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Resumo Este trabalho avalia o desempenho da Meta-Heurística Algoritmo Colônia de Abelhas
Artificiais (ABC), inspirada no comportamento social durante o forrageamento de colônias de abe-
lhas, quando aplicada na resolução de problemas de otimização com restrições. Propõe-se neste
trabalho resolução de alguns problemas da Engenharia Mecânica tratados na literatura. Para tra-
tamento de violações às restrições dos problemas, combina-se ao ABC os métodos de penalização
aditiva, multiplicativa e dinâmica, aplicados com variados parâmetros de penalização. Realiza-se
também um estudo comparativo entre os métodos de penalização aplicados, objetivando avaliação
da influência de cada um na convergência do algoritmo.
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1 INTRODUÇÃO

A natureza tem servido de inspiração para a proposta de algoritmos para a resolução de pro-
blemas complexos de busca e otimização em diversas áreas das Ciências e Engenharias. Alguns
exemplos desses algoritmos, classificados como Algoritmos Evolucionários ou Baseados em Enxa-
mes Inteligentes, são os Algoritmos Genéticos, Algoritmos de Enxame de Partículas, Algoritmos de
Formigas e os Algoritmos de Colônia de Abelhas Artificiais (ABC, do inglês Artificial Bee Colony
Algorithm). Algumas espécies sociais como formigas, peixes, abelhas, dentre outras, apresentam
um comportamento coletivo inteligente para atingir um determinado objetivo, inspirando alguns
desses algoritmos (Karaboga and Basturk, 2007).

O ABC, inspirado no comportamento social observado em colônias de abelhas reais, é um
algoritmo Baseado em Enxames Inteligentes proposto por Karaboga (2005) para a solução de pro-
blemas de otimização numérica multidimensional e multimodal. O ABC foi proposto inicialmente
para resolução de problemas de otimização numérica sem restrições e tem-se mostrado competitivo
com outras Meta-Heurísticas, por isso torna-se objeto de estudo neste trabalho.

Propõe-se neste trabalho avaliação do ABC na resolução de problemas de otimização com res-
trições, tendo em vista que grande parte dos problemas de otimização numérica são desta classe. O
tratamento a ser dado às violações de restrições pelas soluções candidatas será por meio da técnica
de penalização. Combinadas ao ABC, serão aplicadas as técnicas de penalização aditiva, multi-
plicativa e dinâmica, possibilitando também um estudo comparativo entre estas técnicas, quando
aplicadas ao ABC. A performance do algoritmo para este tipo de problema será avaliada por meio
de sua aplicação num grupo de problemas de otimização com restrições de Engenharia Mecânica,
amplamente tratado na literatura.

(Karaboga and Akay, 2011) propuseram com excelentes resultados, dentre outras, uma modi-
ficação no ABC para resolução de problemas com restrição aplicando o critério de Deb na etapa de
seleção, que consiste de uma técnica de seleção gulosa, que ao ser aplicada promove um torneio
entre soluções candidatas em que será selecionada a solução factível entre uma factível e outra
infactível, a de melhor função objetivo entre soluções factíveis e a de menor violação entre solu-
ções infactíveis (Karaboga and Akay, 2011). Foi proposto em (Brajevic et al., 2011) que na fase
de exploração do ABC, qualquer solução infactível será substituída por uma nova solução produ-
zida aleatoriamente. (Brajevic et al., 2011) obtiveram bons resultados referente à convergência do
algoritmo para soluções factíveis.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: A Seção 2 descreve o Algoritmo ABC, se-
guida pela Seção 3 que descreve os métodos de penalização aplicados neste trabalho. Os problemas
a serem tratados são listados na Seção 4, cujos resultados são apresentados na Seção 5. Por fim a
Seção 6 trás conclusões tiradas sobre o trabalho.

