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Uma Metodologia Multiobjetivo para Otimização

Topológica

Resumo

Sistemas CAD que integram Otimização Topológica, interpretação automática de
topologias e sua parametrização e Otimização de Forma são de grande interesse dada
a complexidade da tarefa de aplicar um procedimento de pós-processamento a um
grande conjunto de topologias propostas. Esta tese apresenta uma abordagem multi-
objetivo que integra a Otimização Topológica com a parametrização das topologias
obtidas e posteriormente a Otimização de Forma para problemas com vários materiais.
Para a otimização topológica é apresentado um Algoritmo Colônia de Formigas. As
topologias estimadas pelo Algoritmo Multiobjetivo Colônia de Formigas (MOACO)
representam um conjunto inicial de soluções de compromisso, que depois são para-
metrizadas usando-se NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline). Ao invés de aplicar
uma etapa adicional de Otimização de Forma em todas as soluções desse conjunto,
emprega-se o PROMETHEE II como um método de tomada de decisão para selecionar
uma topologia ou um pequeno número de topologias para serem submetidas à otimi-
zação. No estágio final, o problema multiobjetivo de Otimização de Forma é resolvido
através da aplicação do algoritmo NSGA-II às váriaveis associadas às coordenadas dos
pontos de controle e dos pesos da parametrização da fronteira interna das topologias
selecionadas. A abordagem proposta é ilustrada no projeto de um atuador magnético
C-core, que envolve a distribuição dos materiais ar, imãs permanentes e materiais ferro-
magnéticos num certo espaço de projeto. Os resultados obtidos mostram a adequação
e a flexibilidade do método apresentado, uma vez que uma boa estimativa da fronteira
Pareto-ótima é determinada e o procedimento de parametrização via NURBS e seleção
das soluções usando o PROMETHEE II integram-se automaticamente conduzindo ao
subconjunto de soluções que é refinado no procedimento de otimização de forma.

Palavras-chave: Otimização Topológica, Otimização de Forma, Otimização Multi-
objetivo por Colônia de Formiga, NSGA II, PROMETHEE II
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Uma Metodologia Multiobjetivo para Otimização

Topológica

Abstract

CAD systems that integrates Topological Optimization, automatic interpretation of
topologies and their parameterization and Shape Optimization are of great interest
given the complexity of the task of applying a post-processing procedure to a large set
of proposed topologies. This thesis presents a multiobjective approach that integrates
the Topological Optimization with the parameterization of the obtained topologies
and the Shape Optimization for problems with several materials. A Multiobjective
Ant Colony Algorithm is presented to solve the topological optimization. The topolo-
gies estimated by the Multiobjective Ant Colony Algorithm (MOACO) represent an
initial set of compromise solutions, which are then parameterized using NURBS (Non-
Uniform Rational B-Spline). Instead of applying an additional step performing Shape
Optimization in all solutions of this set, PROMETHEE II is used as a decision-making
method to select a topology or a small number of topologies to undergo the shape
optimization. At the final stage, the Multiobjective Shape Optimization problem is sol-
ved by applying the NSGA-II algorithm to the variables associated to the coordinates
of the control points and the weights of the internal border NURBS parametrization of
the selected topologies. The proposed approach is illustrated in the design of a C-core
magnetic actuator, which involves the distribution of three materials (air, permanent
magnets and ferromagnetic materials) in a design space. The results obtained show
the suitability and flexibility of the presented method, since good estimates of the
Pareto-optimal front are obtained and the procedure of parameterization via NURBS
and selection of the solutions using PROMETHEE II integrates automatically the
process of topological and shape optimization leading to a small set of solutions.

Keywords: Topology Optimization, Shape Optimization, Ant Colony Multi-
objective Optimization, NSGA II, PROMETHEE II
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Capítulo 1

Introdução

1.1 Apresentação

Modelos físicos e protótipos tem sido substituídos por modelos computacionais e
softwares de projeto assistido por computador (PAC) na busca pela redução de custos
no processo de projeto e auxílio ao projetista na concepção, modificação, análise e
otimização do projeto. Isto é devido ao aparecimento de novas tecnologias, ao aumento
de desempenho em várias aplicações em computação e engenharia e simultaneamente
à intensiva pesquisa em teoria matemática, representação e análise de superfícies.
Modelos computacionais são mais simples de serem analisados e menos custosos de
serem alterados. Mas, apesar do advento de uma computação poderosa, a atividade
humana ainda é crucial para transformar um conjunto de objetivos em projeto.

Esses sistemas fornecem ferramentas para modelar e representar dispositivos e
equipamentos com componentes geométricas e suas relações e propriedades. Embora
existam muitas tarefas distintas no processo de projeto, a integração do modelo geo-
métrico parametrizado e de métodos de otimização talvez seja o que tenha o maior
impacto na automação do processo de projeto baseado em sistemas de PAC [Renner
and Ekárt, 2003, Lowther, 2003, Guimarães, 2008, Guimaraes et al., 2010, Drechsler,
2010]. O objetivo da otimização nesse processo é modificar modelos ajustando automa-
ticamente a geometria e os parâmetros do projeto de modo a melhorar o desempenho
em relação aos objetivos desejados.

Uma ferramenta de projeto assistido por computador (PAC) para um processo de
otimização é um sistema automatizado caracterizado pela associação de um modelo
matemático e computacional do dispositivo que está sendo projetado e uma técnica
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2 Introdução

automática adequada de pesquisa para encontrar os valores ideais para as variáveis
de projeto (um método de otimização). Sistemas CAD podem ser usados tanto para
a descrição do aparelho como para encontrar melhores soluções para os problemas
de otimização em questão, e tornar a tarefa mais rápida e precisa, e, adicionalmente,
criando um banco de dados para o processo de fabricação [Guimarães, 2008].

O aparecimento de máquinas de fabricação de formas livres, como impressoras
3D utilizando vários materiais, permite maior liberdade sobre a distribuição interna
de materiais incluindo a capacidade para criar micro-estruturas de repetição. Esta
mudança na capacidade de construção influencia nos métodos de projeto uma vez
que aumentam as possibilidades de construir novas formas (expandindo o espaço
de projeto ao tornar factíveis soluções que antes não atendiam aos requisitos de
construção) e eliminam restrições complexas antes existentes para a automatização de
processos [Hiller and Lipson, 2009].

Considerando as diferentes tarefas no processo de concepção, muitas vezes, cada
uma delas pode ser vista como a de resolver um problema de otimização no qual a
estrutura e/ou um conjunto de parâmetros têm de ser encontrados para retornar o
melhor valor de acordo com os objetivos previstos. Em geral, os problemas de otimi-
zação no processo de design podem ser considerados como de otimização topológica,
de forma ou de tamanho [Luh and Lin, 2009]:

Problema de Otimização Topológica: problemas nos quais é necessário encontrar
o melhor leiaute possível para a distribuição de materiais dentro de um domínio
de projeto.

Problema de Otimização de Forma: problemas relacionados à determinação das
melhores formas geométricas das fronteiras de uma determinada disposição
inicial. Nestes problemas, no entanto, a configuração (buracos e forma como as
regiões de materiais diferentes estão ligados) do dispositivo permanece inalte-
rada;

Problema de Otimização do Dimensionamento: problemas nos quais buscam-se as
melhores medidas (comprimento, largura, etc...) de um componente com uma
configuração e forma de fronteiras fixadas.

A figura 1.1 ilustra esta classificação dos problemas de otimização. No exemplo da
figura 1.1: em (a) a configuração em "I"com fronteiras retas está fixada configurando
um um problema de otimização de dimensionamento no qual busca-se as dimensões
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Figura 1.1: Otimização: a) de Dimensionamento, b) de Forma e c) Topológica. [Luh and Lin,
2009]

em destaque; em (b) busca-se a forma ideal da curva fronteira mantendo a configuração
em "I", o que caracteriza a o problema de otimização de forma; em (c) pode-se alterar
a forma inserindo-se furos na configuração em "I", o que caracteriza o problema de
otimização topológica.

Assim, a otimização topológica (OT) é mais complexa do que a otimização de
forma (OF), uma vez que envolve a otimização tanto do limite e da distribuição do
material dentro do domínio de projeto. A otimização de dimensionamento é mais
restrita do que a otimização de forma, uma vez que está relacionada com o conjunto
de parâmetros de uma forma pré-determinada. As especificações do projeto que
devem ser satisfeitas, tais como o volume utilizável ou o material, ou restrições de
geometria, como furos ou regiões não-utilizáveis, tornam-se um conjunto de restrições
para o problema de otimização topológica. Em problemas de otimização de forma, as
localizações dos pontos principais que definem uma curva ou parâmetros que definem
uma forma geométrica pré-determinada especificada, em geral, são as variáveis de
concepção.

Na otimização topológica busca-se encontrar a melhor distribuição de materiais
dentro de uma região de interesse que satisfazem certos criterios fixados a priori
[Bendsøe and Kikuchi, 1988, Bendsøe, 1989, Bendsøe and Sigmund, 2003, Rozvany,
2009, Deaton and Grandhi, 2014, Sigmund and Maute, 2013, van Dijk et al., 2013]. A
otimização topológica é realizada começando com um mínimo de informação sobre
o objeto para encontrar uma estrutura de leiaute inicial que atende a determinados
critérios desejáveis fixados a priori. Na busca por esta estrutura, uma nova configuração
não-intuitiva pode surgir pois o processo de busca é feito via modificações livres na
distribuição do material e a solução otimizada não é dependente de informações ou
de uma configuração convencional já existente. Considerando que a escolha de uma
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configuração adequada da estrutura na fase conceitual de um projeto é geralmente o
fator mais importante para a eficácia do dispositivo e que ao iniciar com a otimização
topológica pode-se gerar soluções inovadoras e promissoras, então é recomendável
que o processo de otimização num projeto assistido por computador inicie-se pela
otimização topológica [Eschenauer and Olhoff, 2001].

Desde o pioneiro trabalho de Bendsoe e Kikuchi [Bendsøe and Kikuchi, 1988],
no qual propõem um método computacional - o Método de Homogeneização (MH)
- para OT de estruturas gerais, muitos métodos para resolver estes problemas têm
sido desenvolvidos, como por exemplo métodos baseados na Densidade (MD) tal
qual o método SIMP (Solid Isotropic Microstructures with Penalization) [Bendsøe, 1989,
Rozvany and Zhou, 1991b, Zhou and Rozvany, 1991]; o método Level Set (LSM) [Osher
and Sethian, 1988, Santosa, 1996, Sethian and Wiegmann, 2000] e técnicas ON/OFF.
Mais do que isso, uma ampla gama de aplicações tem sido estudados, dentre as
quais a otimização de dispositivos eletromagnéticos que é de particular interesse
neste trabalho. Para maior detalhamento vejam os artigos [Rozvany, 2009, Deaton
and Grandhi, 2014, Sigmund and Maute, 2013, van Dijk et al., 2013]. Algoritmos
Evolucionários (AE) e outros métodos bio-inspirados também têm sido empregados
em muitos problemas de otimização relacionados a sistemas PAC. Para uma discussão
da importância dos AEs em sistemas PAC veja [Renner and Ekárt, 2003,Drechsler, 2010].
Uma discussão sobre AE multiobjetivo para OF de equipamentos eletromagnéticos é
apresentada em [Di Barba, 2009].

Embora os métodos de OT sejam efetivos em determinar uma boa distribuição
inicial do material no domínio de projeto, um procedimento de pós-processamento é
usualmente feito para refinar os resultados obtidos e aumentar a eficiência do leiaute
proposto. Isto usualmente é feito via parametrização da topologia definida como
distribuição inicial do material pela OT, conduzindo à chamada otimização de forma
[Bendsøe, 1989, Bendsøe and Sigmund, 2003, Haslinger and Makinen, 2003]. Ambas
otimizações, OT e OF, podem envolver múltiplas restrições e múltiplos objetivos,
refletindo as especificações e requisitos de projeto. Em problemas multiobjetivo,
tipicamente existe um conjunto de soluções conflitantes em relação aos objetivos,
conhecidos como soluções Pareto-ótimas [Coello et al., 2007].

Sistemas PAC que integram OT, interpretação e parametrização automática da
topologia e OF são de grande interesse dado a complexidade da tarefa de aplicar o
pós-processamento a um imenso conjunto de soluções inicialmente propostas. Em [Lin
and Chao, 2000], os autores apresentam uma proposta de integração totalmente au-
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tomatizada da otimização topológica e de forma, aumentando assim a eficiência do
processo de otimização. Inicialmente é aplicado o Método de Distribuição de Materiais
para criar uma imagem em tons de cinza com menor exigibilidade. Daí a imagem é
interpretada usando comparação das regiões vazias de diversos formatos e tamanhos
com templates de diversas formas básicas, gerando assim um modelo parametrizado
da estrutura. Finalmente é aplicada uma otimização de forma nos parâmetros do
modelo a fim de alcançar uma configuração ajustada e que atenda às restrições de
projeto. Em [Tang and Chang, 2001], os autores propõem uma abordagem integrada
que envolva otimização topológica estrutural e de forma. A proposta integrada é
realizada primeiro convertendo a geometria da estrutura otimizada topologicamente
em curvas e superfícies suaves parametrizadas por B-splines, sendo a técnica de re-
construção geométrica a maior contribuição. Em seguida, as curvas e superfícies
são importadas para um ambiente paramétrico CAD para construir modelos sólidos
da estrutura. Para realizar a otimização são utilizados CAD comerciais, análise de
elementos finitos e a aplicação de ferramentas de software. Em [Campelo et al., 2008]
é proposto uma metodologia híbrida para o projeto de dispositivos em engenharia
empregando um Algoritmo de Seleção Clonal para Otimização Topológica (TopCSA -
Clonal Selection algorithm for Topology Optimization) para obter um leiaute inicial para o
dispositivo em questão e então aplicam o algoritmo RCSA (Real-coded Clonal Selection
Algorithm) [Campelo et al., 2005] para o refinamento e melhoria da solução encontrada.
Em [Cervera and Trevelyan, 2005a] é proposto uma abordagem de otimização estru-
tural evolucionária (ESO - Evolutionary Structural Optimization) usando NURBS para
definir a geometria das componentes e seus pontos de controle como variáveis de
decisão do processo de otimização. As cavidades internas com bordo parametrizado
pelas NURBS são utilizadas na evolução da topologia das soluções, na qual um meca-
nismo de fusão das cavidades é utilizado para modificar assim as características da
topologia. No artigo [Cervera and Trevelyan, 2005b] eles apresentam um algoritmo
para a otimização estrutural 3D. Mas, devido à complexidade de manipulação de
superfícies baseada em NURBS, certos procedimentos são realizados manualmente
sendo inviável no tratamento de grande número de topologias distintas.

1.2 Conceitos básicos

As tarefas a serem executadas no desenvolvimento de um projeto podem, muitas
vezes, ser vistas como problemas de otimização que correspondem a encontrar, em
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relação a um espaço de possibilidades, as condições que fornecem um menor (ou
maior) valor em relação aos objetivos a serem avaliados para a tarefa. Assim, uma
formulação geral para problemas de otimização pode ser dada por:


Encontrar: x∗ = arg min

x
F(x)

Sujeito a: x ∈ χ

(1.1)

em que x = (x1, . . . , xn) representa o vetor das variáveis de otimização e χ é o conjunto
factível que contém todos x ∈ χ satisfazendo as restrições do problema e χ.

Num projeto, o conjunto factível χ é definido pelos requisitos do sistema e suas
limitações. Em geral ele pode ser descrito como:

χ = {x ∈ χ : gi(x) ≤ 0, i = 1, . . . , p, hi(x) = 0, i = 1, . . . , q}. (1.2)

Se F é uma função real, o problema é dito ser mono-objetivo, e caso
F =

(
f1(x), f2(x), . . . , fm(x)

)
, em que fi : χ → R são funcionais que representam

um único objetivo, temos um problema multi- objetivo.

