidade de sobreviverem ao processo de seleção natural. 

 Novos indivíduos são aleatoriamente gerados pela aplicação dos operado-
res de variação que buscam novas soluções para a próxima geração de indivíduos. 
A equação a seguir resume os principais aspectos envolvidos em um problema de 
otimização evolucionária (Greenwood, 2007):

               (11)

onde P (t) é a população de soluções da geração t e V( ), E ( ) e S (  ) são, res-
pectivamente, os operadores de variação, de avaliação e de seleção.
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Representação
A primeira etapa de um algoritmo evolucionário consiste na escolha de uma 

representação apropriada capaz de codificar as soluções potenciais do problema 
de otimização em estruturas de dados que possam ser manipuladas pelo compu-
tador. No caso particular da síntese de redes de casamento de impedância sem 
perdas, a representação por matriz adjacência apresenta diversas vantagens além 
de ser facilmente implementável, conforme será discutido a seguir.

Seja G (v,e) um grafo orientado sem ramos paralelos e n +1 nós numerados 
de 0 a n, onde 0 é o nó de terra do circuito, e v e e denotam o conjunto de vértices 
e arestas de G, respectivamente. A matriz adjacência A = [aij] do grafo orientado G  
é uma matriz n x n  definida como [Nelder, 1965]:

                
(12)

A Figura 3 mostra um exemplo de um grafo que representa uma topologia 
típica de um circuito analógico e sua correspondente matriz adjacência. Os ramos  
{e1, e2, e3} são as adjacências ao nó de terra representados pelos 1s na diagonal 
principal da matriz A.

Figura 3. Representação da matriz adjacência para circuitos analógicos (a) grafo orientado G (b) matriz adjacência A.

Será mostrado nessa seção que a representação por matriz adjacência é 
extremamente flexível, sendo capaz de representar qualquer topologia de redes 
de casamento sem perdas. Esta propriedade é uma importante vantagem quan-
do comparada com outros esquemas de representação encontrados na literatura 
(Lohn, 1999, Chang, 2006) onde as topologias geradas pelo processo evolucioná-
rio estão limitadas a uma pequena classe, tais como redes ladder.

 A matriz adjacência, conforme definida em (12), permite a representação 
de qualquer tipo de topologia, como mostra a Figura 4. No esquema de codifica-
ção proposto, os capacitores, os indutores e as associações paralelas (C//L) são, 
respectivamente, codificados pelos números 1, 2 e 3. É importante notar que a 
associação em paralelo (C//L) permite que a matriz de adjacência represente com-
ponentes aterrados de diferentes tipos ligados ao mesmo nó.



9 2o Trimestre de 2011 – 

 Figura 4. (a) Ladder e (b) topologia não-convencional e suas correspondentes representações por matriz adjacência.

Pode-se observar a partir da definição da matriz adjacência que o esquema 
de codificação proposto pode mapear no máximo dois ramos paralelos entre dois 
vértices. Uma vez que elementos de mesma natureza em paralelo podem ser subs-
tituídos por seus equivalentes, isto não restringe a busca das topologias em uma 
síntese de rede sem perdas.

No caso particular de circuitos analógicos, a representação deve, simultane-
amente, representar a topologia e os valores dos componentes. Nesse sentido, 
uma matriz tridimensional foi implementada, conforme ilustrado na Figura 5. Nesta 
estrutura, a primeira dimensão da matriz define a topologia da rede de acordo com 
(12) e com o esquema de codificação dos elementos da Figura 4. As outras duas 
dimensões da matriz representam, respectivamente, os valores dos capacitores e 
dos indutores.

Figura 5. Representação proposta para uma rede de casamento de impedâncias usando a matriz adjacência.

As excursões dos valores dos componentes são definidas a priori na inicializa-
ção do processo evolucionário de tal forma que os circuitos sintetizados, após um 
escalamento de impedância apropriado, possam ser implementados com valores 
de elementos práticos. Um procedimento de normalização linear é utilizado para 
representar os valores dos componentes usando uma matriz inteira não-negativa 
de 16 bits. A escolha de números naturais para representar os valores dos compo-
nentes foi utilizada por questões de implementação. 

Cruzamento e Mutação
 O operador de variação, V ( ) em (11), é um processo aleatório que gera 

novos indivíduos a partir de pais através da alteração da representação dos pais. 
Os operadores genéticos mais comuns são: o cruzamento e a mutação. Os opera-
dores genéticos são aplicados a cada indivíduo com probabilidades PC e PM. 