2 O ALGORITMO COLÔNIA DE ABELHAS ARTIFICIAIS (ABC)

O ABC, inspirado no forrageamento de colônias de abelhas reais, é um algoritmo proposto por
Karaboga (2005) para a solução de problemas de otimização numérica multidimensional e multi-
modal. No modelo do forrageamento de uma colônia de abelhas reais, estão presentes fontes de
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alimento, abelhas campeiras e abelhas não-campeiras, além de existir recrutamento de abelhas para
exploração de fontes de alimento, bem como abandonos de fontes. Uma abelha campeira está re-
lacionada a uma fonte de alimento com a finalidade de explorá-la Karaboga (2005). Esta abelha,
de posse de informações sobre a fonte, como localização, concentração de alimento, facilidade de
extração, dentre outras, então as divide com outras abelhas da colônia e sendo uma boa fonte de
alimento, outras abelhas serão atraídas, resultando na exploração rápida do alimento (Free, 1980;
Karaboga, 2005). Abelhas não-campeiras podem ser exploradoras, que buscam por novas fontes
de alimento ao redor da colônia ou observadoras, que aguardam na colônia por informações das
abelhas campeiras para então avaliar a qualidade da fonte Karaboga (2005). Tanto abelhas campei-
ras quanto observadoras podem explorar ao redor da fonte conhecida, o que possibilita que sejam
encontradas fontes ainda melhores. A forma de comunicação entre as abelhas no forrageamento é
através de uma dança no ninho (Karaboga, 2005; Free, 1980).

No ABC, as fontes de alimento representam possíveis soluções para o problema tratado, es-
tando presentes em ciclos repetitivos, os tipos de abelhas mencionados. A cada fonte de alimento
está associada uma abelha campeira artificial, sendo que metade da colônia é composta por este
tipo de abelha e a outra metade por abelhas observadoras. Fontes esgotadas depois de um certo
número de ciclos serão substituídas por outras, produzidas aleatoriamente por abelhas explorado-
ras (Karaboga and Basturk, 2007). Desta forma, o ABC simula uma colônia de abelhas artificiais
praticando o forrageamento, na busca por uma solução ótima para o problema tratado. A avaliação
da fonte artificial se dá pela qualidade da solução para atender o problema Karaboga (2005). Os
principais passos do ABC podem ser descritos no Alg. (1) (Karaboga and Akay, 2009):

Algoritmo 1: ABC
início

Inicialize a população;
repita

Posicione as abelhas campeiras em suas fontes de alimento;
Posicione as abelhas observadoras nas fontes de alimento dependendo de seus valores;
Envie abelhas exploradoras para buscar novas fontes de alimento;
Memorize a melhor fonte de alimento encontrada até o momento;

até Número máximo de ciclos;
fim

No Alg. (1), a população inicial P (G = 0) é composta por SN/2 soluções (fontes de ali-
mento), onde SN é o tamanho da população de abelhas. Cada solução xi(i = 1, 2, ..., SN/2) é
um vetor D-dimensional, em que D é o número de parâmetros do problema. Iniciada a população,
serão repetidos ciclos C = 1, 2, ..., Cmax do processo de busca das abelhas campeiras, observado-
ras e exploradoras. No modelo artificial a produção de novas soluções por abelhas campeiras ou
observadoras é baseada no processo de comparação, portanto as abelhas selecionam aleatoriamente
uma fonte de alimento e produzem uma modificação de acordo com a equação

vij = xij + φij(xij − xkj), (1)

onde vij é o novo valor candidato a substituir xij , k ∈ 1, 2, ..., BN e j ∈ 1, 2, ..., D são índices
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escolhidos aleatoriamente, sendo que k 6= i, BN é o número de abelhas campeiras e φij é um valor
aleatório entre [−1, 1]. A Eq. (1) mostra que como a busca aproxima da solução ótima, a diferença
entre xij e xkj e a perturbação na solução xij diminuem, então o tamanho do passo da modificação
é adaptativamente reduzido. Se o valor produzido pela Eq. (1) violar os limites pré-definidos para
o parâmetro xij , este deverá ser ajustado para um valor aceitável. Tendo avaliado a qualidade da
nova solução (vi), e sendo esta melhor que a antiga (xi), a solução será então substituída, caso con-
trário será mantida. Completado o processo de busca, todas as abelhas campeiras compartilharão
informações sobre a fonte de alimento. Cada abelha observadora escolherá uma fonte (solução) de
acordo com uma probabilidade pi relacionada à sua qualidade, calculada por