Em problemas mono-objetivo podemos ter pontos de mínimos locais (quando
nenhum ponto em uma vizinhança deste possui valor menor) ou de mínimos globais
(quando nenhum ponto do conjunto factível possui valor menor). Estas ideias podem
ser formalmente enunciadas como

Definição 1.1. (Solução Ótima Local) Uma solução x∗ ∈ χ é dita ser ótima local se existe
ε > 0 tal que ∀x ∈ χ satisfazendo ||x− x∗|| ≤ ε têm-se f (x∗) ≤ f (x).

Definição 1.2. (Solução Ótima Global) Uma solução x∗ ∈ χ é dita ser ótima global se
∀x ∈ χ têm-se f (x∗) ≤ f (x).

Num problema multiobjetivo, um ponto x∗ ∈ χ que minimize todos os objetivos
é chamado de solução utópica. No entanto, em geral tais pontos não existem e na
prática têm-se um conjunto de soluções não-comparáveis que são consideradas como
soluções ótimas, ou seja, soluções que são melhores em alguns dos objetivos mas
piores em outros quando comparadas com as demais soluções deste conjunto. Esta
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ideia é formalizada através do conceito de soluções Pareto-ótimas, definida através de
comparação dos vetores objetivos das soluções via uma relação de dominância.

Definição 1.3. (Dominância Pareto) Um vetor z domina outro vetor y se, e somente se,
z ≤ y e z 6= y, ou seja, existe ao menos um índice i tal que zi < yi. Esta relação de dominância
será representada por z ≺ y ou y � z, a qual indica, respectivamente, que z domina y ou que
y é dominado por z.

em que as relações “ 6="e “≤"são definidas por

Definição 1.4. Dados y, z ∈ R
m:

y ≤ z ⇒ {yi ≤ zi, i = 1, 2, . . . , m} (1.3)

y 6= z ⇒ {∃ i : yi 6= zi} (1.4)

No contexto da otimização, esta relação de dominância é aplicada sobre as soluções
mapeadas no espaço de objetivos do problema. Assim, define-se:
Definição 1.5. (Dominância Pareto) Seja xa, xb ∈ χ e F(xa), F(xb) seus vetores dos valores
objetivos. Dizemos que xa domina xb quando F(xa) ≺ F(xb).

E o conjunto das soluções Pareto-ótimas pode ser definido como:
Definição 1.6. (Conjunto Pareto-ótimo ) Dado um problema de otimização multiobjetivo,
seu conjunto Pareto-ótimo é definido por:

P = {x ∈ χ|@z ∈ χ : F(z) ≺ F(x)} (1.5)

Considerando o espaço de objetivos têm-se:
Definição 1.7. (Fronteira Pareto-ótima) Dado um problema de otimização multiobjetivo e
seu conjunto Pareto-ótimo P , a fronteira Pareto-ótima é dada por:

F = {y = F(x)|x ∈ P} (1.6)

Portanto, resolver um problema de otimização multiobjetivo significa encontrar
sua fronteira Pareto-ótima (e claramente seu conjunto Pareto-ótimo). Mesmo em
problemas de otimização combinatória, em que P é de cardinalidade finita, do ponto
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de vista prático busca-se um conjunto de tamanho fixado mas que seja representativo
de P fornecendo uma boa aproximação da fronteira Pareto-ótima.

Dois conceitos que serão utilizados nos algoritmos para a otimização topológica
(ver seções 2.1 e 2.4) e de forma (ver seção3.3) são a distância de aglomeração (ou de
multidão ou crowding distance) e a classificação de um conjunto de pontos em fronteiras
de não-dominância. Em [Deb et al., 2002], Deb et al. ao propor o algoritmo Nondomi-
nated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II), que será utilizado aqui na otimização
de forma, apresentam um procedimento rápido para a classificação do conjunto de
pontos no espaço objetivo em níveis de fronteiras e o operador de comparação usando
a distância de aglomeração para selecionar pontos numa mesma fronteira afim de
preservar a diversidade de soluções. Estas ideias também foram agregadas na pro-
posta do algoritmo multiobjetivo por Colônia de Formigas (MOACO) para otimização
topológica.

Figura 1.2: Fronts F1, F2 e F3 nos quais um conjunto de pontos foram classificados por não-
dominância.

Dado um conjunto de pontos Y = {y1, y2, . . . , yk} ⊂ R
m, usando-se a dominância

Pareto pode-se classificar os pontos em diversos fronts Fi, que são conjuntos nos quais
as soluções são não-comparáveis entre si (veja figura 1.2 ). Tal classificação é realizada
do seguinte modo: o front F1 é formado pelos pontos de Y que não são Pareto-
dominados por nenhum outro; o front F2 é formado pelos pontos não-dominados
de Y excluídos aqueles de F1; o front F3 é formado pelos pontos não-dominados de
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Y excluídos aqueles já pertencentes a F1 e a F2; e assim por diante até que todos os
pontos tenham sido classificados em algum front Fi.

Figura 1.3: Cubóide em relação ao i-ésimo ponto de um front (pontos preenchidos) para cálculo
da distância de aglomeração [Deb et al., 2002].

A distância de aglomeração é uma medida de como as soluções de um mesmo front
estão espalhadas. Assim, ao ter que selecionar parte das soluções deste front é desejável
manter aquelas que estão em regiões menos densas afim de manter maior diversidade.
Para o cálculo da distância de aglomeração, todas as soluções de um mesmo front
(soluções não-comparáveis entre si) são ordenadas (ascendente) de acordo com cada
objetivo. Daí às soluções referentes aos valores extremos (valores máximo e mínimo da
função objetivo) é atribuído um valor infinito (pontos p1 e pl na figura 1.3 ), indicando
que estas soluções são mais importantes do que qualquer outra pois possuem os
melhores valores para um dos objetivos. Para as outras soluções intermediárias são
atribuídos valores de distância igual à diferença absoluta normalizada nos valores
objetivos de suas soluções vizinhas. Isto é feito em relação a todos os objetivos e a
distância de aglomeração global de uma solução é dada pela soma das distâncias desta
solução em relação a cada objetivo. Assim, soluções com menores valores de distância
de aglomeração são, em certo sentido, mais rodeadas por outras soluções, ou seja estão
numa região "mais densa". A figura 1.3 apresenta o cubóide para o i-esimo ponto de
um front (representado por pontos preenchidos), em que a distância de aglomeração é
uma medida para o perímetro (normalizado) do cubóide.
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1.3 Visão Geral da Proposta

O problema de otimização topológica multiobjetivo geral pode ser definido como o
de encontrar a distribuição ótima de materiais na região de projeto que minimize as
múltiplas funções objetivos e satisfaça às restrições do problema. Matematicamente, o
problema de otimização pode ser dado por:

min
(

f1(ξ), . . . , fm(ξ)
)
∈ R

m (1.7)

s.a. :

 gi(ξ) ≤ 0, i = 1, . . . , p

ξ ∈ S |χ̃|
(1.8)

em que S |χ̃| representa o espaço de busca.

Neste trabalho, a região de projeto está sendo considerada um conjunto fechado
e limitado χ ⊂ R

2 do espaço geométrico de dimensão 2. A discretização de χ em
um vetor de células é representada por χ̃ e considera-se n o número de diferentes
materiais disponíveis para definir o leiaute da região de projeto, considerando incluído
um material de fundo que preenche o espaço ao redor da estrutura de interesse (o
ar, por exemplo). Então, sendo S = {1, 2, . . . , n} o conjunto dos n estados possíveis
para uma dada célula c ∈ χ̃ e ξ um vetor que associa um estado i ∈ S para cada
célula de c ∈ χ̃, temos o conjunto S |χ̃| de todas as possibilidades de distribuição de
material na região discretizada. Portanto, as funções objetivo podem ser definidas
como fr(ξ) : S |χ̃| 7→ R. As restrições do problema gi(ξ) : S |χ̃| 7→ R são representações
matemáticas do sistema de requisitos e limitações do projeto.

Considerando que o espaço de projeto foi discretizado, o problema geral descrito
na equação (1.7) pertence à classe dos problemas de otimização combinatória. Particu-
larmente este é um problema não-linear inteiro e usualmente de natureza não-convexa.
Métodos metaheurísticos são adequados para este tipo de problema uma vez que: (i)
podem ser aplicados a problemas não-convexos com variáveis inteiras ou mistas; (ii)
podem equilibrar pesquisa global e local, se corretamente ajustados para a aplicação;
(iii) podem ser aplicados a funções não-suaves e não-diferenciáveis; (iv) podem con-
vergir para um conjunto de soluções que representam uma estimativa do conjunto
de Pareto-ótimo. A natureza conflitante de problemas de otimização multiobjetivo
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tornam sua solução mais complexa por quê a otimalidade é definida em termos de
soluções Pareto-ótimas.

Para resolver o problema de otimização topológica multiobjetivo e com vários
materiais é proposto o uso de um Algoritmo de Otimização Multiobjetivo por Colônia
de Formigas (MOACO - MultiObjective Ant Colony Optimization), veja seção 2.4. A
escolha de um algoritmo baseado em Colônia de Formigas é devido à simplicidade
de representação da região de design χ através de sua discretização, da geração de
novas soluções e também motivado pelos bons resultados obtidos para problemas
mono-objetivo em [Batista et al., 2011], no qual o problema da distribuição dos diversos
materiais sobre a região do projeto foi convertido em um problema de roteamento
através de um grafo direcionado.

As soluções encontradas aplicando-se o algoritmo MOACO usualmente apre-
sentam fronteiras irregulares que não são desejáveis em aplicações. Daí, para um
subconjunto adequado das soluções encontradas, será realizado uma parametrização
de suas fronteiras internas e em seguida realizada uma otimização de forma para
aumentar a qualidade destas soluções. Uma vez encontrado um conjunto de solu-
ções de compromisso para o problema de otimização topológica, o projetista poderia
escolher quais soluções desejar submeter à otimização de forma. Considerando a
possibilidade do número de soluções ser muito grande e envolver em geral critérios
conflitantes, propõe-se aplicar o método de auxílio à tomada de decisão multicritério
chamado PROMETHEE II (veja seção 3.2). Isto permite automatizar o processo de
seleção e a etapa de otimização de forma. Neste estágio de tomada de decisão, aos
objetivos podem ser acrescidos outros critérios à escolha do projetista, mas que não
foram consideradas adequadas no processo de otimização topológica.

O processo de parametrização é realizado através da identificação das fronteiras
entre regiões compostas de diferentes materiais e a descrição destas através de curvas
NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline), veja seção 3.1. A aplicação de NURBS para
definir o perfil interno da fronteira é devido à sua maior flexibilidade para a mani-
pulação do modelo parametrizado e, portanto, visa obter uma eficiente otimização
de forma. A forma de um curva NURBS é afetada pelos valores de seus pontos de
controle, pesos e vetor de nós.
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Cada topologia selecionada conduz a um problema de otimização de forma associ-
ado, que pode ser enunciado como:

min
(

f1(w), . . . , fm(w)
)
∈ R

m (1.9)

s.a :

 gi(w) ≤ 0, i = 1, . . . , p

wk,min ≤ wk ≤ wk,max, k = 1, . . . , N
(1.10)

em que w é o vetor que armazena os valores das coordenadas dos pontos de controle
e valores de pesos que definem as NURBS que determinam a forma das fronteiras
internas da topologia selecionada. wk,min e wk,max são, respectivamente, os valores
mínimos e máximo permitidos para cada variável wk do problema de otimização.

Observe que no problema de otimização de forma associado a uma dada topologia
serão considerados os mesmos objetivos e restrições de projeto utilizados na otimização
topológica formulado originalmente. A mudança ocorre nas variáveis de otimização
e no espaço de busca, isto é, a otimização de forma é realizada considerando como
suas variáveis as coordenadas dos pontos de controle e os pesos que definem as
NURBS e mantendo os vetores de nós fixados. Propõe-se para resolver este problema
de otimização multiobjetivo a aplicação do algoritmo Nondominated Sorting Genetic
Algorithm II (NSGA-II) proposto em [Deb et al., 2002], reconhecidamente um dos
mais populares algoritmos para otimização multiobjetivo com bom desempenho em
problemas de até centenas de variáveis [Durillo et al., 2010, Antonio and Coello, 2013].

Ao final, o método de tomada de decisão PROMETHEE II pode opcionalmente ser
aplicado para destacar uma solução geral para o problema proposto, concluindo assim
de forma automática o processo de projeto.

A figura 1.4 resume esta proposta, cujos detalhes serão apresentados nos próximos
capítulos.
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Figura 1.4: Fluxograma da abordagem

1.4 Objetivos da Tese

O objetivo principal deste trabalho é investigar, desenvolver e implementar uma
abordagem multiobjetivo para otimização de projeto que integre de forma automática
a otimização topológica, a seleção de soluções desejáveis, a parametrização destas
soluções e a sua otimização de forma. Além disto, pretende-se realizar a aplicação
da metodologia proposta no projeto de dispositivos eletromagnéticos envolvendo
múltiplos materiais.

Este trabalho compreende as seguintes partes principais:

1. Definição de um algoritmo de otimização topológica de simples representação e
eficiente que forneça bons leiautes iniciais;

2. Descrição de um procedimento para a parametrização das soluções obtidas na
otimização topológica e definição de um método para a seleção de um subcon-
junto das soluções Pareto-ótimas estimadas para serem submetidas à otimização
de forma;
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3. Implementação da otimização de forma a fim de melhorar a qualidade das solu-
ções obtidas.

4. Aplicação da metodologia proposta a problemas reais e avaliação dos resultados
obtidos.

1.5 Contribuições da Tese

As contribuições originais desta tese são:

• Proposta de uma abordagem integrada e automatizada para a otimização multi-
objetivo em problemas de projeto visando a aplicação em dispositivos eletromag-
néticos utilizando múltiplos materiais, com a obtenção da parametrização do
modelo utilizando NURBS.

• Configuração de um algoritmo de Colônia de Formigas eficiente para resolver o
problema multiobjetivo de otimização topológica envolvendo múltiplos materiais;

Parte dos resultados obtidos geraram os seguintes trabalhos:

• ZULIANI, JOÃO BATISTA QUEIROZ; WEISS COHEN, MIRI ; BATISTA, LUCAS
DE SOUZA ; GADELHA GUIMARÃES, FREDERICO . Multi-objective Topology
Optimization with Ant Colony Optimization and Genetic Algorithms. Computer-
Aided Design and Applications, v. 12, p. 1-9, 2015.

• ZULIANI, J. B. Q.; COHEN, M. W. ; BATISTA, L. S. ; GUIMARAES, F. G. . Multi-
objective Topology Optimization with Ant Colony Optimization and Genetic
Algorithms. In: 11th International CAD Conference (CAD’14), 2014, Honk Kong.
Proceedings of CAD’14, 2014. v. 1. p. 175-177.

• ZULIANI, J. B. Q.; BATISTA, L. S. ; GUIMARAES, F. G. ; COHEN, M. W. ;
LI, M. ; LOWTHER, D. A. . Multiobjective Topology Optimization with Ant
Colony Systems in Applied Electromagnetics. In: International Conference on
the Computation of Electromagnetic Fields (Compumag) 2013, 2013, Budapest.
Proceedings of the 19th Compumag, 2013., 2013. v. v1. p. 1-2.
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1.6 Estrutura do texto

Este texto está organizado do seguinte modo:

No Capítulo 2 é feito uma revisão sobre otimização topológica (e em particular
aplicada a projeto de dispositivos eletromagnéticos), sobre algoritmos Colônia de
Formigas e sua aplicação a problemas de otimização topológica. Neste capítulo
também é apresentada a proposta de algoritmo de otimização topológica multiobjetivo
por Colônia de Formigas.

No Capítulo 3 são discutidos alguns aspectos da otimização de forma. Nele é
apresentado o método PROMETHEE II a ser aplicado para a redução da quantidade
de soluções a serem submetidas à otimização de forma. Também são apresentados
alguns conceitos básicos sobre curvas NURBS, o procedimento para parametrização
das curvas da fronteira interna do espaço de projeto utilizando NURBS e a descrição
da otimizaçao de forma utilizando o algoritmo NSGA-II.