 A estratégia de cruzamento proposta consiste em substituir duas submatri-
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zes com dimensões aleatoriamente escolhidas, conforme ilustrado na Figura 6. 
 Assumindo duas redes de casamento de impedâncias representadas por 

suas respectivas matrizes adjacências de dimensões m e n. Se m < n, as coorde-
nadas do ponto de cruzamento (i, j) são escolhidas na matriz de menor dimensão, 
onde i e j são inteiros dentro dos intervalos:

i  [0, m - 1]                (13a)
j  [0, m - 1]               (13b)

Para definir as dimensões das submatizes a serem substituídas no cruzamen-
to, dois inteiros p e q são aleatoriamente escolhidos nos intervalos:

p  [l, m - 1]                (14a)
q  [l, m - 1]               (14b)

Finalmente, as coordenadas do ponto de cruzamento da matriz de maior di-
mensão são inteiros escolhidos aleatoriamente nos intervalos:

k  [0, n - p]                (15a)
l  [0, n - p]               (15b)
 Na Figura 6, as dimensões das matrizes, as coordenadas do ponto de cru-

zamento e as dimensões das submatrizes são, respectivamente, m = 3, n = 4, i = l, 
j =k = 1 = 2, p = 1 e q = 2. Assim, os filhos herdam parte da topologia e valores dos 
componentes dos pais. Entendendo de uma outra forma, os filhos são o resultado 
da combinação de dois subgrafos oriundos de seus pais.

Figura 6. Exemplo de um cruzamento entre duas redes de casamento de impedâncias (a) pai 1 (b) pai 2 (c) 
filho 1 (d) filho 2.

A mutação requer somente um único circuito. O operador de mutação propos-
to gera um novo circuito substituindo aleatoriamente uma submatriz por uma nova 
submatriz contendo somente elementos aleatoriamente escolhidos. 

 A estratégia da mutação é um caso particular da estratégia do cruzamento 
previamente descrito, onde as dimensões da submatriz a ser substituída são sem-
pre unitárias, ou seja, p = q = 1 em (15). A Figura 7 ilustra um exemplo de mutação 
em que um capacitor é substituído por uma associação paralela de um capacitor 
e um indutor, a dimensão da matriz e as coordenadas do ponto de mutação são, 
respectivamente, m = 3 e i = j = 1. Assim, a topologia e os valores dos componentes 
da rede de casamento de impedâncias são simultaneamente alterados pelos ope-
radores genéticos propostos. 
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Figura 7. Exemplo de uma mutação (a) circuito antes da mutação (b) circuito depois da mutação.

 É importante ressaltar que as estratégias de cruzamento e mutação propos-
tas alteram simultaneamente a topologia, primeira dimensão da matriz tridimen-
sional, e os valores dos componentes, segunda e terceira dimensões da matriz 
tridimensional. Será discutido nas próximas seções que este comportamento é de-
sejável, pois a busca pelos valores dos componentes será realizada pela combina-
ção do GA e um método de otimização convencional.

Cálculo da Aptidão
 O processo de avaliação, E (  ) em (11), consiste em atribuir um número real 

a cada indivíduo da população. Este valor é chamado de aptidão e fornece uma 
medida de quão perto um indivíduo está de resolver o problema de otimização. O 
algoritmo proposto, escrito em C++, controla o cálculo da aptidão, como mostra a 
Figura 8.

Figura 8. Avaliação de um indivíduo começa com a representação e termina com o cálculo da aptidão (a) 
representação da rede de casamento de impedâncias da Fig. 5 (b) circuitos gerados a partir da representa-
ção proposta para calcular, respectivamente, as tensões nodais e as tensões nodais adjuntas (c) netlist dos 

circuitos gerados (d) cálculo da aptidão após execução do simulador de circuitos compatível com SPICE.

A primeira dimensão da matriz adjacência define a topologia da rede, enquan-
to as demais definem os valores dos componentes. Para calcular a sensibilidade 
do TPG com relação aos valores dos componentes, dois circuitos devem ser cons-
truídos a partir da representação. Conforme descrito na Seção 2 e na Figura 8(b), 
o primeiro circuito calcula as tensões nodais, enquanto o segundo circuito é usado 
para obter as tensões nodais adjuntas. 

 Um arquivo texto, também chamado de netlist, contendo a descrição dos 
circuitos é gerado pelo algoritmo evolucionário, como mostra a Figura 8(c). Em 
seguida, o algoritmo chama um simulador de circuitos compatível com o SPICE. O 
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simulador gera um arquivo texto de saída com a parte real e a parte imaginária das 
tensões nodais de ambos os circuitos. Dessa forma, o algoritmo lê o arquivo texto 
de saída e armazena os valores das tensões V1,..., Vk  e ,…, .