pi =
fiti

BN∑
n=1

fitn

, (2)

onde fiti é o valor da aptidão da solução i (Karaboga and Basturk, 2007), determinada pela
equação

fiti =

 1/(1 + fi), se fi ≥ 0

1 + |fi| , se fi < 0
, (3)

onde fi é o valor da função objetivo para a solução xi (Karaboga and Akay, 2011). No ABC, se
uma solução não pôde ser melhorada por um determinado número de ciclos chamado limit, então
esta será considerada como abandonada e será substituída por outra, descoberta aleatoriamente por
uma abelha exploradora artificial (Karaboga and Basturk, 2007).

3 MÉTODOS DE PENALIZAÇÃO

Considera-se nesta seção que descreve os métodos de penalização combinados ao ABC neste
trabalho, problemas de otimização com restrições, formulados como na Eq. (4).

Minimize f(x)

Sujeito a g(x) ≤ 0

h(x) = 0

xI ≤ x ≤ xS

, (4)

onde xI e xS são vetores n-dimensionais representando respectivamente os limites inferior e
superior das variáveis de projeto.

Métodos de penalização têm por objetivo aproximar um problema com restrições por um pro-
blema irrestrito. Aplicados em problemas de otimização não-linear, contendo restrições de igual-
dade e/ou desigualdade. Denomina-se solução factível aquela que atende as restrições impostas ao
problema, o contrário torna a solução infactível. A penalização se dá na forma de um acréscimo
ou amplificação ao valor da função objetivo caso a solução seja infactível (Bazaraa et al., 2006;
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Luenberger and Ye, 2008). O decrescimento da penalização só é possível à medida que a solução
se aproxima da região factível.

Uma função de penalização deve gerar um valor positivo para pontos infactíveis e 0 ou 1 (de-
pendendo do tipo de penalização) para pontos factíveis. Uma função de penalização α(x) adequada
pode ser definida por

α(x) =
m∑
i=1

β [gi(x)] +
q∑
i=1

ψ [hi(x)] , (5)

onde gi(x) são restrições do tipo gi(x) ≤ 0 para i = 1, 2, ...,m e hi(x) são restrições do tipo
hi(x) = 0 para i = 1, 2, ..., q, β e ψ são funções contínuas. Acompanhando o método, o parâmetro
k define a severidade da penalização (Bazaraa et al., 2006; Luenberger and Ye, 2008). Caso o
parâmetro k não sofra alterações durante o processo de busca, o método de penalização será dito
estático, caso contrário será dito dinâmico (Lemonge and Barbosa, 2004).

Pelo Método de Penalização Aditiva, a penalização se dá na forma de um acréscimo ao valor
da função objetivo, sendo assim, o valor da penalização será positivo para soluções infactíveis ou 0
para soluções factíveis. Uma função de penalização adequada para este método pode ser definida
como na Eq. (5). Então tem-se (Bazaraa et al., 2006)

β [gi(x)] = 0, se gi(x) ≤ 0 e β [gi(x)] > 0, se gi(x) > 0, para i = 1, 2, ...,m

ψ [hi(x)] = 0, se hi(x) = 0 e ψ [hi(x)] > 0, se hi(x) 6= 0, para i = 1, 2, ..., q
(6)

Tipicamente tem-se

β [gi(x)] = [max(0, gi(x))]p , para i = 1, 2, ...,m

ψ [hi(x)] = |hi(x)|p , para i = 1, 2, ..., q
(7)

onde p é um inteiro positivo (Bazaraa et al., 2006). Desta forma, o problema Eq. (4) pode ser
reescrito da forma Minimize f(x) + kα(x)