No Capítulo 4 são apresentados os dois problemas de otimização considerados.
Descrevem-se a aplicação da metodologia proposta ao estudo da otimização bi-objetivo
de um atuador magnético e a comparação dos resultados obtidos com aqueles obtidos
em [Batista et al., 2011] e [Choi and Yoo, 2009]. Também são apresentados os resultados
obtidos inicialmente na otimização topológica de um motor de imãs permanentes
interno.

O Capítulo 5 conclui este texto de tese realizando uma descrição geral dos resulta-
dos apresentados e propondo sugestões de continuação do trabalho.
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Capítulo 2

Otimização Topológica

Este capítulo apresenta uma revisão sobre Otimização Topológica e descreve as princi-
pais abordagens utilizadas para resolver problemas deste tipo e em particular para
a aplicação em projeto de dispositivos eletromagnéticos. Apresentam-se também
a Otimização por Colônia de Formigas e os algoritmos propostos para o problema
multiobjetivo de otimização topológica envolvendo múltiplos materiais.

2.1 Otimização Topológica

A otimização topológica busca encontrar a melhor distribuição de materiais (leiaute)
sobre uma região de interesse do projeto. De acordo com Eschenauer and Olhoff, 2001
“a topologia de uma estrutura, isto é, a disposição de materiais ou o posicionamento
dos elementos estruturais na estrutura, é crucial para sua otimalidade”.

Formalmente, isto pode ser definido como a seguir. Considere que exista uma
região de interesse num equipamento em que uma disposição de um número finito
n de materiais tem de ser definido e cujo resultado será avaliado em relação a um
número finito m de objetivos. Esta região será chamada de domínio de projeto ou espaço
de projeto e será considerada um subconjunto fechado e limitado Ω ⊂ R

2 do espaço
geométrico bidimensional. Considerando que dentre os n materiais disponíveis está
incluido o material de fundo que preenche o espaço em torno da estrutura de interesse
(por exemplo, ar), então o conjunto dos n estados possíveis que um dado ponto no
domínio de projeto x ∈ Ω pode assumir será denotado por S = {1, 2, . . . , n}. Assim,
para definir um leiaute no espaço de projeto Ω é necessário atribuir um estado i ∈ S
para cada x ∈ Ω. Seja S |Ω| o conjunto de todos os leiautes possíveis definidos em Ω

17
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usando os materiais disponíveis, ou seja, um elemento ξ ∈ S |Ω| representa um arranjo
particular de materiais no espaço de projeto. Quando Ω é um conjunto finito, S |Ω|

pode ser visto como o produto cartesiano S ×S × . . . ×S finito. Além disso, suponha
que a cada leiaute ξ definido sobre Ω seja possível atribuir valores de desempenho
f1(ξ), . . . , fm(ξ) relacionados com os m objetivos. Portanto, o problema de otimização
topológica pode ser definido como:


Encontrar: ξ∗ = arg min

ξ
( f1(ξ), . . . , fm(ξ)) ∈ R

m

Sujeito a: ξ ∈ S |Ω|

ξ atende às restrições do problema

(2.1)

em que as restrições do problema são as representações matemáticas dos requisitos e
limitações do sistema. O conjunto S |Ω| acima é uma representação genérica e em cada
método de otimização a descrição de seus elementos possui uma representação ade-
quada considerando-se as variáveis a serem utilizadas na otimização e ao modo como
o espaço de projeto Ω é modelado. Para a otimização topológica iremos considerar o
espaço de projeto discretizado Ω̃ em células onde serão atribuídas um único material.

De acordo com Sigmund and Petersson, 1998 os problemas numéricos típicos que
aparecem na otimização topológica podem ser classificados em três categorias: baixa
suavidade, dependência da malha e mínimos locais. Como aplicações geralmente
requerem uma forma suave do leiaute, especialmente em processos manufaturados,
a baixa suavidade dos resultados de otimização topológica é um de seus principais
pontos fracos. Dentre as abordagens mais comuns para otimização topológica, o
Método Level Set (MLS) evita este problema dada a natureza da construção de soluções
por ele criada. Outros métodos buscam mecanismos para minimizar ou corrigir
este problema. Em métodos ON/OFF pode-se aumentar o tamanho da malha de
discretização, porém isto implica num aumento do custo computacional. Em geral
realiza-se um pós-processamento em que a topologia bruta encontrada é suavizada ou
então, como em [Campelo et al., 2008], pode-se incluir a suavidade das soluções como
um dos objetivos ou restrição a guiar a otimização. No entanto em muitos artigos a
suavidade é analisada por um ponto de vista subjetivo.

As principais abordagens para resolver problemas de otimização topológica são
o Método de Homogenização (MH), métodos baseados na Densidade dos Materiais
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(MD), o método Level Set (MLS) e métodos ON/OFF. Adiante apresenta-se uma breve
descrição desses métodos.

O método de Homogeneização

Em 1988, Bendsøe and Kikuchi, 1988 propuseram o método de Homogeneização (HM
- Homogenization method) no qual apresentaram um método computacional prático que
estimulou um grande desenvolvimento na área de otimização topológica. O HM é
um método matemático para caracterizar propriedades termo-mecânicas de materiais
compósitos eventualmente complexos. Nele, o espaço de projeto é representado por
uma malha de microestrutura periódica no qual cada elemento é uma célula retangular
com uma cavidade interior (originalmente também retangular), veja a figura 2.1.
Elementos cujos tamanhos das cavidades (porosidade) são 0 representam materiais
sólidos e com tamanhos 1 representam espaços vazios. Regiões cujas porosidades
estão entre 0 e 1 indicam um material poroso ou compósito. O processo de otimização
ocorre sobre as cavidades alterando continuamente seu tamanho e orientação. Ao final
do processo de otimização, baseado no volume das cavidades, a região é preenchida
com material ou não, formando a estrutura. Assim, obtém-se o leiaute ótimo em
macro-escala baseado na sua microestrutura [Campelo et al., 2010, Yoo et al., 2000].

Figura 2.1: Representação usando o Método de Homogeneização [Silva et al., 1999]

Este método apresenta duas importantes características:

• supera os problemas de otimização topológica mal-postos pois corresponde a
uma relaxação do problema variacional de alocação de materiais [Eschenauer
and Olhoff, 2001];
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• dispensa a necessidade de realizar um frequente refinamento da malha de ele-
mentos finitos [Hassani and Hinton, 1998].

No entanto, tal método também apresenta alguns pontos fracos [Campelo et al.,
2010], [Rozvany et al., 1992]:

• alto número de variáveis de otimização são gerados;

• pressupõe o comportamento da função objetivo, como linearidade ou convexi-
dade, pelas técnicas de otimização, o que limita seu uso;

• elevados custos de fabricação são necessários para produzir os materiais compó-
sitos ou porosos;

• sensibilidade às condições de contorno;

• as soluções obtidas usando a abordagem de homogeneização podem ser ótimos
locais devido à não-convexidade, embora esta seja uma característica comum à
maioria das representações utilizadas em otimização topológica.

Segundo Campelo et al., 2010, o problema de otimização definido pelo HM é
resolvido empregando abordagens baseadas na análise de sensibilidade utilizando
cálculos diretos de derivada a partir da definição do problema de homogeneização;
fórmulas de ótimalidade explícita baseadas nas condições de Karush-Kuhn-Tucker;
programação linear sequencial; Método das assíntotas móveis; ou uma variedade de
regras iterativas de atualização baseadas em condições explícitas de otimalidade.

Embora o HM tenha ampla aplicação na área de engenharia estrutural, ele não é
muito encontrado em aplicações para dispositivos eletromagnéticos. Segundo Cam-
pelo et al., 2010, Yoo and Kikuchi, 2000 encontraram uma formulação matemática
para homogeneização na área magnética. Seu grupo aplicou este método para: a
maximização da flexibilidade média magnética no projeto de um imã H [Yoo and
Kikuchi, 2000], [Yoo et al., 2000] e de núcleo em C [Yoo et al., 2000]; a redução de
vibração causada pela excitação magnética harmônica em motores [Yoo and Kikuchi,
2002]; o projeto de um atuador magnético [Yoo and Soh, 2005]; e para a otimização
de um dispositivo magnético de ressonância por imagem [Choi and Yoo, 2010]. Zhou
et al., 2010 aplicaram a técnica para o projeto de meta-materiais periódicos 3D para
propriedades eletromagnéticas, e Joachim Drenckhan and Parson, 2008 aplicaram ao
projeto de atuadores piezoelétrico.
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Métodos baseados em Densidade

O SIMP (Solid Isotropic Microstructures with Penalization) é outra abordagem para a
modelagem de problemas de otimização topológica que resolve vários dos pontos
fracos apresentadas na abordagem HM. De acordo com Rozvany, 2001, tal método
também havia sido proposto por Bendsøe em 1989, porém chamado de método da
abordagem direta ou método da densidade artificial. O SIMP também foi deduzido por
Rozvany and Zhou, 1991a com base no subsídio para os custos de fabricação, sem
porém observar a similaridade computacional de sua técnica com aquelas propostas
por Bendsøe uma vez que expressavam a relação SIMP em uma forma diferente. Este
método também é conhecido como Método de Densidade (DM).

O SIMP substitui a microestrutura com cavidades em cada elemento utilizada no
HM pela densidade normalizada do material em cada elemento da região discretizada.
A primeira consequência disto é a redução no número de variáveis de otimização, já
que em cada célula a cavidade e a orientação são substituídas pela densidade. Apesar
da redução, o número de variáveis ainda é considerado alto.

Como o SIMP usa densidades intermediárias, as propriedades dos materiais fic-
tícios devem ser deduzidas. Isto pode ser feito por simples relações para materiais
lineares, mas em geral é mais complexo para materiais não-lineares [Campelo et al.,
2010], [Bendsøe and Sigmund, 1999]. Outras fraquezas do método são o modelo
ser mal-posto e as soluções encontradas serem em geral mínimos locais. Rozvany,
2001,Eschenauer and Olhoff, 2001 and Campelo et al., 2010 apresentam alguns contra-
argumentos a estas fraquezas. Por outro lado, como a discretização utilizada no SIMP
pode ser a mesma da malha de elementos finitos, pode-se extrair informações de
sensibilidade com um baixo custo.

Segundo Campelo et al., 2010:

“(...) métodos baseados em densidade são as abordagens mais popula-
res em otimização topológica em projetos eletromagnéticos (...). Algumas
razões para isto são provavelmente sua simplicidade de implementação,
particularmente quando comparado ao HM, seu relativo bom desempenho
em várias aplicações; e o uso quase universal do método adjunto para a ex-
tração computacionalmente barata de informação de sensibilidade, a partir
do modelo de elementos finitos, que é então utilizado como base para as
rotinas de otimização".
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Método Level Set

A ideia fundamental no método Level Set (LSM) é descrever as fronteiras da estrutura
pelo conjunto de nível zero de uma função auxiliar φ [BURGER and OSHER, 2005]. A
região interna da topologia é dada pela região em que φ(x) > 0. Esta função objetivo
φ pode ser por exemplo a energia de deformação. Assim, uma equaçao diferencial
parcial (EDP), com φ como função incógnita, é introduzida tendo φ0(x) sendo a posição
inicial da interface. Esta EDP evolui dinamicamente a função de nível φ e então cria
novas topologias como o conjunto de nível zero da solução da EDP.

Figura 2.2: Diagrama da função level set e sua fronteira implícita [Jia et al., 2011].

O LSM foi originalmente proposto por Osher and Sethian, 1988 e seu uso para
otimização foi introduzido por Santosa, 1996. Sethian and Wiegmann, 2000 apud [Seo
et al., 2010]) foram um dos primeiros a introduzir o método para otimização estrutural.
O interersse no LSM é cada vez maior na área de otimização topológica [BURGER and
OSHER, 2005], e recentemente (em 2015) foi proposto um novo modelo multi-material
para otimização topológica e de forma usando este método [Wang et al., 2015].

Comparado com o HM e o SIMP, o LSM possui alguns excelentes aspectos: não
apresenta o problema de tabuleiro de xadrez, não apresenta dependência à malha, boa
estabilidade numérica e relativamente fácil implementação [Campelo et al., 2010], [Jia
et al., 2011]. O LSM também possui uma extensão natural para problemas 3D. Mas
algumas críticas aprarecem quanto a: implementação de cálculos necessários para
evoluir a interface, convergência a mínimos locais, e dependencia do leiaute inicial
φ0 [Campelo et al., 2010]. Também é reconhecido que o LSM convencional possui
convergência lenta [Wang et al., 2007].
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Métodos ON/OFF

Em métodos ON/OFF cada ponto x no espaço de projeto Ω é associado somente a
um material dentre uma lista finita de materiais disponíveis. Estes métodos também
recebem o nome de binários, discretos ou 0/1 uma vez que a abordagem inicial considera
o caso mais simples de estruturas, em que cada ponto pode assumir somente dois
estados: presença de um único material ou espaço vazio, confomre apresentado na
figura 2.3.

Figura 2.3: Método ON/OFF: espaço discretizado e representação dos materiais.

O espaço de projeto Ω é representado por uma malha de elementos finitos e o
conjunto de estados que representam os materiais (incluído o espaço vazio) pode ser
representado por S = {1, 2, . . . , n}. As variáveis de projeto xj indicam a presença de
um material (xj ∈ S) no j-ésimo elemento.

Os pontos fracos dos métodos ON/OFF citados na literatura são dependência de
malha, mal-postos, instabilidades numéricas (como o problema do tabuleiro de xadrez,
por exemplo), dificuldades na otimização discreta, convergência para mínimos locais
e baixa praticidade de fabricação das soluções [Campelo et al., 2010]. No entanto, são
capazes de lidar com maior número de variáveis e possuem melhores características
de convergência e menos iterações quando comparados com outros métodos [Fei and
Rongge, 2012].

A otimização topológica por métodos ON/OFF tem sido amplamente utilizada
para resolver problemas de otimização em diversas áreas da engenharia, e especifica-
mente para dispositivos eletromagnéticos [Dyck and Lowther, 1996, Takahashi et al.,
2010b, Takahashi et al., 2010a, Takahashi et al., 2009, Fei and Rongge, 2012, Takahashi
et al., 2011, Okamoto et al., 2006].
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2.2 Otimização Topológica no projeto de dispositivos

electromagnéticos

Desde a primeira abordagem de otimização topológica para o projeto de dispositivos
eletromagnéticos, o método OMD (Optimized Material Distribution) proposto por Dyck
e Lowther [Dyck and Lowther, 1996], tornou-se o mais utilizado para este tipo de
aplicação [Campelo et al., 2010]. Um problema típico dos métodos baseados em
densidade é definir o material de células com valores intermediários. Para projetos
de estruturas, as principais abordagens neste caso consideram tais valores como de
materiais compósitos (ou um material poroso) ou então realizam um procedimento de
limpeza substituindo as regiões com valores intermediários por valores dos materiais
bem definidos.

Embora métodos baseados na densidade sejam o mais utilizados, vários estudos
utilizando métodos ON/OFF também têm sido feitos. A utilização de de métodos
ON/OFF para a otimização de dispositivos eletromagnéticos tem sido utilizada em
diversos trabalhos: em [Okamoto et al., 2006] apresentaram a otimização topológica
3D de um single-pole-type (SPT); em [Takahashi et al., 2009] o método ON/OFF é
extendedido ao problema de campo dinâmico obtendo um leiaute não intuitivo como
solução para o problema estudado, embora não fosse suave suficiente para a fabricação
de uma estrutura real; em [Takahashi et al., 2010a] o método é aplicado ao problema de
otimização de correntes parasitas utilizando o método da variável adjunta e obtendo a
forma da blindagem eletromagnética (material não magnético) e a forma da blindagem
magnética (material não condutor); em [Takahashi et al., 2010b] o método é aplicado
na busca do leiaute ótimo para um motor a imãs permanentes (IPM); em [Takahashi
et al., 2011] é descrito a formulação para o projeto de uma menor flutuação no torque
e maior torque motor de um IPM considerando a rotação do rotor e aplicado para
otimizar um motor IPM estabelecido pelo comitê técnico do IEE do Japão otendo
melhores resultados que a forma original proposta. Outros estudos que aplicam o
método ON/OFF são os realizados em [Fei and Rongge, 2012, Batista et al., 2011, Choi
and Yoo, 2009].