 Uma vez que as principais especificações que uma rede de casamento de 
impedâncias sem perdas deve preencher são: o TPG próximo de 1 dentro da faixa 
de frequência de interesse, baixa sensibilidade e valores práticos de componentes. 
Assim, o processo evolucionário proposto deve levar em consideração todas essas 
características no cálculo da aptidão. Nesse sentido, a aptidão a ser maximizada é 
definida como o inverso da função erro,  , dada por: 

              (16)
 
Nessa equação,  é o erro total, TPG é o erro do casamento de impedâncias, 

Sens é o erro da sensibilidade da rede, PF é o erro dos valores dos componentes, 
TR é o erro por haver um transformador na rede e os wis são os pesos ponderados 
de cada função erro. A escolha dos valores para os pesos é geralmente baseada 
na experiência que o projetista possui do problema de otimização (Zebulum, 2001).

Combinando (1) e (4), o TPG pode ser escrito como uma função da tensão no 
nó 1. 

TPG= 1 – |2V1 – 1|2                   (17)
 Como a tensão V1 já foi armazenada pelo algoritmo evolucionário após a 

execução do simulador de circuitos SPICE, o TPG pode ser calculado empregando 
(17).

Com os valores do TPG ao longo da faixa de frequência de interesse, um cri-
tério de erro minimax é empregado para calcular TPG:

               (18)

onde = [ωmin , ωmax ] denota a faixa de frequência de interesse.

Outra condição necessária para implementações práticas de redes de casa-
mento de impedâncias é que a rede possua baixa sensibilidade com relação aos 
valores dos componentes. Nesse caso, a fórmula derivada na Seção 2 é usada 
com um critério minimax para calcular o erro de sensibilidade, Sens:

   
            (19)

onde m é o número de elementos passivos da rede de casamento de impe-
dâncias.

 A terceira especificação desejável que uma rede de casamento de impe-
dâncias deve apresentar está relacionada aos valores dos componentes. Uma es-
tratégia usando uma função penalidade é utilizada para restringir a variação dos 
valores dos componentes a valores práticos. A idéia é transformar um problema de 
otimização com restrições em um problema de otimização sem restrições com a 
introdução de um termo que penaliza a função de erro total (Smith, 1997):
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              (20)

onde  e di são, respectivamente, uma constante e a distância métrica da  
i-ésima restrição. 

O último erro, TR, é referente ao uso de um transformador ideal na entrada da 
rede de casamento de impedâncias:

             (21)

Visão Geral do Algoritmo
A natureza epistática da síntese evolucionária de circuitos analógicos é bem 

conhecida (Grimbleby , 2000; Vieira, 2004). Isso significa que o comportamento de 
qualquer circuito analógico é uma função combinada da topologia e dos valores e 
da natureza dos componentes. Dessa forma, o uso de um GA para modificar simul-
taneamente a topologia e os valores de um circuito analógico pode resultar em um 
algoritmo ineficiente (Grimbleby, 2000). 

 Para solucionar o problema da epistasia, a busca da topologia e a sintonia 
dos valores dos componentes devem ser tratadas separadamente. Nesse sentido, o 
algoritmo evolucionário proposto realiza a busca da topologia através de um GA e a 
sintonia dos valores dos componentes através de um método de otimização híbrida 
que combina GA com um método convencional, conforme mostrado na Figura. 9. 

Figura. 9. Diagrama de blocos do algoritmo evolucionário usado na síntese de redes de casamento de impe-
dâncias, incluindo o passo de sintonia dos valores dos componentes.

O processo de sintonia de valores consiste em aplicar o método Nelder-Mead 
Downhill Simplex (Nelder, 1965) à matriz tridimensional que representa um indiví-
duo da população, de tal maneira que a primeira dimensão da matriz, que repre-
senta a topologia do circuito, permanece fixa, enquanto as outras duas dimensões, 
referentes aos valores, são alteradas pela otimização. No algoritmo proposto, todos 
os indivíduos da população inicial são sintonizados pelo Nelder-Mead. Uma vez 
que existe a possibilidade do Nelder-Mead estacionar em um mínimo local, este 
método foi combinado com a busca aleatória dos GA (conforme descrito na Seção 
3.2) para melhorar o desempenho na busca do mínimo para (16). 

Todos os parâmetros de entrada do algoritmo evolucionário proposto estão 
listados na Tabela 2.