Sujeito a x ∈ Rn
(8)

Aplicando o Método de Penalização Multiplicativa, a penalização consiste de uma amplifi-
cação do valor da função objetivo, sendo assim, o valor da penalização será 1 para soluções factíveis
ou (> 1) para soluções infactíveis. Uma função de penalização adequada para este método pode ser
definida como na Eq. (5), considerando também as condições impostas na Eq. (6). Tipicamente
tem-se

β [gi(x)] = max(0, gi(x)), para i = 1, 2, ...,m

ψ [hi(x)] = |hi(x)| , para i = 1, 2, ..., q
(9)
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Por fim, aplicando-se o método de penalização multiplicativa o problema da Eq. (4) pode ser
reescrito da forma Minimize f(x)× (1 + kα(x))

Sujeito a x ∈ Rn
(10)

No Método de Penalização Dinâmica, o parâmetro de penalização (k) cresce com o número
de iterações do processo de busca (Lemonge and Barbosa, 2004). Normalmente a penalização se
dá na forma de acréscimo ao valor da função objetivo, assim, o valor da penalização será positivo
para soluções infactíveis ou 0 para soluções factíveis. Uma função de penalização adequada para
este método pode ser definida como na Eq. (5), considerando também as condições impostas na Eq.
(6). Tipicamente tem-se as definições da Eq. (7), sendo sugeridos os valores 1 e 2 para p (Lemonge
and Barbosa, 2004). Nessas condições, o problema da Eq. (4) pode ser reescrito na forma da Eq.
(8), observando que o parâmetro de penalização k terá variação de acordo com a Eq. (11)

k = (C × t)η (11)

onde C, cujo valor sugerido é 0,5, é um valor real positivo constante. O valor de k cresce com o
número de iterações t. Para η o valor sugerido é 2 (Lemonge and Barbosa, 2004).

4 EXPERIMENTOS NUMÉRICOS

Avalia-se neste trabalho a performance do algoritmo ABC combinado a métodos de penali-
zação, aplicado a um grupo de problemas de otimização com restrições da Engenharia Mecânica
amplamente tratado na literatura.

Referente aos parâmetros do algoritmo ABC, neste trabalho foram definidos SN = 100,
Cmax = 1000 e limit = 50. Quanto aos métodos de penalização, estes foram aplicados como
descritos na Sec. (3), sendo que os valores do parâmetro de penalização k foram fixados em k =
10i, i = 0, 1, ..., 7 na penalização aditiva, k = 10i, i = 1, 2, ..., 7 na penalização multiplicativa e
na penalização dinâmica os valores do parâmetro C foram fixados em C = 0, 1× i, i = 5, 6, ...10
e η = 2. Destaca-se ainda que para cada problema descrito a seguir, foram realizadas 25 execuções
da combinação ABC + Método de Penalização (+ Parâmetro).

4.1 P1 – Redutor de Velocidade

Este problema teste trata do projeto de um redutor de velocidade com sete variáveis de pro-
jeto, cuja solução ótima conhecida é x∗ = {3, 5; 0, 7; 17, 0; 7, 3; 7, 3; 3, 35; 5, 29}T , f ∗ = 2985, 22.
O objetivo é minimizar o peso do redutor. As restrições são referentes a limitações de tensão e
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deflexão Rao (2009). O problema é dado por

P1



Minimize f(x) = 0, 7854x1x
2
2(3, 3333x

2
3 + 14, 9334x3 − 43, 0934)− 1, 508x1(x

2
6 + x27)+

7, 477(x36 + x37) + 0, 7854(x4x
2
6 + x5x

2
7)