O método Level Set para otimização de dispositivos eletromagnéticos também vêm
sendo bastante utilizado [Otomori et al., 2013, Yamada et al., 2013, Putek et al., 2014,
Otomori et al., 2014, Lee et al., 2015]. Em conjunto com o LSM também é empregado o
método da variável adjunta na análise de sensibilidade e o método de elementos finitos.
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A maior parte dos estudos realizados porém lidam apenas com dois materiais, sendo
um deste o ar (ou outro material de preenchimento). Recentemente foi apresentada
uma proposta do LSM para otimização topológica e de forma com vários materiais
[Wang et al., 2015]. A aplicação do LSM como busca local após uma busca global
baseada em métodos ON/OFF utilizando AG é apresentada em [Hidaka et al., 2014] e
aplicada na otimização topológica de um sistema de blindagem magnética e de um
motor de imã permanente.

A utilização de algoritmos evolucionários para a otimização topológica de dispo-
sitivos eletromagnéticos também é bem difundida [Tominaga et al., 2013, Okamoto
et al., 2014b, Okamoto et al., 2014a, Ishikawa et al., 2014]. Embora a aplicação de AE
seja facilitada por ser guiada principalmente pela função objetivo sem a necessidade
de análise de sensibilidade, é comum sua utilização produzir soluções com ilhas de
materiais. Tipicamente os AE são aplicados em conjunto com técnicas que buscam
evitar tais dificuldades. A otimização topológica baseada em redes gaussianas foi
proposta em [Sato et al., 2015b]. Aplicações deste método foram estudas em [Sato
et al., 2015a] e uma proposta para utilização de vários materiais aparece em [Sato et al.,
2015c].

2.3 Otimização por Colônia de Formigas

O algoritmo para otimização por Colônia de Formigas (ACO), proposto no início dos
anos 90 por Dorigo e outros, foi inspirado no comportamento de certas espécies de
formigas que depositam no solo, enquanto buscam por comida ou exploram o terreno,
uma substância química chamada feromônio [Dorigo et al., 1991,Dorigo et al., 2006]. A
trilha de feromônio deixada no solo funciona como um canal de comunicação indireta
e influencia no movimento das formigas que exploram a região. Com o passar do
tempo, a trilha com maior quantidade é escolhida pela maior parte das formigas, e
este mecanismo pode levar ao caminho mais curto [Deneubourg et al., 1990, Goss
et al., 1989]. Inspirado neste comportamento, os algoritmos ACO usam um modelo
de feromônio para construir soluções candidatas e guiar a amostragem na direção de
soluções de maior qualidade.

O primeiro ACO proposto, chamado Ant System (AS), era um conjunto de três
algoritmos chamados Ant-cycle, Ant-density e Ant-quantity. Os dois últimos atualiza-
vam o feromônio após cada movimento no grafo e o Ant-cycle após todas as formigas
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construírem suas rotas utilizando uma medida de qualidade das rotas criadas. Devido
a seu melhor desempenho inicial, o Ant-cycle teve continuidade recebendo o nome de
Ant System.

Em geral, a abordagem de otimização por Colônia de Formigas busca resolver o
problema de otimização pela repetição dos seguintes passos:

1. soluções candidatas são construídas usando um modelo de feromônio, isto é,
uma distribuição de probabilidade parametrizada sobre o espaço solução;

2. as quantidades de feromônio em cada componente de solução são atualizadas
baseado na qualidade das soluções geradas, de modo a induzir melhores soluções
adiante.

Conforme [Dorigo et al., 1999, Dorigo and Stutzle, 2010], a partir das colônias reais
de formiga, adotaram-se nos algoritmos ACO as seguintes ideias:

• Colônia de indivíduos cooperantes;

• Comunicação indireta através da trilha de feromônio;

• Quantidade de feromônio num caminho é proporcional ao número de formigas
que usaram este caminho no passado;

• Caminhos mais curtos (de menor custo) tendem a possuir maior taxa de aumento
de feromônio;

• Formigas têm maior preferência (com certa probabilidade) por caminhos com
maior quantidade de feromônio.

Mas, como o objetivo é desenvolver um algoritmo eficiente, outros aspectos artifici-
ais [Dorigo et al., 1999, Dorigo and Stutzle, 2010] foram introduzidos:

• Cada formiga é capaz de estimar quão longe está de certo ponto;

• Formigas artificiais possuem informações sobre o ambiente e usam isto para
tomar decisões. Portanto, seu ”comportamento” não é só adaptativo mas também
exaustivo;

• Formigas artificiais possuem memória, uma vez que isso é necessário para garan-
tir que somente soluções factíveis sejam geradas em cada passo do algoritmo;
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• A atualização de feromônio (isto é, o depósito e a evaporação) pode ocorrer de
modo diferente, às vezes é feito somente por algumas formigas artificiais e em
geral somente após a solução ser construída;

• Formigas artificiais vivem num ambiente a tempo discreto;

• Mecanismos adicionais - como busca local ou backtracking - podem ser aplicados;

• Formigas artificiais eventualmente podem ser inicializadas aleatoriamente no
espaço.

Tabela 2.1: Algoritmos ACO em ordem cronológica [Dorigo and Stutzle, 2010].

Algoritmo ACO Ano

Ant System (AS) 1991
Elitist AS (EAS) 1992
Ant-Q 1995
Ant Colony System (ACS) 1996
Max-Min Ant System (MMAS) 1996
Rank-based AS (ASrank) 1997
ANTS 1998
Best-worst AS 2000
Population-based ACO 2002
Beam-ACO 2004

Diversos algoritmos ACO foram propostos ao longo dos anos, sendo apresentadas
na tabela 2.1 as principais variantes, os quais diferem geralmente entre si pela regra de
atualização do feromônio [Dorigo and Blum, 2005]. De acordo com [Blum, 2005], a
formalização do ACO como uma metaheuristica cobre a maior parte - se não todas
- as variantes existentes de algoritmos ACO para problemas de otimização discreta.
O algoritmo 1 representa a metaheuristica ACO [Blum, 2005], [Dorigo and Caro,
1999], [Dorigo et al., 1999].

O modelo de feromônio é usado para construir soluções candidatas e guiar futuras
amostragens em direção às soluções (às vezes também chamado de caminho, rota ou
passeio) do problema de otimização com alta qualidade. Os processos de atualização
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Algorithm 1: Metaheuristica para Otimização por Colônia de Formigas
1 Inicializar parâmetros;
2 Inicializar valores de feromônio e heurística;
3 while condições de parada não satisfeitas do
4 ConstruirSoluções();
5 DaemonActions() {opcional};
6 AtualizarFeromônio();

end
7 Output: Melhor solução global

de feromônio dos algoritmos Ant System (AS), Elitist AS (EAS), Max-Min Ant System
(MMAS), Ant Colony System (ACS)e do Rank-based AS (ASrank) são apresentados na

tabela 2.2, na qual supõe-se f (s) positivo quando está escrito
1

f (s)
e Supd é o conjunto

de formigas selecionadas para depositar feromônio, ou seja, é o conjunto de soluções
selecionadas como interessantes para transmitirem informações a guiar o processo de
construção de soluções futuras.

Dado sua natureza, o ACO foi inicialmente aplicado ao Problema do Caixeiro
Viajante (PCV) e, uma vez que foram obtidos bons resultados, ele foi extendido a
outras aplicações.

Os algoritmos ACO citados até aqui são usados em problemas de otimização
mono-objetivo. Para atacar problemas multiobjetivo, com funções objetivo usualmente
conflitantes, geralmente são utilizadas uma das seguintes abordagens:

1. tomar uma decisão a priori combinando os objetivos, estabelecendo uma ordem
de preferência ou convertendo objetivos em restrições com uma amplitude de
valores aceitáveis;

2. obter uma aproximação do conjunto Pareto-ótimo de soluções deixando a escolha
para uma tomada de decisão a posteriori;

3. integrar a busca da solução e tomada de decisão progressivamente;

Muitos algoritmos Colônia de Formigas para otimização multiobjetivo (MOACO)
tendem a ser extensões de algoritmos ACO mono-objetivo bem difundidos e, se-
gundo [Dorigo and Stutzle, 2010], a primeira abordagem ACO geral para problemas
multiobjetivo foi proposta em [Iredi et al., 2001]. No entanto, algumas questões de
projeto de algoritmo aparecem ao tentar extender os algoritmos exitosos para pro-
blemas mono-objetivo em algoritmos para problemas multiobjetivo [Lopez-Ibanez
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and Stutzle, 2010], [Angus and Woodward, 2009], [Dorigo and Stutzle, 2010]. Uma
das questões é se a otimalidade Pareto será empregada na avaliação dos objetivos.
Caso seja, resta ainda definir como as soluções Pareto serão utilizadas: online, of-
fline, no elitismo ou no descarte. Outra questão é que o significado da informação
transmitida pelo feromônio associado a uma componente de solução é mais complexo
quando considerado múltiplos objetivos. Por exemplo, qual o significado de uma
alta quantidade de feromônio numa componente? É resultado dos vários objetivos
ou de apenas um deles? Outra questão relevante é a quantidade de estruturas de
feromônio utilizadas. Ao serem utilizadas mais do que uma estrutura, é necessário
definir como estas serão agregadas no processo de construção das soluções: soma
ponderada, produto ponderado, aleatório? Questões semelhantes podem-se fazer em
relação à informação heurística. Ao considerar um processo de agregação envolvendo
pesos, cria-se um problema a mais que é a definição de como estes são utilizados e qual
é a relação entre seus valores. Finalmente, assim como nos algoritmos ACO resta ainda
o problema de quais formigas serão selecionadas para depositar o feromônio e como
serão utilizadas para atualizar a(s) estrutura(s) de feromônio. Mas, em problemas
multiobjetivo, o significado da melhor solução pode ser mais amplo: algumas ou todas
as soluções não dominadas, ou a melhor para cada objetivo podem ser consideradas.

As taxonomias propostas para os algoritmos MOACO refletem e distinguem os di-
versos algoritmos destacando suas principais características discutidas anteriormente.
García-Martinez et al [García-Martínez et al., 2007] discutem os seguintes critérios para
classificação: número de colônias de formigas, quantidade de estruturas de feromônio
e de funções heurísticas, e também a saída do algoritmo como um conjunto Pareto
ou solução única. A taxonomia proposta por esses autores considera a quantidade de
estruturas de feromônio e de funções heurísticas e é apresentada na tabela 2.3. Além
da taxonomia, os autores apresentam um estudo empírico da aplicação de alguns algo-
ritmos MOACO para o problema bi-objetivo do caixeiro viajante (bTSP - bi-objective
traveling salesman problem).

García-Martínez et al., 2007 concluem, baseado em seu estudo empírico, que per-
tencer a uma família específica, segundo a taxonomia proposta, não é suficiente para
obter bom desempenho.

Uma taxonomia mais abrangente é proposta em [Angus and Woodward, 2009] e
baseia-se em componentes comuns aos algoritmos ACO. Estas componentes são:
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Tabela 2.3: Classificação de algoritmos MOACO pela taxonomia proposta por García-Martínez,
Cordón and Herrera [García-Martínez et al., 2007] .

Uma estrutura heurística Várias estruturas heuristícas

Uma estrutura MOACOM MOAQ
de feromônio MOACO-ALBP

ACOAMO MACS

BicriterionAnt
Várias estruturas P-ACO UnsortBicriterion
de feromônio BicriterionMC

MONACO COMPETants
MACS-VRPTW
MO-PACO

• a escolha do modelo de feromônio;

• o processo de construção da solução;

• quando as soluções são avaliadas em relação a objetivos individuais ou todos os
objetivos;

• como soluções são utilizadas para atualizar as várias ou única matriz de feromô-
nio;

• como as soluções Pareto-ótimas aproximadas são tratadas.

A tabela 2.4 resume as componentes da taxonomia e os valores propostos pelos
autores. A tabela 2.5 apresenta a classificação de alguns algoritmos MOACO de acordo
com esta taxonomia.

Lopez-Ibanez and Stutzle, 2010 propõem um framework configurável para confi-
guração automática de algoritmos MOACO em termos de otimalidade Pareto para
aplicação ao problema bTSP. Este framework permite a instanciação dos mais pro-
missores algoritmos MOACO e de novas variantes pela combinação de escolhas de
componentes do algoritmo como as listadas anteriormente. O algoritmo 2 ilustra
a estrutura do framework proposto pelos autores citados. Eles configuraram este
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Tabela 2.4: Taxonomia para algoritmos MOACO proposta por Angus and Woodward [Angus
and Woodward, 2009].

Componente Valores

Matriz de Feromônio Múltiplas, Única

Construção da Solução Direcionada, Dinâmica, Fixa

Avaliação Pareto, Não-Pareto

Atualização de Feromônio Individual, Global

Arquivo Pareto Offline, Online, Elite, Nenhum

framework pela aplicação do algoritmo I/F-Race [Balaprakash et al., 2007] usando
uma medida de qualidade unária para avaliar os conjuntos não-dominados retornados
pelos algoritmos MOACO. Obtém-se então um “novo´´ algoritmo MOACO que mescla
componentes dos algoritmos existentes, capaz de superá-los quando aplicados ao bTSP.
Optou-se aqui pela proposta de configurações específicas dos algoritmos, uma vez
que em testes preliminares muitas das propostas avaliadas mostraram-se de baixo
desempenho, o que apenas acarretaria um alto custo computacional desnecessário ao
aplicar tal framework.

2.4 Propostas de variantes MOACO para Otimização

Topológica

Algoritmos ACO aplicados a Otimização Topológica usualmente tratam de problemas
envolvendo um único material que compõe a estrutura e o material de fundo. Nestes
casos, o caminho feito pela formiga é considerado o material que compõe a estrutura
[Luh and Lin, 2009]. Uma nova metodologia utilizando ACO em problemas de
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Algorithm 2: Framework MOACO proposto em [Lopez-Ibanez and Stutzle, 2010]
1 begin
2 while criterio de parada nao satisfeito do
3 foreach colonia c ∈ {1, . . . , Ncol} do
4 foreach formiga k=1, . . . , na do
5 λ := ProximoPeso(Λ, k, iteracao);

6 τ :=

{
Agregacao(λ, τ1, . . . , τd) ,se multiplas[τ]
τ ,se unica[τ]

;

7 η :=

{
Agregacao(λ, η1, . . . , ηd) ,se multiplas[η]
η ,se unica[η]

;

8 s := ConstruirSolucao(τ, η);
9 s := BuscaLocalPonderada(s, λ) {Opcional};

10 Sglobal = Sglobal ∪ {s};
end

end
11 foreach colonia c ∈ {1, . . . , Ncol} do
12 Sc := MultiColoniaAtualizacao(Sglobal);
13 Supd

c := Selecao(Sc);
14 AtualizaFeromonio (Supd

c , Nupd);
end

end
end

15 Output: Pb f
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otimização topológica mono-objetivo para múltiplos materiais foi proposta por Batista
et al em [Batista et al., 2011]. Os autores definiram um grafo direcionado sobre a região
de projeto discretizada na qual cada célula é representada por uma transição entre nós
e cada aresta el, com l = 1, 2, . . . , n, desta transição representa um tipo de material
disponível para uso na célula cij, com i = 1, 2, . . . , p e j = 1, 2, . . . , q.

Figura 2.4: Representação via grafo da distribuição de material sobre a região de projeto
discretizada [Batista et al., 2011].