14    – 2o Trimestre de 2011

Tabela 2. Parâmetros de controle usados no algoritmo evolucionário proposto.
Parâmetro Acrônimo Valores

Número máximo de nós  Nnodes_max 10

Número mínimo de nós  Nnodes_min 2
Tamanho da população  Nind 200

Número de gerações  Ngen 100

Probabilidade de cruzamento  Pc 0.6

Probabilidade de mutação  PM 0.1

Número de iterações do Nelder-Mead  NNM 200
Constante de penalidade   0.01
Pesos das funções  wTPG, wSens, wPF, wTR 2,2,1,1

Intervalo dos capacitores [Cmin, wmax ] [0,5] F

Intervalo dos indutores [Lmin, Lmax ] [0,5] H

 O critério de parada escolhido para o Nelder-Mead foi o de número de ite-
rações, NNM na Tabela 2. O operador de seleção usado foi o método de seleção 
proporcional com elitismo (Greenwood, 2007).

RESULTADOS

 O exemplo utilizado para testar a eficiência do algoritmo evolucionário pro-
posto é o de carga LCR descrito na tese de doutorado de Fano (Fano, 1950). A im-
pedância da carga é composta por um resistor de 1.0  em paralelo com um capa-
citor de  1.2F em série com um indutor de 2.3H. O ganho deve ser maximizado na 
banda de interesse [0, 1 rad/s]. A carga LCR é amostrada em um conjunto discreto 
de 100 frequências ao longo da banda de interesse. Este exemplo foi resolvido em 
[Rodríguez, 2007] usando um algoritmo híbrido que otimiza redes ladder e em [Car-
lin, 1981] usando a técnica conhecida como Real Frequency Technique (RFT). 

 Embora o algoritmo evolucionário proposto seja capaz de sintetizar qualquer 
tipo de topologia, no caso particular deste exemplo, a topologia encontrada pelo 
algoritmo proposto foi a mesma encontrada pelas outras duas abordagens como 
mostra a Figura 10. 

Figura10. Topologia da rede de casamento de impedâncias sem perdas.

 A Tabela 3 resume os resultados obtidos no exemplo. O algoritmo proposto 
obteve o melhor resultado para o TPG e a menor sensibilidade. O parâmetro TPG-

min da Tabela 3 representa o menor valor do TPG dentro da banda de interesse. O 
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parâmetro Sensmax representa o máximo valor de sensibilidade com relação aos 
componentes dentro da banda de interesse.

Tabela 3. Resultados obtidos no exemplo.

RFT [21] Algoritmo híbrido [20] Método proposto

TPGmin 0.848 0.852 0.855

Sensmax 24.892 19.876 13.366

Razão do transformador n 1.483 1.485 1.493

C1 (F) 0.352 0.386 0.409

L2 (F) 2.909 2.976 3.023

C3 (F) 0.922 0.951 0.971

 Os parâmetros de controle usados pelo método proposto estão descritos na 
Tabela 2. Duas configurações distintas do algoritmo evolucionário proposto foram 
testadas. Na primeira configuração, sem o passo de sintonia, a topologia e os valo-
res dos componentes são inteiramente manipulados pelo algoritmo genético. Nes-
te caso, como mostrado na Figura 11(b), a aptidão permanece aproximadamente 
constante ao longo das gerações, uma vez que nenhuma técnica é usada para 
solucionar o problema da epistasia. Na segunda configuração, com a introdução 
do passo de sintonia, o Nelder-Mead Downhill Simplex é usado em conjunto com o 
GA. Pode ser verificado que neste último caso há significativas mudanças na apti-
dão do melhor indivíduo ao longo das gerações. O algoritmo foi executado 25 vezes 
para cada uma das configurações e somente o melhor desempenho dentre todas 
as execuções é mostrado na Figura 11. 

Figura 11 (a) TPG para as três abordagens (b) aptidão x geração para os melhores indivíduos em duas confi-
gurações diferentes do algoritmo evolucionário proposto.



16    – 2o Trimestre de 2011

CONCLUSÕES

Uma fórmula para calcular a sensibilidade do Ganho de Potência de Trans-
dução com relação aos valores dos componentes para uma rede de casamento 
de impedâncias sem perdas foi derivada. A representação de redes de casamento 
de impedâncias sem perdas com base na matriz adjacência foi apresentada como 
uma alternativa às representações que limitam o número de topologias geradas 
pelo processo evolucionário. Um algoritmo evolucionário que inclui a sensibilidade 
como parte do cálculo da aptidão dos circuitos foi proposto. 

 A fim de lidar com o problema da epistasia na síntese de circuitos analógicos, 
as etapas de um algoritmo evolucionário convencional foram modificadas através 
da introdução do passo de sintonia dos valores dos componentes durante o cálculo 
da aptidão. Este mecanismo mostrou-se eficaz, aumentando substancialmente a 
aptidão do melhor indivíduo ao longo das gerações do processo evolucionário.

 Para testar o algoritmo, um problema conhecido que utiliza uma carga LCR 
foi usado como exemplo e os resultados obtidos pela abordagem proposta compa-
ram favoravelmente com outros resultados encontrados na literatura.
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