Sujeito a g1(x) = 27x−11 x−22 x−23 − 1 ≤ 0

g2(x) = 397, 5x−11 x−22 x−23 − 1 ≤ 0

g3(x) = 1, 93x−12 x−13 x34x
−4
6 − 1 ≤ 0

g4(x) = 1, 93x−12 x−13 x35x
−4
7 − 1 ≤ 0

g5(x) =

[(
745x4
x2x3

)2

+ (16, 9)106

]0,5
/0, 1x36 − 1100 ≤ 0

g6(x) =

[(
745x5
x2x3

)2

+ (157, 5)106

]0,5
/0, 1x37 − 850 ≤ 0

g7(x) = x2x3 − 40 ≤ 0

g8(x) = 5− x1
x2
≤ 0

g9(x) =
x1
x2
− 12 ≤ 0

g10(x) = (1, 5x6 + 1, 9)x−14 − 1 ≤ 0

g11(x) = (1, 1x7 + 1, 9)x−15 − 1 ≤ 0

2, 6 ≤ x1 ≤ 3, 6, 0, 7 ≤ x2 ≤ 0, 8, 17 ≤ x3 ≤ 28,

7, 3 ≤ x4, x5 ≤ 8, 3, 2, 9 ≤ x6 ≤ 3, 9, 5, 0 ≤ x7 ≤ 5, 5

(12)

4.2 P2 – Treliça de Três Barras
Este experimento corresponde ao projeto ótimo de uma treliça plana de três barras, cuja solução

ótima conhecida é x∗ = {0, 78706; 0, 40735}T , f ∗ = 263, 35 Rao (2009). O objetivo é minimizar
as áreas das seções transversais das barras, sujeitas a restrições de tensão (σ) (Yang and Gandomi,
2012; Rao, 2009). O problema é formulado por

P2



Minimize f(x) = (2
√
2x1 + x2)× l

Sujeito a g1(x) =
√
2x1 + x2√

2x21 + 2x1x2
P − σ ≤ 0

g2(x) =
x2√

2x21 + 2x1x2
P − σ ≤ 0

g3(x) =
1

x1 +
√
2x2

P − σ ≤ 0

0 ≤ x1, x2 ≤ 1

(13)
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onde l = 100cm, P = 2kN/cm2 e σ = 2kN/cm2.

4.3 P3 – Trocador de calor

Rao (2009) exemplifica o projeto de um equipamento trocador de calor, cuja solução ótima
conhecida é x∗ = {567; 1357; 5125; 181; 295; 219; 286; 395}T , f ∗ = 7049.

P3



Minimize f(x) = x1 + x2 + x3

Sujeito a g1(x) = 0, 0025(x4 + x6)− 1 ≤ 0

g2(x) = 0, 0025(−x4 + x5 + x7)− 1 ≤ 0

g3(x) = 0, 01(−x5 + x8)− 1 ≤ 0

g4(x) = 100x1 − x1x6 + 833, 33252x4 − 83333, 333 ≤ 0

g5(x) = x2x4 − x2x7 − 1250x4 + 1250x5 ≤ 0

g6(x) = x3x5 − x3x8 − 2500x5 + 1250000 ≤ 0

100 ≤ x1 ≤ 10000, 1000 ≤ xi ≤ 10000 (i = 2, 3)

10 ≤ xi ≤ 1000 (i = 4, ..., 8)

(14)

4.4 P4 – Vaso de Pressão

Este experimento corresponde à minimização do peso de um vaso de pressão cilíndrico. O
problema envolve quatro variáveis de projeto, sendo duas discretas e duas contínuas (Lemonge and
Barbosa, 2004). A formulação do problema se dá por

P4



Minimize f(x) = 0, 6224x1x2x3 + 1, 7781x2x
2
3 + 3, 1661x21x4 + 19, 84x21x3

Sujeito a g1(x) = 0, 0193x3 − x1 ≤ 0

g2(x) = 0, 00954x3 − x2 ≤ 0

g3(x) = 1296000− πx23x4 − 4/3πx33 ≤ 0

g4(x) = x4 − 240 ≤ 0

0, 0625 ≤ x1, x2 ≤ 5 (em passos constantes de 0, 0625)