Nessa abordagem, um caminho a partir da primeira célula até a última célula deter-
mina uma distribuição de material na região de projeto, a qual representa uma solução
factível. E a criação de novas soluções para o problema de otimização topológica é
reduzido ao problema de encontrar uma rota ótima no grafo direcionado para o qual
o ACO é uma heurística muito eficiente.

O esquema de representação apresentado acima na figura 2.4 foi empregado nesta
proposta de duas variantes de algoritmo MOACO: MOACO11 e MOACO1m. Estes
dois algoritmos diferem entre si pelo número de estruturas de feromônios, o que
implica em diferentes procedimentos de construção de soluções e atualização do
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feromônio. A figura 2.5 resume o MOACO cujos passos principais serão detalhados a
seguir.

Inicialização

Construção
das soluções

Daemon Actions
estratégia
de filtro

visibilidade local

estratégia de
suavização

Avaliação
dos Objetivos

Aplicação de
Estratégia Elitista

Atualização
do Feromônio

Critério
de

Parada

Conjunto
Pareto estimado

si
m

não

Figura 2.5: Fluxograma dos algoritmo MOACO propostos.

2.4.1 Inicialização

Para ambos os algoritmos, inicialmente é definido a quantidade n de materiais dispo-
níveis para definir o leiaute, o número de soluções na a serem construídas (quantidade
de formigas nas colônias), o número máximo ncmax de ciclos - que é usado como
critério de parada - e outros parâmetros como os utilizados na regra probabilística
de transição e no processo de atualização de feromônio. Outros critérios de parada
usuais são um tempo máximo de execução ou a estagnação do conjunto de melhores
soluções globais Sgbest.

Também é proposto o uso de uma única colônia e a quantidade nps de estruturas
de feromônio também é definida. Na variante MOACO11 é proposto a utilização de
uma única estrutura global τ e na variante MOACO1m são propostas m estruturas
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de feromônio, sendo uma estrutura τr para cada um dos m objetivos considerados.
Para cada estrutura de feromônio, o valor inicial do feromônio associado à cada aresta
el, para l = 1, . . . , n, de cada célula cij no grafo direcionado sobre a região de projeto
discretizada é definido por τl

ij = τ0 = 1
n . Assim, cada aresta (que indica o tipo de

material em cada célula) inicialmente terá a mesma probabilidade de ser escolhida.

2.4.2 Construção de soluções

A construção das soluções inicia-se no primeiro nó e a cada passo uma aresta, que
representa o material a ser alocado na célula cij, é escolhida e adicionada à solução. A
escolha da aresta a ser adicionada é feita usando-se o método de seleção por roleta.

No MOACO11 a regra probabilística utilizada para a seleção é definida por:

ps
ij(el) =

τl
ij

n

∑
k=1

τk
ij

, ∀l = 1, . . . , n (2.2)

em que ps
ij(el) representa a probabilidade da formiga s situada no nó inicial da célula

cij de escolher a aresta el.

No MOACO1m, a cada passo da construção para definir o material de cada célula,
escolhe-se aleatoriamente uma estrutura de feromônio τr dentre as m estruturas exis-
tentes. Então a regra definida na equação 2.2 é aplicada considerando os valores de
τl

ij pertencentes à estrutura τr escolhida. Embora a regra de escolha da componente
(definição do material na célula) seja aquela utilizada na variante m− ACO4(1, m) pro-
posta em [Alaya et al., 2007], o algoritmo apresentado aqui difere deste em relação ao
processo de atualização de feromônio e na implementação de ações centrais descritas
na próxima seção.

2.4.3 Daemon Actions

Quatro ações são implementadas nestas duas variantes MOACO propostas. A visibi-
lidade local e a estratégia de filtro são idênticas àquelas apresentadas em [Batista et al.,
2011]. A terceira ação é a estratégia de suavização, que cria, a partir dos leiautes em Sgbest,
soluções extras a cada na f ciclos e é utilizada para forçar a suavidade dos leiautes
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criados como soluções. Estas estratégias anteriores são aplicadas em ciclos distintos de
modo a evitar efeitos de sobreposição por elas produzidas. A quarta ação, o elitismo, é
adotada neste contexto multiobjetivo através do ranking Pareto que é a classificação
das soluções em fronteiras Pareto ordenadas, conforme a seção 1.2, e na distância de
aglomeração (ou Crowding Distance).

Visibilidade Local

A visibilidade local, conforme definido em [Batista et al., 2011], é aplicada a cada nv

ciclos sobre k1 soluções particulares escolhidas aleatoriamente dentre todas aquelas
criadas no ciclo corrente. Cada uma destas k1 soluções escolhidas irá gerar uma
informação heurística η a ser utilizada no procedimento de construção de uma solução,
porém com a regra probabilística de transição usual envolvendo agora esta informação
heurística e definida por

ps
ij(el) =

[
τl

ij

]α
·
[
ηij(el)

]β

n

∑
k=1

[
τk

ij

]α
·
[
ηij(el)

]β
, ∀l = 1, . . . , n (2.3)

em que a informação heurística ηij(.) é uma função que associa a cada componente
el da célula cij da solução um valor heurístico ηij(el) definido como a porcentagem do
material l presente no conjunto de células vizinhas à célula cij, incluindo a própria
célula cij. Os parâmetros α e β determinam a influencia relativa da trilha de feromônio
e da informação heurística, e neste trabalho foram fixadas iguais a 1. Espera-se que a
nova solução gerada usando a informação heurística possua uma forma mais suave
e portanto de melhor qualidade que a anteriormente escolhida e, portanto, ela irá
substituir aquela solução do conjunto das soluções geradas no corrente ciclo usada
para gerar sua informação heurística.

Estratégia de Filtro

A estratégia de filtro é um simples mecanismo de filtro de média aplicado sobre a(s) ma-
triz(es) de feromônio (τr)p× q a cada n f s ciclos - uma estrutura no caso do MOACO11
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e m estruturas no caso do MOACO1m. Tal mecanismo tem por objetivo reduzir a vari-
ação da intensidade da trilha de feromônio entre células adjacentes, e então promover
a geração de topologias mais suaves. Isso contribui para evitar que as soluções finais
apresentem o fenômeno tabuleiro de xadrez, que é um ponto fraco em certos métodos
de otimização topológica.

O processo de filtro de média é obtido pela convolução da matriz Tl
ij, que representa

as itensidades de feromônio em relação à aresta l ao redor da célula cij, com o núcleo
K dados por:

Tl
ij =


τl
(i−1)(j−1) τl

(i−1)j τl
(i−1)(j+1)

τl
i(j−1) τl

ij τl
i(j+1)

τl
(i+1)(j−1) τl

(i+1)j τl
(i+1)(j+1)

 (2.4)

e

K =
1
9


1 1 1

1 1 1

1 1 1

 (2.5)

Para células no bordo da região de projeto, considera-se a intensidade do feromônio
ajustada ao material que compõe a região externa.

Estratégia de Suavização

As primeiras tentativas neste trabalho de resolver o problema de otimização topológica
multiobjetivo baseando-se nas ideias apresentadas em [Batista et al., 2011] indicaram
que o elitismo, a visibilidade local e a estratégia de filtro não eram suficientes para
obter bons resultados. Então, foi proposta esta estratégia de suavização a ser aplicado so-
bre soluções pertencentes ao arquivoSgbest das melhores soluções globais encontradas.
Diferente das ações anteriores, esta age modificando uma solução e não nas estruturas
que guiam o processo de construção de solução pela Colônia de Formigas. Tal me-
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canismo tende a reduzir o efeito tabuleiro de xadrez nas soluções a serem geradas e
tem sua maior efetividade nos ciclos iniciais quando as topologias ainda apresentam
grande diferença de materiais entre células vizinhas. Este mecanismo é aplicado a cada
na f ciclos sobre k2 soluções aleatórias escolhidas dentre aquelas pertencentes a Sgbest.
A escolha dos valores na f e k2 é feita de modo a evitar a estagnação prematura de Sgbest.
O procedimento é realizado t1 vezes sobre cada uma das k2 soluções selecionadas
aleatoriamente. Aplica-se uma máscara quadrada 2× 2 aleatóriamente sobre o espaço
de projeto discretizado, e o material de cada uma das células da máscara é trocado
pelo material que aparece em maior quantidade. Caso ocorra empate então é feito
um sorteio aleatório para escolher qual será o material da célula. A nova topologia é
adicionada como uma solução extra ao conjunto de soluções criadas no ciclo. Como
este mecanismo aumenta o número de soluções criadas no ciclo, a quantidade k2 deve
ser pequena a fim de não aumentar em demasia o tempo total de execução.

Estratégia Elitista

Em cada ciclo, uma estratégia elitista é aplicada para selecionar o conjunto Sgbest das
melhores soluções globais, composto por uma quantidade máxima de soluções e com
ranking Pareto limitado previamente. Para a seleção das melhores soluções é aplicado
o mecanismo de seleção do NSGA-II, porém com a limitação em relação ao ranking
Pareto das soluções selecionadas. Inicialmente cria-se o conjunto Sit dado pela união
das soluções criadas no ciclo e aquelas armazenadas em Sgbest no ciclo anterior. A
seguir associa-se o ranking Pareto de cada um dos elementos no conjunto Sit ∪ Sgbest.
Primeiro, descartam-se as soluções com ranking maior do que o valor rmax pré-fixado.
Caso a quantidade das soluções restantes ainda seja maior do que o tamanho pré-
fixado n f rmax elimina-se dentre as de piores ranking Pareto aquelas com pior distância
de aglomeração (crowding distance) de forma que sobrem no máximo n f rmax soluções
em Sgbest.

2.4.4 Atualização de feromônio

A regra para atualização do feromônio é composta essencialmente dos mecanismos
de evaporação e de depósito de feromônio na trilha. O mecanismo de evaporação é
responsável pela diminuição da quantidade de feromônio em cada componente el de
cada célula cij ao longo do tempo. O mecanismo de depósito aumenta a quantidade
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de feromônio deixada numa componente el da célula cij que é associada a soluções
pertencentes ao conjunto de soluções de atualização Supdt. Para cada algoritmo MO-
ACO este conjunto precisa ser definido. Considerando-se os experimentos realizados,
é proposto o conjunto das melhores soluções globais como conjunto de atualização,
ou seja Supdt = Sgbest, no caso do MOACO11 e um certo número das soluções de Sgbest

ordenadas por objetivo para a atualização de cada estrutura de feromônio relativa a
cada objetivo. Estes mecanismos podem ser implementados genericamente por:

τl
ij ← (1− ρ)τl

ij + ∑
s∈Supdt

∆τl
ij(s)

em que ρ ∈ (0, 1] é a taxa de evaporação e ∆τl
ij(s) é a quantidade de feromônio deixada

na aresta el da célula cij pela solução s. Em ambas variantes propostas, MOACO11 e
MOACO1m, a atualização de feromônio ocorre após a construção de todas as soluções
no ciclo levando-se em conta o tempo que a solução está incluida no Sgbest e o ranking
Pareto de cada solução. Assim o valor ∆τl

ij é definido por:

∆τl
ij(s) =


rmax − rank(s) + 1

t(s)
·Q, se s(cij) = el

0, caso contrário
(2.6)

em que Q é uma constante, t(s) é o tempo (número de ciclos) que s está no conjunto
Sgbest. Na variante MOACO11, o valor rank(s) corresponde ao número do front cuja
solução s pertence (veja seção 1.2). Para a atualização de cada uma das estruturas
na variante MOACO1m, ordenam-se em forma ascendente todas as soluções em Supdt

em relação ao valor do objetivo referente à estrutura em atualização e considera-se
o valor rank(s) como a posição de s nesta ordenação. A atualização de feromônio
considerando a ordem da qualidade da solução aparece no algoritmo (mono-objetivo)
RBAS proposto em [Bullnheimer et al., 1997] aplicado ao PCV. Aqui, simultaneamente,
estamos utilizando também o tempo na fronteira para a atualização dos feromônios.
De certo modo, o processo de atualização de feromônio é uma forma de seleção de
quais soluções são as mais aptas para propagar suas características.
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Esta definição de ∆τl
ij implica que soluções com menores rankings depositam maior

quantidade de feromônio, e quanto maior o tempo de uma solução no conjunto Sgbest,
de soluções pertencentes ao arquivo elitista, menor é a sua contribuição na quantidade
de feromônio a ser depositada na trilha.

Por fim, é realizado uma normalização das quantidades de feromônios de cada
célula de modo que todos os valores sejam maiores ou igual ao valor τmin pré-
estabelecido, e que a soma das quantidades de feromônio nas arestas de cada célula
seja igual a 1. Isto implica que em qualquer etapa a probabilidade de escolher qualquer
uma das arestas de uma célula é sempre positiva e que as arestas possuam valor
limitado para suas quantidades de feromônio, buscando-se assim evitar convergência
prematura.

2.4.5 Conjunto Pareto Estimado

Ao satisfazer o critério de parada, às soluções armazenadas em Sgbest é aplicado um
procedimento de "limpeza"para eliminar materiais isolados (uma célula com material
diferente daqueles presentes nas células com aresta em comum), tornando assim a
topologia mais adequada ao processo de parametrização. Isto também contribui para
um resultado final desejável uma vez que pontos isolados não são adequados em certas
aplicações. Este procedimento de limpeza substitui o material isolado por aquele em
maior quantidade nas células ao seu redor.

Após aplicar o procedimento de limpeza dos leiautes soluções em Sgbest, calculam-
se os novos valores dos objetivos (pois a mudança de material pode alterar o resultado
destes) e então selecionam-se as soluções Pareto não-dominadas como uma estimativa
para a fronteira Pareto do problema de otimização topológica.

Os resultados da aplicação das variantes propostas num problema específico será
descrito no capítulo 4.



Capítulo 3

Parametrização e Otimização de Forma

Alguns dos métodos de otimização topológica resultam numa imagem de contornos
irregulares e difusos. Nesses casos é necessário interpretar o leiaute obtido pela otimi-
zação topológica antes de convertê-lo num modelo parametrizado. Esta interpretação
do leiaute pode ser feita diretamente pelo projetista usando seu conhecimento sobre o
problema em estudo ou por um processo automatizado. Caso o número de leiautes
seja muito grande, torna-se inviável a realização desta tarefa diretamente pelo proje-
tista, exigindo assim algum método automatizado. O processamento automatizado da
parametrização usualmente é realizado utilizando mecanismos de pré-processamento
de imagem e técnicas de identificação de bordo [Campelo et al., 2008], [Lin and Chao,
2000], [Tang and Chang, 2001], [Hsu and Hsu, 2005].

Ao aplicar métodos ON/OFF, embora exista uma clara distinção do material que
está em determinado ponto da região de projeto, tem-se ainda uma fronteira irregular.
Em geral é utilizada uma malha fixa, o que faz com que a forma da fronteira não
seja otimizada. Então é necessário melhorar a qualidade das soluções encontradas na
otimização topológica e, para isso, é recomendável seguir aplicando uma otimização
de forma. Assim, as soluções obtidas na otimização topológica com o MOACO deve
ser submetidas a um pós-processamento que conduza à um modelo para a otimização
de formavisando a determinação do melhor perfil das fronteiras internas entre os
diversos materiais.

É natural que uma representação adequada da forma da fronteira seja essencial
para uma otimização eficiente. A fim de obter uma solução flexível para o modelo de
parametrização, NURBS são aplicadas para definir os trechos de curvas que formam
a fronteira interna das soluções obtidas. Alguns aspectos da modelagem geométrica
relacionados à escolha da melhor curva aproximadora ou interpoladora é discutida

43
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na seção seguinte. Uma vez definido o modelo parametrizado, a otimização de
forma pode ser realizada utilizando os parâmetros que definem estas formas como
variáveis de otimização, porém serão mantidos os mesmos objetivos e restrições da
otimização topológica. Daí, considerando as metaheurísticas mais populares para
resolver problemas de otimização multiobjetivo decidiu-se por aplicar um algoritmo
evolucionário para definir as melhores formas geométricas das fronteiras internas dos
leiautes.