10 ≤ x3, x4 ≤ 200

(15)

4.5 P5 – Viga Engastada

Este problema corresponde ao projeto de uma viga engastada, cuja solução ótima conhecida é
x∗ = {0, 2444; 6, 2177; 8, 2915; 0, 2444}T , f ∗ = 2, 3810. O objetivo é minimizar o custo da viga,
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sujeita a restrições envolvendo limites de tensão e deslocamento (Lemonge and Barbosa, 2004;
Rao, 2009). O problema envolve quatro variáveis de projeto e é dado por

P5



Minimize f(x) = 1, 10471x21x2 + 0, 04811x3x4(14, 0 + x2)

Sujeito a g1(x) = τ − 13600 ≤ 0

g2(x) = σ − 30000 ≤ 0

g3(x) = x1 − x4 ≤ 0

g4(x) = 6000− Pc ≤ 0

g5(x) = δ − 0, 25 ≤ 0

0, 125 ≤ x1 ≤ 10

0, 1 ≤ x2, x3, x4 ≤ 10

(16)

onde

τ ′ =
6000√
2x1x2

, τ ′′ =
6000(14 + 0, 5x2)α

2
{
0, 707x1x2

[
x22/12 + 0, 25(x1 + x3)2

]}
α =

√
0, 25

[
x22 + (x1 + x3)2

]
, τ =

√
(τ ′)2 + (τ ′′)2 + x2τ ′τ ′′/α

σ =
504000

x23x4
, Pc = 64746, 022(1− 0, 0282346x3)x3x

3
4, δ =

2, 1952

x33x4
.

(17)

5 RESULTADOS

Esta seção apresenta resultados referentes a cada um dos métodos de penalização, bem como
resultados comparativos entre estes, quando combinados ao ABC na resolução de cada um dos pro-
blemas mencionados na Sec. (4). Da Fig. (1a) à Fig. (5c) são apresentadas faixas de valores obtidas
quanto à convergência do algoritmo, para cada um dos problemas tratados. Cada caixa dos gráficos
apresenta valores das melhores funções objetivo da última iteração do ABC dentre as 25 execu-
ções. Os valores apresentados no eixo k secundário (parte superior do gráfico) identifica quantas
das soluções do conjunto ilustrado correspondem a soluções factíveis. Constata-se de forma geral
entre os problemas tratados, que a penalização aditiva tende a gerar melhores resultados quando
aplicada com valores altos para o parâmetro de penalização k. Com a penalização multiplicativa
obteve-se o melhor resultado, ao contrário da penalização dinâmica que gerou os piores resultados,
deixando de convergir para soluções factíveis ao final do processo em grande parte dos problemas.
Ainda que os resultados apresentados nas boxplots demonstrem que algumas das melhores solu-
ções nas últimas iterações do ABC não sejam factíveis, não significa que durante o processo este
tipo de solução não tenha sido avaliada. Para os problemas que se conhece uma solução ótima na
literatura, observa-se que foram encontradas soluções próximas às conhecidas, porém maiores, o
que possivelmente pode ser resolvido com o aumento de iterações do algoritmo ABC.

Por outro lado, a Tab. (1) apresenta os valores de função objetivo das soluções factíveis
identificadas entre as melhores obtidas durante todo o processo de busca para cada problema;
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(a) Penalização Aditiva (b) Penalização Multiplicativa (c) Penalização Dinâmica

Figura 1: Melhores resultados finais para P1

(a) Penalização Aditiva (b) Penalização Multiplicativa (c) Penalização Dinâmica

Figura 2: Melhores resultados finais para P2

(a) Penalização Aditiva (b) Penalização Multiplicativa (c) Penalização Dinâmica

Figura 3: Melhores resultados finais para P3

(a) Penalização Aditiva (b) Penalização Multiplicativa (c) Penalização Dinâmica

Figura 4: Melhores resultados finais para P4
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(a) Penalização Aditiva (b) Penalização Multiplicativa (c) Penalização Dinâmica

Figura 5: Melhores resultados finais para P5

(a) Penalização Aditiva (b) Penalização Multiplicativa (c) Penalização Dinâmica

Figura 6: Evolução da média da função objetivo para P4

casos em que não foram obtidas soluções factíveis, identifica-se por SFNE (Solução Factível
Não Encontrada). Dentre os valores apresentados, o melhor resultado obtido para P1 foi apli-
cando a penalização multiplicativa (qualquer k experimentado), adotando como melhor solução
x = {3, 5; 0, 7; 17, 0; 7, 3; 7, 72; 3, 35; 5, 29}. Para P2, o melhor resultado foi obtido aplicando as pe-
nalizações aditiva e multiplicativa (qualquer k experimentado), adotando como melhor solução x =
{1, 0; 0, 0}. O melhor resultado para P3 foi obtido aplicando a penalização aditiva (k = 1e + 06),
sob a solução x = {382, 495; 1786, 848; 5102, 771; 159, 247; 298, 676; 231, 350; 258, 945; 398, 020}.
Para P4, o melhor resultado foi obtido aplicando a penalização multiplicativa (k = 100000),
tendo como melhor solução x = {0, 9375; 0, 5; 45, 239; 156, 940}. Finalmente, o melhor resul-
tado obtido para P5 foi aplicando a penalização dinâmica (C = 0, 8), sob a melhor solução
x = {0, 240; 6, 503; 8, 209; 0, 254}.

Já os resultados apresentados da Fig. (6a) à Fig. (6c) exemplificam a evolução entre as itera-
ções do ABC, das médias entre as 25 execuções, dos valores da função objetivo. São apresentados
gráficos de apenas um dos problemas tratados (P4), visto que o comportamento foi similar para os
outros (P1, P2, P3 e P5). Os gráficos demonstram resultado positivo quanto à aplicação do ABC
+ Método de Penalização, visto que pode ser observado o comportamento esperado de um algo-
ritmo de busca quando aplicado a um problema de minimização, onde os valores da função objetivo
devem cair com o andamento do processo.

Em contrapartida os resultados apresentados da Fig. (7a) à Fig. (7c) demonstram a evolu-
ção entre as iterações do ABC, das médias entre as 25 execuções, dos valores da penalização. Os

SIMMEC/EMMCOMP 2014
XI Simpósio de Mecânica Computacional e II Encontro Mineiro de Modelagem Computacional

Juiz de Fora, MG, 28-30 de maio de 2014



Grasiele R. Duarte et al.