A quantidade máxima de pontos pertencentes à estimativa da fronteira Pareto na
otimização topológica é um parâmetro definido inicialmente pelo decisor. Óbviamente,
ele terá a disposição resultados parciais, como as soluções encontradas no processo de
otimização topológica e poderá fazer, de acordo com suas necessidades, outras análises
que julgar ser conveniente. Porém, neste trabalho buscou-se um procedimento que
integrasse de forma automática todo o processo até gerar as soluções não-dominadas
com fronteira suave. Considerou-se que o tamanho do conjunto Pareto estimado de
soluções obtido pelo MOACO a ser definido pelo decisor possa ser muito grande
implicando num custo computacional inviável se todas as soluções no conjunto forem
submetidas à otimização de forma. E além disto, algumas das soluções obtidas
possuem topologias similares com pequenas mudanças em poucas células do espaço
discretizado. Assim, propõe-se que seja feita uma escolha de um subconjunto de
tamanho adequado destas soluções Pareto aproximadas para que sejam submetidas à
otimização de forma. O tamanho deste subconnjunto de soluções passa a ser também
uma escolha prévia do decisor.

Adicionalmente, espera-se que este processo de escolha possa ser realizado de
forma automática seguindo critérios pré-estabecelecidos, e podendo incluir os próprios
objetivos da fase de otimização topológica, mas não necessariamente somente estes.
Outros critérios, como por exemplo a quantidade de blocos de materiais, similaridade
entre soluções ou suavidade da fronteira interna podem ser adotados. O decisor pode
implementar um método de tomada de decisão que seja adequado ao problema sob
análise, uma vez que este procedimento é independente dos resultados obtidos nas
demais etapas, não estando embutidas nos processos de otimização. Aqui a opção
foi utilizar o método PROMETHEE, que é simples em sua concepção e aplicação em
comparação com os outros métodos para análise multi-critérios e que vem tendo cada
vez mais atenção da comunidade acadêmica que o tÊm aplicado a uma gama variada
de problemas [Behzadian et al., 2010].
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As próximas seções descrevem mais detalhadamente cada uma das idéias mencio-
nadas aqui.

3.1 Parametrização

A modelagem geométrica é uma ferramenta importante para uma ampla variedade
de aplicações. Particularmente, é uma ferramenta básica para projeto e simulação em
sistemas CAD uma vez que fornece uma ampla gama de possibilidades de modela-
gem pela geração e representação de curvas e superfícies. Curvas NURBS oferecem
flexibilidade para gerar representações analíticas e paramétricas, tornando-se portanto
uma ferramenta utilizável em CAD. Propõe-se neste trabalho a utilização de curvas
NURBS para representar a fronteira interna das soluções obtidas na fase de otimização
topológica pelo MOACO. Um cuidado especial deve ser tomado na parametrização
a fim de que a topologia seja mantida durante o processo de otimização de forma,
ou seja, ao variar os parâmetros das curvas NURBS, pontos de interseção devem ser
mantidos e novas regiões não devem ser criadas.

Projeto de formas complexas são realizadas por avaliação experimental ou mo-
delagem matemática. Exemplos disso são as asas dos aviões e partes estruturais ou
mecânicas. Para esta classe de problemas de concepção da forma, excelentes resultados
são frequentemente obtidos utilizando técnicas de "ajuste"de curvas ou superfícies, ou
seja, a determinação de curvas ou superfícies que passam sobre ou próximo a cada um
dos pontos de um conjunto de dados escolhidos anteriormente. No entanto, há uma
outra classe de problemas de concepção da forma que depende de ambos os requisitos
estéticos e funcionais. Estes problemas não podem ser formulados inteiramente em
termos de critérios quantitativos, mas devem ser resolvidos por uma combinação
criteriosa de métodos computacionais e heurísticas. Exemplos destes problemas são as
carrocerias de automóveis, fuselagens de aviões, cascos de navios, móveis e utensílios
de vidro [Rogers, 2001].

Ao longo dos anos, vários tipos de representações de curvas e superfícies tem sido
desenvolvidas, e são classificadas como explícita, implícita ou paramétrica. Mas, por
causa de suas características, as duas últimas são predominantes nas áreas acadê-
micas, industriais e comerciais. Neste trabalho, escolheu-se utilizar representações
paramétricas de curvas para a modelagem das fronteiras das topologias.
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Uma curva paramétrica é essencialmente um mapeamento de um domínio D ⊂ R

em R
2 ou R

3, o qual pode ser definido por:

C(t) = (x(t), y(t)), ∀t ∈ D ⊂ R(em curvas planares) (3.1)

ou

C(t) = (x(t), y(t), z(t)), ∀t ∈ D ⊂ R(em curvas espaciais) (3.2)

Embora as funçõess x(t), y(t) e z(t) de parametrização possam ser de qualquer
natureza, para um bom sistema de modelagem geométrica é necessário que elas
sejam [Piegl and Tiller, 1997]:

• capazes de representar precisamente todas as curvas necessitadas pelo usuário;

• de processamento computacional fácil, eficiente e acurado;

• simples e matematicamente bem compreendidas;

Curvas de Bézier, B-Splines e NURBS são as representações paramétricas mais
populares. Curvas NURBS pertencem à classe de curvas polinomiais racionais por
partes [Farin, 1992] e se tornam atrativas para aplicações, pois apresentam as seguintes
vantagens [Rogers, 2001], [Piegl, 1991], [Piegl and Tiller, 1997]:

• São mais gerais que curvas de Bézier e B-Splines;

• Seu processamento é simples, rápido e computacionalmente estável;

• Oferecem uma mesma e precisa representação matemática, tanto para formas
livres quanto para formas analíticas;

• Possui invariância afim: uma transformação afim é aplicada à curva pela apli-
cação desta em seus pontos de controle, e também é invariante sobre projeções
projetivas;

• Sua forma é facilmente manipulável via pontos de controle, pesos e vetor de nós,
o que implica na flexibilidade na concepção de uma ampla variedade de formas;

• Possuem interpretação geométrica clara, o que é particularmente útil ao projetista
que tem um bom conhecimento da geometria;
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• Mecanismos de aumento de grau, divisão de curvas, inserção ou remoção de
nós e refinamento dos nós oferecem uma grande variedade de ferramentas para
concepção, análise e processamento das informações da forma.

Apesar disto, também apresentam algumas fraquezas como [Dimas and Briassoulis,
1999], [Rogers, 2001], [Piegl and Tiller, 1997]:

• Escolhas ruins para os pesos podem produzir curvas ruins;

• Maior armazenamento de dados é necessário para definir formas tradicionais,
como um círculo ou uma esfera;

• Alguns algoritmos são numericamente instáveis, como por exemplo para funções
de inversão de ponto;

• Algoritmos para o cálculo de interseção de curvas funcionam melhor em outros
tipos de representações;

• Determinação da pertinência de pontos é um problema difícil em superfícies
paramétricas. Isso torna difícil sua inclusão como nós em sistemas de construção
de geometria espacial.

As características geométricas que permitem uma interpretação sobre a forma das
curvas NURBS, e daí uma manipulação intuitiva de sua forma são [Piegl, 1991], [Piegl
and Tiller, 1997], [Rogers, 2001]:

• seus pontos extremos são o primeiro e último ponto de controle, como por
exemplo na figura 3.2.(a). Assim, uma curva fechada é obtida fazendo com que
estes pontos sejam coincidentes;

• propriedade do Fecho Convexo Forte: Para cada wi > 0, a curva de ordem p
(grau p− 1) está contida na união dos fechos convexos de p sucessivos vértices
do polígono de controle. Então, a curva geralmente segue a forma do polígono
de controle, como nos exemplos apresentados na figura 3.1;

• Aproximação Local: Mudanças num ponto de controle ou no valor de um peso
afeta a curva apenas em determinado trecho de sua curva;

• Propriedade da variação mínima: a curva não cruza qualquer linha reta mais
vezes do que seu polígono de controle cruza esta linha;
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Figura 3.1: Propriedade do Fecho Convexo Forte em uma NURBS com ordem (a) p=3 e (b)
p=4. [Rogers, 2001]

• Invariância Afim: para aplicar uma transformação afim em uma NURBS, basta
aplicá-la em seus pontos de controle. NURBS também são invariantes sobre
projeções perspectivas.

• Suavidade: a curva é p− k diferenciável em um nó de multiplicidade k e infi-
nitamente diferenciável no interior dos intervalos entre nós. Esta caracterísitica
permite desenhar círculos perfeitos, por exemplo.

Para definir uma curva NURBS de grau p é necessário escolher seus pontos de
controle, {Pi}, os pesos wi e um vetor de nós não-periódico

U =
[

a, a, . . . , a, up+1, . . . , um−p−1, b, . . . b
]

(3.3)

Então, a curva NURBS P(u) de grau p, que é uma curva B-spline racional, é definida
por:

P(u) =
n

∑
i=0

 Ni,p(u)wi
n

∑
i=0

Ni,p(u)wi

 Pi, a ≤ u ≤ b (3.4)

em que {Ni,p(u)} são as funções bases normalizadas B-splines de grau p, as quais
podem ser obtidas por sua fórmula de recorrência1:

1Nesta equação, 0
0 deve ser considerado como 0.
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Ni,0(u) =

 1, se ui ≤ u < ui+1

0, caso contrário
(3.5)

Ni,p(u) =

(
u− ui

ui+p − ui

)
Ni,p−1(u) + (3.6)

+

(
(ui+p+1 − u)

(ui+p+1 − ui+1)

)
Ni+1,p−1(u)

A figura 3.2.(a) mostra um exemplo de curva NURBS cúbica e seus pontos de con-
trole e a figura 3.2.(b) mostra um exemplo da base de funções racionais utilizadas para
definí-la e evidencia algumas de suas propriedades geométricas, como por exemplo a
suavidade e existência de um único máximo. Uma descrição mais completa de curvas
NURBS pode ser encontrada em [Cohen et al., 2001, Rogers, 2001].

Figura 3.2: A partir do vetor de nós U = [0 0 0 0 1
4

1
2

3
4 1 1 1 1] e pesos [w0 . . . w6] = [1 1 1 3 1 1 1]

são apresentados exemplos da curva NURBS (a) e sua base de funções racionais
associadas (b). [Piegl and Tiller, 1997]

Para a otimização de forma é desejável que a parametrização das fronteiras internas
da solução represente muito aproximadamente o leiaute obtido. Isto é importante
para que os valores obtidos para os objetivos da solução parametrizada mantenham-se
próximo daqueles obtidos anteriormente. Duas abordagens para a parametrização da
fronteira interna foram testadas: uma em que a curva NURBS é aproximadora e outra
em que a curva NURBS é interpoladora de um subconjunto dos vértices que definem
fronteiras. Ao final, optou-se pela abordagem interpoladora conseguindo assim me-
lhor aproximação das fronteiras e utilizando menor número de pontos de controle,
e por consequência menor quantidade de variáveis de decisão para a otimização de
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forma.

Um requisito da parametrização das fronteiras interna é garantir a manutenção
das características toólógicas da solução mesmo com as alterações, dentro de certos
intervalos, dos valores dos parâmetros das NURBS. Em particular, deve-se garantir o
controle das interseções das linhas que compõem a fronteira interna, sem criar novas
interseções e sem remover interseções já existentes. Isto é necessário para que regiões
distintas permaneçam com suas características sem criar ambiguidade de qual material
é utilizado em cada região.

Diante deste requisito, propõe-se o uso da interpolação de um conjunto apropriado
de vértices das poligonais que formam as fronteiras internas das soluções, conside-
rando vértices no bordo externo da região de projeto e vértices de interseção de linhas
da fronteira interna sempre como pontos iniciais ou finais das NURBS de cada trecho.
Isto resolve parte do problema de manter as características topológicas dos leiautes
encontrados pois permite controlar o ponto de interseção destas linhas, evitando-se a
junção de regiões compostas de materiais diferentes.

Mas, isso resolve apenas parcialmente o problema de manter a topologia, uma vez
que as linhas incidentes numa interseção poderão se interceptar em novos pontos ao
mudarem-se os parâmetros peso e pontos de controle durante a otimização de forma.
Este segundo problema foi evitado escolhendo-se intervalos de valores adequados
para as variáveis relacionadas às coordenadas dos pontos de controle e valores dos
pesos.

A priori, o decisor deve determinar o grau p da NURBS pois isto determina o
número de pontos de controle necessários para definir a curva. Então é realizada a
identificação das arestas do espaço discretizado que pertencem à fronteira interna e
dos vértices das poligonais formadas por estas arestas. No exemplo da figura 3.3(a)
são as arestas destacadas.

A seguir cada um dos vértices destas poligonais que formam a fronteira interna da
solução é classificado pelo número de arestas de fronteira interna que são incidentes
nele. Tal classificação pode ser armazenada numa matriz, como da figura 3.3(b).

Assim, a cada vértice do espaço discretizado é associado um valor de 0 a 4. Vértices
que não estão sobre as linhas de fronteiras internas recebem valor 0, como por exemplo
o vértice X0 na figura 3.4. Àqueles pertencentes à fronteira interna são associados
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Figura 3.3: Exemplo:(a) Fronteira interna com arestas destacadas; (c) Matriz de classificação
dos vértices.

valores de 1 a 4: vértices classificados com o valor 1 são aqueles que estão sobre
a fronteira externa da região de projeto, o que permite que apenas uma aresta da
fronteira interna seja incidente a ele, por exemplo os vértices X1, X3, X5, X6 e X7 na
figura 3.4; vértices classificados com o valor 2 são aqueles que pertencem a uma linha
separando somente duas regiões, como o vértice X8 na figura 3.4; a vétices como X2 e
X4 na figura 3.4 são associados, respectivamente, valores 4 e 3, e representam vértices
que são interseção de linhas de quatro ou três blocos de materiais distintos.

Figura 3.4: Vértices da malha no espaço discretizado.

Uma vez realizada a classificação de todos os vértices inicia-se o processo de
definição das NURBS para cada trecho da fronteira interna. Inicialmente define-se
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os trechos de poligonais que formam a fronteira no espaço discretizado e que serão
interpoladas pelas NURBS. Para definir cada poligonal, inicia-se com um vértice
de classificação 1, 3 ou 4 e adiciona-se um vértice conectado a ele por uma aresta
pertencente à fronteira interna. O processo continua selecionando vértices conectados
aos últimos adicionados por arestas da fronteira interna até que seja alcançado um
vértice também de classificação 1, 3 ou 4. Assim, cria-se uma lista cujo primeiro
e último pontos são os vértices pertencentes a interseção da fronteira e todos os
demais são vértices sobre uma linha que divide dois blocos de materiais. O mesmo
procedimento é utilizado para definir todas as outras listas de vértices que representam
trechos da fronteira interna. Quando não existem mais vértices cuja classificação é 1, 3
ou 4, mas ainda existem vértices classificados como 2 então significa que ainda restam
trechos de poligonais fechadas simples cujos vértices não foram escolhidos para a
parametrização. Por exemplo, a curva começando e terminando em X8 na figura 3.4
seria a última a ser parametrizada.

Considerando cada uma das listas de vértices que representam trechos das linhas
da fronteira interna, são mantidos: o primeiro e último pontos por serem pontos
de interseção com outras linhas; pontos pertencentes a quinas; e pontos médio dos
segmentos retos. Caso o número de pontos de um trecho a ser parametrizado por
uma NURBS seja insuficiente para atingir o grau requerido, então são inseridos os
pontos médios de todos os pontos consecutivos já existentes na lista e assim por diante
até que se atinja o número necessário. Uma vez definido o conjunto dos vértices a
serem interpolados, é feito o mapeamento destes vértices nas coordendas do espaço
de projeto e então o conjunto destes pontos qk mapeados será interpolado por uma
curva NURBS de graus p seguindo o algoritmo proposto em [Piegl and Tiller, 1997] e
descrito em detalhes mais adiante.