Tabela 1: Melhores Soluções Factíveis do Processo de Busca

Coeficiente de Penalização P1 P2 P3 P4 P5

Método de Penalização Aditiva

k = 1 3115,061 SFNE SFNE SFNE 2,735555

k = 10 SFNE SFNE SFNE SFNE 2,675099

k = 100 SFNE SFNE SFNE SFNE 2,515546

k = 1000 SFNE 282,8427 SFNE SFNE 2,557797

k = 10000 3017,093 282,8427 8141,229 SFNE 2,487674

k = 100000 2994,632 282,8427 7619,891 3586,149 2,744160

k = 1e+ 06 2994,401 282,8427 7272,114 3843,472 2,589384

k = 1e+ 07 2994,350 282,8427 7724,943 3281,229 2,527582

Método de Penalização Multiplicativa

k = 10 2994,341 282,8427 7587,335 SFNE 2,597816

k = 100 2994,341 282,8427 7673,412 3456,104 2,561015

k = 1000 2994,341 282,8427 7461,456 3344,164 2,557435

k = 10000 2994,341 282,8427 7514,327 3722,379 2,567975

k = 100000 2994,341 282,8427 7274,435 3058,237 2,476117

k = 1e+ 06 2994,341 282,8427 7618,321 3491,058 2,571571

k = 1e+ 07 2994,341 282,8427 7565,340 3923,476 2,555747

Método de Penalização Dinâmica

C = 0, 5 SFNE SFNE SFNE SFNE 2,576570

C = 0, 6 SFNE SFNE SFNE SFNE 2,527361

C = 0, 7 SFNE SFNE SFNE SFNE 2,565492

C = 0, 8 SFNE SFNE SFNE SFNE 2,468073

C = 0, 9 3146,051 SFNE SFNE SFNE 2,565386

C = 1 SFNE SFNE SFNE SFNE 2,684546

gráficos apresentados referem-se a apenas um dos problemas tratados (P4), visto que o comporta-
mento foi similar para os outros (P1, P2, P3 e P5). Observa-se evolução decrescente para os casos
em que foram obtidas soluções factíveis ao fim do processo, sendo este o comportamento ideal da
penalização.
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(a) Penalização Aditiva (b) Penalização Multiplicativa (c) Penalização Dinâmica

Figura 7: Evolução da média da penalização para P4

Para melhor análise comparativa entre os métodos de penalização (+ parâmetro k), quando
aplicados com o ABC para resolução dos problemas propostos, optou-se pela técnica Escalona-
mento Multidimensional (MDS - do inglês Multidimensional Scaling) que consiste de uma técnica
para medir a similaridade entre objetos de um conjunto, produzindo uma distribuição visual em um
espaço multidimensional, em que objetos semelhantes encontram-se próximos, tornando-se distan-
tes aqueles dissimilares (Nevo et al., 2010). Da Fig. (8) à Fig. (12) são apresentados resultados
obtidos por MDS para cada problema. Para aplicação da técnica, entre as 25 execuções foram
considerados da última iteração do ABC, os valores das melhores funções objetivo (+ penaliza-
ções), quantidade de soluções factíveis dentre as melhores funções objetivo, média, desvio padrão
e mediana entre as melhores funções objetivo (+ penalizações), todos normalizados entre 0 e 1.
As similaridades entre os métodos tiveram redução de 5 para 2 dimensões. As anotações em cada
ponto dos gráficos que seguem, referem-se à identificação do método de penalização juntamente
com o valor do parâmetro de penalização, como exemplo, para a penalização Aditiva e k = 100,
tem-se A100, para a penalização Dinâmica eC = 0, 5 tem-se D0.5 e assim por diante. Consultando
os resultados da Fig. (1a) à Fig. (5c), pode-se observar a correta proximidade gerada pela técnica
MDS, tendo por base as métricas definidas para sua aplicação. Neste trabalho o objetivo com a
técnica MDS é sintetizar informações para maiores conclusões. Pode ser percebida a divisão entre
os métodos em grupos distintos, onde encontram-se próximos aqueles com resultados similares
quanto à convergência dos métodos, principalmente quanto à convergência para soluções factíveis.

Figura 8: MDS - P1 Figura 9: MDS - P2
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Figura 10: MDS - P3 Figura 11: MDS - P4

Figura 12: MDS - P5

6 CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos, conclui-se neste trabalho que a combinação ABC + Método
de Penalização é uma boa alternativa para a resolução de problemas de otimização com restrições.
Deve-se atentar para a escolha correta do parâmetro de penalização; de uma forma geral sugere-se
neste trabalho a escolha por valores altos para uma boa convergência. Fica reafirmada a eficiência
do algoritmo ABC. O algoritmo proposto, principalmente quando aplicado o método de penali-
zação multiplicativa, convergiu para regiões das soluções ótimas conhecidas para os problemas
tratados, o que confirma a eficiência do algoritmo ABC também para resolução de problemas de
otimização com restrições.

Quanto aos métodos de penalização, considera-se a aplicação da penalização multiplicativa
como a melhor escolha, sendo a pior escolha a penalização dinâmica. Quando aplicada a penali-
zação aditiva, se aplicada de forma estática, sugere-se a escolha de valores altos para o parâmetro
de penalização (a partir de 10000), condição em que foram obtidos os melhores resultados neste
trabalho quando aplicada este tipo de penalização.
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