A seguir é apresentado como são definidos o vetor de nós, os pontos de controle e
os pesos de uma curva NURBS que interpola o conjunto de vértices de uma poligonal
que compõe a fronteira interna da solução pelo algoritmo proposto em [Piegl and
Tiller, 1997]. De modo a determinar o vetor de nós para definir uma NURBS Ci, pri-
meiramente definem-se os valores dos parâmetros uk, para cada ponto qk do conjunto
a ser interpolado, utilizando o método centrípeto:
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Figura 3.5: Fronteira interna, pontos selecionados e suas curvas NURBS interpoladoras.

u0 = 0 (3.7)

un = 1

uk = uk−1 +

√
|qk − qk−1|

∑n
k=1
√
|qk − qk−1|

,para k = 1, . . . n− 1

Então o vetor de nós U = [u0, . . . , um] para cada curva NURBS é definido pelas
seguintes equações:

u0 = . . . = up = 0 (3.8)

um−p = . . . = um = 1

uj+p =
1
p

j+p−1

∑
i=j

ui para j = 1, n− p

em que n + 1 é a quantidade de pontos a serem interpolados. Os valores deste vetor
estão relacionados ao espaçamento entre os pontos a serem interpolados.

O valor para cada peso é definido como 1, e os pontos de controle {Pi} são deter-
minados resolvendo o sistema (n + 1)× (n + 1) de equações lineares da forma
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qk = C(uk) =
n

∑
i=0

Ni,p(uk)Pi k = 1, 2, . . . , n + 1 (3.9)

Com os pontos de controle, vetor de nós e peso definidos como acima, a curva
NURBS irá interpolar os pontos selecionados. O conjunto formado por todas as curvas
NURBS irá então formar a fronteira interna a ser submetida à otimização de forma.

3.2 Tomada de decisão multicritério

O problema de selecionar um subconjunto apropriado de alternativas considerando-se
diversos critérios de avaliação, pode ser enunciado como a seguir:

max (g1(¸), . . . , gk(ξ)) ∈ R
k (3.10)

s. a. ξ ∈ A (3.11)

em que A é o conjunto finito de alternativas e {g1( · ), . . . , gk( · )} é o conjunto de
critérios para avaliação das alternativas. Obviamente, se um critério gi deve ser
minimizado, então pode ser substituído pela maximização do critério −gi e assim
enquadrar-se na formulação acima.

Problemas de tomada de decisão multicritérios (MCDM) são geralmente resolvi-
dos aplicando métodos de agregação usando funções de utilidade, métodos intera-
tivos e métodos de sobreclassificação [Brans et al., 1986]. Os principais métodos de
classificação utilizados em MCDM são a família PROMETHEE (Preference Ranking
Organization Method for Enrichment Evaluations) e a família ELECTRE [Behzadian
et al., 2010]. Os métodos PROMETHEE são baseados em comparações dois-a-dois e
foram propostos como uma alternativa para resolver problemas presentes nos méto-
dos ELECTRE, em relação à influencia de alguns parâmetros no resultado e a noção
de grau de credibilidade. Considerando-se os métodos citados, optou-se pelo método
PROMETHEE II como mais adequado uma vez que é facilmente compreensível em
relação ao significado de seus parâmetros e fornece uma pré-ordem total no conjunto
de ações possíveis [Behzadian et al., 2010, Brans et al., 1986].
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Para aplicar o PROMETHEE II, os pesos que indicam a importância relativa dos
diferentes critérios devem ser definidos de modo que quanto maior o peso, maior é a
importância do critério. A definição de tais pesos, portanto, envolve as prioridades
e percepções do projetista em relação a cada um dos critérios adotados. Além disso,
a diferença entre as avaliações de duas alternativas em relação a um mesmo critério
também está relacionada à preferência. Quanto maior esta diferença, maior é a prefe-
rência. Para uma descrição mais completa sobre a família de métodos PROMETHEE e
outras referências sobre estes métodos veja [Behzadian et al., 2010].

Algorithm 3: Método PROMETHEE II
1 Inicializar os pesos ωj para cada critério;
2 Associar à cada critério gj sua função de preferência Fj;
3 foreach a, b ∈ A do
4 foreach critério gj do
5 Calcular a diferença dj(a, b) = gj(a)− gj(b) ;
6 Calcular a preferência de a em relação a b: Pj(a, b) = Fj(dj(a, b)) ;

end

7 Calcular o índice de preferência global π(a, b) =
k

∑
j=1

Pj(a, b) ·ωj;

end
8 foreach a ∈ A do

9 Calcular o fluxo líquido φ(a) =
1

n− 1 ∑
x∈A

(
π(a, x)− π(x, a)

)
;

end
10 Output: ranking PROMETHEE II

Dado um problema como na equação 3.10, o método PROMETHEE II estabelece
uma ordem total entre as alternativas através dos valores de fluxo líquido φ(a) para
cada alternativa a. O algoritmo 3 apresenta o método PROMETHEE II.

A fim de determinar os valores dos fluxos líquidos, inicialmente são consideradas
as funções de preferência para cada um dos critérios. Estas funções são definidas sobre
as diferenças das avaliações das alternativas em cada critério. Brans et al. [Brans et al.,
1986] propuseram seis tipos básicos de funções para definir a preferência. Tais tipos
estão resumidos na tabela 3.1. A escolha de qual tipo de função de preferência melhor
representa o critério é um ponto crucial, onde a experiência do projetista é essencial
para refletir as prioridades adequadas do problema considerado.
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Tabela 3.1: Funções de Preferência propostas por Brans et al. [Brans et al., 1986].

Critério Tipo 1: Usual Tipo 2: Forma U Type 3: Forma V

Generalizado

Definição de P(d)

{
0 , se d ≤ 0

1 , se d > 0

{
0 , se d ≤ q
1 , se d > q


0 , se d ≤ 0
d
p , se 0 ≤ d ≤ p

1 , se d > p

Parâmetros - q p
a definir

Critério Tipo 4: Nível Tipo 5: Forma V com Tipo 6: Gaussiana

indiferença

Generalizado

Definição de P(d)


0 , se d ≤ q
1
2 , se q < d ≤ p
1 , se d > p


0 , se d ≤ q
d−q
p−q , se q < d ≤ p

1 , se d > p

 0 , se d ≤ 0

1− e
− d2

2s2 , se d > 0

Parâmetros p, q p, q s
a definir

Nesta proposta, o método PROMETHEE II é aplicado para a seleção das soluções
que serão submetidas à otimização de forma, reduzindo assim o número de soluções
obtidas através do MOACO. Opcionalmente, também podemos aplicá-lo novamente
ao final do processo de otimização de forma para destacar uma melhor solução (de
acordo com as preferências e intuições do projetista) para o problema.
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3.3 Otimização de forma

A otimização de forma das soluções parametrizadas lida com variáveis contínuas. O
algoritmo Nondominated Sorting Genetic Algorithm II [Deb et al., 2002], ou simplesmente
NSGA-II, é reconhecido como um dos mais populares algoritmos evolucionários para
problemas de otimização multi-objetivo e têm se mostrado eficiente em problemas
de otimização envolvendo até centenas de variáveis [Zhou et al., 2011, Durillo et al.,
2010, Antonio and Coello, 2013]. O NSGA-II gera inicialmente uma população não
classificada e aleatória sobre o espaço de busca. Esta população é então avaliada. O
processo de seleção das melhores soluções que irão evoluir a população é realizado
considerando a relação de dominância e uma estimativa da densidade de soluções
numa fronteira visando manter maior diversidade. Uma vez selecionados os pais,
são aplicados os operadores genéticos de cruzamento e mutação para gerar os novos
descendentes. Assim, juntando pais e descendentes forma-se uma nova população
com o dobro do tamanho e que será submetida a novo ordenamento. Caso o critério de
parada, tipicamente número de gerações ou número de avaliações da função objetivo,
seja satisfeito apresenta-se o resultado. Caso contrário repete-se o processo de seleção
da nova população com tamanho igual à da inicial e então repete-se o processo de
geração de descendentes e assim por diante até que se atinja o critério de parada. A
figura 3.6 apresenta o fluxograma do algoritmo NSGA-II.

Inicialização
(parâmetros e população)

Cálculo dos
valores objetivos

da população

Ordenamento
da população

(Fast Nondom-
inated Sorting)

Seleção de pais
(Torneio Binário)

Gerar filhos
(Cruzamento e mutação)

Cálculo dos valores
objetivos para os filhos

Ordenamento da nova
população de Pais e filhos

Critério
de

parada

Conjunto Pareto Estimado

sim

não

Figura 3.6: Fluxograma do algoritmo NSGA-II
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O NSGA-II usa para seleção um operador de comparação baseados num modo de
classificação das soluções em níveis de fronteiras, o Fast Non-Dominated Sorting, e na
estimação da densidade de soluções no entorno de uma solução, a Crowding Distance
ou Distância de Aglomeração. A figura 3.7 apresenta a ordenação em fronts de soluções
não-dominadas entre si e o cubóide utilizado para determinar a crowding distance,
conforme discutido na seção 1.2. O critério de parada estabelecido foi o de número de
gerações.

Figura 3.7: Pontos ordenados nos fronts F1,F2 e F3 segundo a não-dominância e os cubóides
dos pontos P1 e P2 utilizados no cálculo da crowding distance.

A figura 3.8 destaca os critérios utilizados na redução da população formada por
pais e filhos de uma geração, de tamanho 2N, para uma população de tamanho N que
serão os pais na geração seguinte. Assim, na comparação entre duas soluções primeiro
é considerado melhor aquela que possui menor ranking de não-dominação, ou seja,
pertence a uma fronteira de menor índice, ou para soluções numa mesma fronteira
escolhe-se aquela em uma região menos aglomerada, o que favorece a escolha de
soluções espalhadas nas fronteiras buscando manutenção da divesidade de soluções.
Na prática, a distância de aglomeração é utilizada para selecionar dentre os elementos
da última fronteira utilizada para completar o tamanho da população a ser selecionada.
A seleção é feita por torneio binário usando o operador de comparação que utiliza
o ranking e a distância de aglomeração, e portanto mantendo as melhores soluções
globais, e os operadores genéticos são os de mutação polinomial e cruzamento binário
simulado (SBX) [Kalyanmoy Deb, 1995].
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Figura 3.8: Esquema representativo da formação de nova população no NSGA-II [Deb et al.,
2002].

Para a otimização de forma, são consideradas como variáveis de otimização as
coordenadas dos pontos de controle e cada um dos pesos de todas as curvas NURBS
que compõe a fronteira interna da solução a ser otimizada. Além disso, se o ponto
de controle Pi está sobre os bordos da região de projeto então sua coordenada que
determina a posição sobre o bordo não é considerada variável de otimização. A
escolha do intervalo de valores permitido para as coordenadas dos pontos de controle
e dos pesos deve ser feita de modo que as características topológicas do leiaute
sejam mantidos durante o processo de otimização dos parâmetros e tem influência do
problema em análise. Para os pesos é proposto um intervalo de valores fixo do tipo
(0, wmax). Assim, valores próximos de zero anulam a influência do ponto de controle
na forma da curva e ao aumentar estes valores um trecho da curva é atraída para
próximo do ponto de controle associado a este peso. Na aplicação a ser descrita no
próximo capítulo utilizou-se wmax = 20. Em relação ao espaço de busca para cada
variável xi associada a cada coordenada de ponto de controle, determinou-se um
intervalo do tipo (xi − δi, xi + δi) em que δ é definido como sendo um terço da menor
das distâncias entre o ponto de controle Pi e todos os demais pontos de controle e
entre o ponto Pi e os bordos da região de projeto. Esta escolha dos intervalos para as
variáveis relacionadas às coordenadas do ponto de controle mostrou-se eficiente na
aplicação estudada, porém pode ser necessário reduzir a amplitude deste intervalo
evitando assim o aparecimento de novas regiões pela interseção das NURBS durante o
processo de otimização de forma.
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Para cada solução parametrizada, será encontrado então um novo conjunto Pareto-
Ótimo de soluções. À união destes conjuntos, pode-se opcionalmente aplicar nova-
mente o método PROMETHEE II para destacar a solução final.



Capítulo 4

Resultados

Em [Choi and Yoo, 2009] e [Batista et al., 2011] estudou-se a otimização topológica
mono-objetivo de um atuador magnético com núcleo em C. Em [Batista et al., 2011]
tal problema foi resolvido aplicando-se um ACO, do qual este trabalho torna-se
uma continuação natural. Neste capítulo apresenta-se o problema multiobjetivo de
otimização do atuador magnético com núcleo em C e os resultados obtidos aplicando-
se a proposta descrita nos capítulos anteriores.

Figura 4.1: Atuador magnético com núcleo em C (valores em centímetros) [Batista et al., 2011]

O atuador magnético com núcleo em C é composto de três partes principais: a
armadura e o cabeçote, compostos de blocos sólidos de materiais ferromagneticos, e o
espaço de projeto, que foi discretizado numa malha retangular (veja figura 4.1), onde
devem ser distribuídos os materiais que irão formar o leiaute. Cada célula do espaço
discretizado pode assumir três estados, que correspondem aos três materiais para o

61
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projeto: ar, ferro ou um material magnético (que neste caso foi imã de NdFeB) com a
direção de magnetização apontando para cima paralelo ao eixo-y.

Objetiva-se encontrar a distribuição ótima de material que maximize o força atrativa
x-direcional Fx na armadura (indicado na figura 4.1), ou de forma equivalente que
minimize o negativo desta força, enquanto minimize o volume VolPM de material
magnético permanente (PM) na região de projeto. Assim, o problema de otimização
multiobjetivo pode ser definido como: min

(
− Fx(s), VolPM(s)

)
∈ R

2

s. a.: s ∈ S|Ω|
(4.1)

em que S|Ω| é o conjunto de todos os leiautes possíveis na região discretizada. Neste
estudo, o espaço de projeto foi discretizado numa malha retangular 16× 8 e todos os
valores para a força de atração Fx, incluindo o das referêncas citadas , foram calculados
utilizando-se o software FEMM [Meeker, 2010]. Observa-se que em [Choi and Yoo,
2009] foi usada uma malha 24× 12.

As figuras 4.2 e 4.3 apresentam as soluções obtidas, respectivamente, nas referên-
cias [Choi and Yoo, 2009] e [Batista et al., 2011], nas quais o problema de otimização
topológica mono-objetivo foi formulado para maximizar a força atrativa Fx sem consi-
derar restrição de volume do material magnético.

Figura 4.2: Distribuição do material e linhas de campo para a solução do caso 1-a obtida
em [Choi and Yoo, 2009].
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Figura 4.3: Distribuição do material e linhas de campo para a solução do caso 1 obtida em
[Batista et al., 2011].

4.1 Otimização Topológica

Para resolver o problema de otimização topológica anteriormente descrito, tanto para
o MOACO11 quanto para o MOACO1m foram definidos os seguintes parâmetros de
inicialização: Q = 100; τmin = 0.1; α = β = 1; nv = 2; k1 = 4; o número de soluções a
serem geradas em cada ciclo foi na = 15; a taxa de evaporação de feromônio ρ = 0.7;
e foi adotado como critério de parada o número máximo de ciclos ncmax = 700; o
tamanho máximo do arquivo das melhores soluções, que será o limitante do número
de pontos na estimativa da Fronteira Pareto, foi fixado em 50.

Sobre as ações implementadas, a cada 10 ciclos foi aplicado o filtro de média;
três ciclos após este foi aplicada a visibilidade local e 3 ciclos após esta foi aplicada
estratégia de suavização. A estratégia de suavização foi aplicada a 4 soluções do
arquivo com as melhores soluções globais e, para cada um adestas soluções, altera no
máximo 5% das células. O intervalo de 3 ciclos entre a aplicação das estratégias visa
minimizar a sobreposição de efeitos destas.

A tabela 4.1 apresenta uma comparação dos resultados obtidos aplicando a meto-
dologia aqui proposta e aqueles resultados obtidos em [Batista et al., 2011] e [Choi
and Yoo, 2009], no qual o problema de otimização topológica mono-objetivo foi for-
mulado para maximizar a força atrativa Fx sem considerar restrição de volume do
material magnético. Para as variantes MOACO11 e MOACO1m, a tabela 4.1 apresenta
os valores médios das forças de atração máxima obtida ao executar 20 vezes cada uma
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Tabela 4.1: Comparação dos resultados obtidos na otimização topológica do atuador magné-
tico com núcleo em C.

MOACO11 MOACO1m [Batista et al., 2011] [Choi and Yoo, 2009]
Caso 1 Caso 1-a

Fµ
max (N/m) 982,8 974,9 1063,9 1074,2

σFx
40,1 75,1 - -

Volµ
PM(%) 39,7 43,6 68,7 68,4

σvol 5,3 8,3 - -

HVµ 0,56 0,60 - -
σHV 0,075 0,046 - -

destas variantes (Fµ
max) junto com os desvios padrões destes valores (σFx

). Também são
apresentados, para efeito de comparação, os valores das topologias obtidas em [Batista
et al., 2011] e [Choi and Yoo, 2009]. Além disso, apresentam-se os hipervolumes
médios (HVµ) e seus desvios padrões (σHV) para as 20 execuções do MOACO11 e do
MOACO1m. Para o cálculo do hipervolume foi considerado o ponto de referência
(0, 100) e os valores de cada objetivo foram normalizados. Observa-se que nos expe-
rimentos realizados para a otimização topológica multiobjetivo, aquela solução com
maior valor da força de atração Fx apresentou resultados compatíveis com os traba-
lhos anteriores, porém utilizando um volume consideravelmente menor de material
magnético. Estes resultados evidenciam a vantagem da abordagem multiobjetivo.

As figuras 4.4 e 4.5 apresentam exemplos de soluções de força máxima na Fronteira
Pareto estimada ao aplicar as variantes MOACO11 e MOACO1m. As figuras menores
no alto à esquerda e em tons de cinza são as topologias encontradas e as figuras
maiores coloridas são suas respectivas linhas de campo

A figura 4.6 apresenta a nova Fronteira Pareto estimada após a limpeza realizada
nas soluções obtidas pela otimização topológica na qual células com materiais distintos
de todas suas células vizinhas têm seu material substituido por aquele mais frequente
em seu entorno. Observa-se na figura que o resultado da limpeza tanto pode gerar
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Figura 4.4: Distribuição do material e linhas de campo para uma solução obtida com o
MOACO11 em que Fx = 989, 6N/m e VolPM = 50, 0%.

Figura 4.5: Distribuição do material e linhas de campo para a solução obtida com o MOACO1m
em que Fx = 1030, 6N/m e VolPM = 57, 8% .

um resultado que domina aquele original quanto pode gerar um resultado dominado
por aquele original. Em geral, observa-se que o número de pontos não-dominados
diminui após a limpeza dos pontos isolados.

Um exemplo das Fronteiras Pareto estimadas tipícas obtida pelos dois algorimtos
estão apresentadas na figura 4.7. Embora nesse gráfico boa parte das soluções obti-
das pelo algoritmo MOACO1m sejam dominadas por aquelas obtidas pelo algoritmo
MOACO11, na região de máxima força a distribuição de pontos nas estimativas foi
melhor no MOACO1m.

Uma amostra das soluções geradas pelas variantes MOACO11 e MOACO1m podem
ser observadas, respectivamente, nas figuras 4.8 e 4.9. As soluções aqui apresentadas já
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Figura 4.6: Estimativas das Fronteiras Pareto pelo MOACO11 e resultado após limpeza de
pontos isolados.

Figura 4.7: Exemplo de estimativas da fronteira Pareto pelo MOACO11 e MOACO1m

passaram pelo procedimento de limpeza de células que representam materiais isolados.
Em geral, o procedimento de limpeza de pontos isolados geram uma nova fronteira
com alguns pontos passando a ser dominados, porém ainda com boa distribuição.
Nota-se também que quase todas as soluções obtidas como pontos na Fronteira Pareto
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Figura 4.8: Exemplo de topologias obtidas pelo MOACO11.

estimada não apresentam situação em que um material ficaria flutuando no ar, o que a
inviabilizaria como solução prática. A quantidade de pontos nas fronteiras estimadas
em ambos os casos não apresentaram diferenças significativas.

4.2 Promethee II: seleção de leiautes para a otimização

de forma

O método Promethee II foi aplicado para selecionar um subconjunto adequado de
soluções da fronteira Pareto estimada na etapa de otimização topológica a ser sub-
metido à otimização de forma. Apresenta-se aqui o resultado da escolha para um
subconjunto composto de três soluções dentre aquelas obtidas pelo MOACO1m. O
número de soluções a serem selecionadas pelo Promethee II é um parâmetro definido
pelo decisor no início do processo, e pode variar de uma única solução até o número
total de soluções se assim julgar adequado. Como critérios de seleção para a aplicação
do método no problema tratado foram escolhidos a força atrativa Fx e o volume de
imãs permanentes VolPM, que são os objetivos considerados na otimização topológica,
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Figura 4.9: Exemplo de topologias obtidas pelo MOACO1m.

e o número de regiões distintas que formam o leiaute da solução, tomada como me-
dida de simplicidade das topologias. Este último critério foi considerado de menor
importância na aplicação em estudo, por isso os pesos relativos a ele serão escolhidos
com valor baixo.

A figura 4.10 mostra os resultados obtidos pelo método Promethee II em que fo-
ram considerados a função do tipo V como adequadas para modelar a função de
preferência em relação aos critérios adotados; veja a tabela 3.1 para a definição de
tal função. Os parâmetros da função do tipo V foram definidos como q = 0.1 e
p = 0.9 para os critérios relacionados aos objetivos, uma vez que os foram conside-
rados os valores normalizados, e para a quantidade de blocos foi definido q = 1 e
p = nblmax − nblmin − 1 (nblmax é a maior quantidade de blocos nas soluções e nblmin

a menor quantidade). Foram realizadas seleções com diferentes valores para os pe-
sos:(i) W1 = [0.8 0.1 0.1];(ii) W2 = [0.1 0.8 0.1] e (iii) W3 = [0.45 0.45 0.1]. Tais escolhas
representam, respectivamente, situações em que: (i) o objetivo 1 é considerado de
maior importância; (ii) o objetivo 2 é considerado de maior importância e (iii) ambos
objetivos são considerados de igual importância. O resultado das seleções coincidem
com a intuição para os valores de peso escolhidos.
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Figura 4.10: Estimativa da fronteira Pareto obtida pelo MOACO11 e pontos selecionados pelo
Promethee II para diferentes pesos: W1 = [0.8 0.1 0.1], W2 = [0.1 0.8 0.1], W3 =
[0.45 0.45 0.1].

4.3 Otimização de Forma

O NSGA-II foi configurado com os seguintes parâmetros: tamanho da população
pop = 50; taxa de cruzamento 0.8; Número máximo de gerações gen = 200 como
critério de parada; o intervalo de valores para as variáveis associadas ao peso foi
(0, 20). Para cada ponto de controle, inicialmente estima-se a distância deste ao ponto
de controle mais próximo. Para cada coordenada de um ponto de controle também é
determinada sua distância aos bordos externos da região de projeto que limitam esta
coordenada. Daí, para cada variável associada a uma coordenada de um ponto de
controle, escolhe-se como intervalo de valores um intervalo centrado na coordenada e
de raio igual a um terço da menor das distâncias estimadas anteriormente para aquele
ponto.

Os valores propostos acima para limites superiores e inferiores das variáveis relaci-
onadas aos pontos de controle foram capazes de manter as características topológicas
das soluções ao aplicar o NSGA-II durante o processo de otimização de forma para
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quase toda solução gerada pelos operadores genéticos. Ou seja, não foram criadas no-
vas regiões nem ocorreu junção de duas regiões, mantendo-se assim as características
topológicas das soluções.

A figura 4.11 mostra a Fronteira Pareto estimada para a Otimização de Forma
(OF) das parametrizações de duas soluções relacionadas aos pontos selecionados pelo
Promethee II conforme a seção anterior. Esta figura ilustra a capacidade da abordagem
de melhorar os resultados obtidos na otimização topológica. Percebe-se também que
a Fronteira Pareto estimada na OF é capaz de dominar vários pontos da fronteira
estimada na OT.

Figura 4.11: Estimativa da Fronteira Pareto na Otimização Topológica, pontos selecionados
pelo Promethee II, resultados de suas parametrizações e Otimização de Forma
(OF).

Para acompanhar melhor as mudanças provocadas pelas diversas etapas são apre-
sentadas as tabelas 4.2 e 4.3 com os resulados do processo para o ponto relacionado ao
peso W1, chamada de solução A, e para o ponto selecionado para o peso W3, chamada
de solução B. Não foi selecionado nenhuma solução referente ao peso W2 pois este
apresenta pouco interesse prático no problema em estudo.
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Tabela 4.2: Solução A da Otimização Topológica pelo MOACO1m, sua Parametrização, uma
das soluções da Otimização de Forma e suas respectivas linhas de campo. Em
cinza escuro o material magnético e , em cinza claro o ferro e em branco o ar.

Solução A da
Otimização Topológica Solução Parametrizada Otimização de Forma
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Tabela 4.3: Solução B da Otimização Topológica pelo MOACO1m, sua Parametrização, uma
das soluções da Otimização de Forma e suas respectivas linhas de campo. Em
cinza escuro o material magnético, em cinza claro o ferro e em branco o ar.

Solução B da
Otimização Topológica Parametrização da solução Otimização de Forma



Capítulo 5

Conclusões

5.1 Conclusões

No capítulo 1 desta tese é considerado de forma introdutória a visão das tarefas no
processo de concepção de dispositivos como processos de otimização e distingue-se
também os diversos tipos de otimização no processo de projeto: Otimização Topoló-
gica, de Forma e de Dimensionamento. É feita uma apresentação geral da proposta a
ser apresentada que teve por objetivo principal desenvolver uma metodologia inte-
grada para otimização topológica e de forma multi-objetivo e para diversos materiais
a ser aplicada no projeto de dispositivos.

Tal proposta justifica-se por dar inicialmente uma liberdade criadora ao aplicar
o processo de Otimização Topológica, que parte de poucas informações sem ideias
pré-concebidas a respeito da forma de distribuição dos diversos materiais na região de
interesse. Nesse sentido, buscou-se também métodos que poderiam ser estendidos
ao uso de mais do que dois materiais, diferente do que tipicamente é encontrado na
literatura. A necessidade de considerar diversos objetivos simultaneamente no projeto
também é desejável na prática e por isto a consideração de algoritmos multiobjetivos.

Assim, dentre os métodos analisados, optou-se pela extensão para problemas mul-
tiobjetivos da metodologia proposta em [Batista et al., 2011], utilizando a discretização
da região de interesse e aplicação de um algoritmo Colônia de Formigas para a deter-
minação da distribuição dos materiais. Tal extensão apresenta uma série de questões a
serem respondidas quanto à configuração do algoritmo de otimização multiobjetivo
por Colônia de Formigas (MOACO). A utilização de um algoritmo multiobjetivo Colô-
nia de Formigas torna simples a representação das soluções no espaço discretizado e
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permite a obtenção de leiautes iniciais de boa qualidade. Configurações adequadas
para o processo de atualização de feromônio e geração de soluções foram apresentadas
após experimentação de extensão de diversos tipos de funções utilizados nas versões
de algoritmos de otimização mono-objetivos por Colônia de Formigas, mostrando-se
uma etapa não direta. Os detalhes desta parte da proposta foram apresentados, junto
com uma revisão sobre os algoritmos Colônia de Formigas, no Capítulo 2.

Um dos problemas em relação às soluções encontradas usando discretização do
espaço de projeto é a baixa suavidade de fronteiras internas, que é um requisito em
muitas aplicações. Além disso, também é desejável que as soluções encontradas sejam
representadas via modelo compatível com sistemas CAD. Com isso, optou-se por um
processso de modelagem geométrica das curvas de fronteira usando NURBS, que é
considerado o estado da arte na modelagem geométrica, sendo eficiente e permitindo
uma adequada manipulação de sua forma pois possui interpretação geométrica in-
tuitiva de seus parâmetros. No processo de otimização topológica pode ser obtido
um amplo número de soluções. Tal número é controlado inicialmente mas para uma
boa estimativa da Fronteira Pareto em geral é escolhido um valor alto. Além disso, a
quantidade de pontos na fronteira estimada tendem a aumentar quanto mais fina for a
malha escolhida. Diante disto, é proposto o método PROMETHEE II para automatizar
a seleção, de acordo com múltiplos critérios definidos, de uma quantidade apropriada
de soluções a serem parametrizadas e seguirem no processo de otimização da forma.
O método de tomada de decisão PROMETHEE II também é de interpretação fácil de
parâmetros e apresentou bons resultados ao integrar os processos. Por fim, aplicou-se
o algoritmo NSGA-II para a otimização de forma sendo um ajuste fino das soluções e
melhorando os resultados obtidos. O processo de aplicação do PROMETHEE II, bem
como da parametrização das soluções escolhidas e a otimização de forma via NSGA-II
são apresentados no Capítulo 3.

Por fim, o Capítulo 4 apresenta a aplicação da metodologia proposta na otimização
de um atuador eletromagnético com núcleo em C considerando dois objetivos, a maxi-
mização da força atrativa x-direcional e a minimização do volume de imã permanente
a ser utilizado. Os resultados obtidos retratam uma estimativa da fronteira Pareto
com bom número de pontos. Considerando a força de atração máxima e as topologias
encontradas, os resultados obtidos são compatíveis com aqueles presentes na literatura
( [Choi and Yoo, 2009, Batista et al., 2011, Batista et al., 2014]) em que foram tratados
como problemas de otimização mono-objetivos sem restrição de volume de material
magnético. Isso indica a adequação e potencial da metodologia proposta a ser aplicada
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em problemas de projeto de dispositivos eletromagnéticos, uma vez que um grande
número de leiautes grosseiros podem ser explorados na etapa inicial de otimização
topológica e depois reduzido automaticamente a um número adequado a ser refinado
no processo de otimização de forma. Além disso, ao considerar como um problema
multiobjetivo, o projetista dispõe ao final de um conjunto de soluções de compromisso
a serem análisadas.

5.2 Contribuições da Tese

Destaca-se aqui as principais contribuições desta tese:

• Proposta de uma abordagem integrada e automatizada para a otimização mul-
tiobjetivo em problemas de projeto visando a aplicação em dispositivos eletro-
magnéticos utilizando múltiplos materiais com a obtenção da parametrização
das soluções utilizando NURBS.

• Configuração de algoritmos de otimização por Colônia de Formigas eficiente
para resolver o problema multiobjetivo de otimização topológica envolvendo
múltiplos materiais;

5.3 Sugestões para Trabalhos Futuros

Algumas possibilidades sugeridas como trabalho futuro são:

• Analisar o desempenho da aplicação da metodologia proposta para situações
com um maior quantidade de materiais e/ou objetivos.

• Estudo de informações heurísticas que poderiam ser agregadas no processo
de otimização topológica por Colônia de Formigas, contribuindo para melhor
desempenho deste algoritmo de forma a reduzir o número de avaliações da
função objetivo.

• Estudo sobre inserção de controle adptativo na aplicação das estratégias de
suavização, de filtro e visibilidade local. Isto poderia permitir a redução de custo
computacional ao não gerar soluções extras em instantes de pouco impacto na
qualidade das soluções.
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• Estender a metodologia para aplicação em problemas 3D. Em particular, a mode-
lagem geométrica automática das superfícies que separam os diversos blocos de
distintos materiais parece ser uma questão não trivial. É desejável que esta mode-
lagem propície condições para a otimização de forma sem que sejam alteradas as
características topológicas das soluções.

• Comparar o desempenho da metodologia quanto ao uso de outros algoritmos na
Otimização de Forma.

• Estudar o efeito de dependência de malha na Otimização Topológica.
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