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Resumo. Em análise estrutural é comum a consideração de um comportamento geométrico não-
linear para vários tipos de estruturas, sendo elas: galpões, cobertura de ginásios, cúpula de igre-
jas, entre outras. Este tipo de análise, apesar de ser mais complexa possibilita uma melhor apro-
ximação das grandezas calculadas, como por exemplo, deslocamento, tensão, etc. Os Algoritmos
Genéticos (AG’s), inspirados na Teria da Evolução de Darwin, são ferramentas de grande poder
computacional e podem ser utilizadas em problemas de otimização em que a solução não pode
ser obtida de forma trivial. Apesar de ser uma excelente ferramenta o AG tem um alto custo com-
putacional devido ao elevado número de avaliações necessárias para a obtenção de uma solução
factível. Para contornar o problema de custo computacional usou–se metamodelos baseados em
similaridade para substituir avaliações mais dispendiosas da simulação. Esta metodologia será
aplicada a problemas de Otimização Estrutural para buscar soluções ótimas (minimizar custos
satifazendo restrições adequadas de segurança) para estruturas com comportamento geométrico
linear e não-linear.
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1 INTRODUÇÃO

Problemas típicos de Otimização Estrutrual geralmente possuem alto custo computacional im-
pedindo uma busca rápida da solução ótima esperada. Uma alternativa para tratar este desafio de
reduzir o custo computacional durante o processo de busca é o uso de metamodelos. Pode-se dizer
que o metamodelo é como um modelo simplificado do modelo matemático definido para o pro-
blema, que, por sua vez aproxima/substitui funções que requerem grande esforço computacional
para encontrar sua solução.

Conforme apresentado em Fonseca (2009), o termo metamodelo surgiu por volta dos anos 70
(Blanning, 1974; Kleijnen, 1975; Michel and Permut, 1975; Blanning, 1975) com o objetivo de
auxiliar no cálculo das sensibilidades dos modelos de simulação. Na década de 80 foi registrado
a primeira aplicação de metamodelo na substituição das avaliações em computação evolucionista
(Grefenstette J, 1985). A partir de então o termo metamodelo vem sendo usado em várias aplicações
com o objetivo de substituir simulações dispendiosas, melhorar o desempenho dos algoritmos de
otimização ou reduzir o custo computacional, entre outros.

Em 2007, Wang and Shan (2007), fizeram uma importante revisão bibliográfica sobre metamo-
delos. Neste, várias técnicas classificadas por tipo de amostragem, modelagem e ajuste de modelos
foram apresentadas. Além disso, mostrou–se aplicações e pontos que merecem um maior aprofun-
damento nas análises, entre eles, metamodelos para problemas com grande número de variáveis.

Outros trabalhos com diversas técnicas de metamodelo podem ser encontradas na literatura,
entre eles estão os descritos em Fonseca (2009):

• A Metodologia de Superfície de Resposta (RSM) em que refere-se a uma coleção de ferra-
mentas em planejamento e análise de dados que visam melhorar a exploração de uma região
de variáveis de projeto em uma ou mais respostas (Myers and Anderson-Cook, 2009).

• Os Modelos Polinomiais Lineares e Não-Lineares que são procedimentos que permitem
construir regressões lineares e não-lineares. Sendo a principal idéia do método transformar
um regressão não-linear em uma regressão linear em um outro espaço (Lesh, 1959; Blanning,
1974; Saunders et al., 1998).

• Os Processos Gaussianos ou Kringing que baseiam-se na hipótese de que os erros são corre-
lacionados, sendo assim, o erro de dois pontos próximos devem permanecer próximos (Em-
merich et al., 2006; Van Beers and Kleijnen, 2004; Ulmer et al., 2003).

• As Redes Neurais Artificiais (RNA’s) que podem ser definidas como sendo uma ferramenta
matemática inspirada no funcionamento do cérebro, que tem a propriedade de adaptação e
aprendizado (Hagan et al., 1996; Mitchell, 1997; Ferrari and Stengel, 2005).

Além destes, existem metamodelos específicos para serem aplicados em algoritmos evolucio-
nários chamados de metamodelos baseados em similaridade (Fonseca, 2009).

Neste artigo é proposto um metamodelo baseado em similaridade para otimização estrutural
com comportamento geométrico não-linear em que tem-se um alto custo computacional.

Este artigo está organizado da seguinte forma. A seção 2 descreve o problema de otimização
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estrutural. A aproximação não-linear geométrica é descrita na Seção 3. A seção 4 apresenta o AG e
a estratégia de penalização. Os metamodelos são descritos na Seção 5 e os experimentos numéricos
e a discussão dos resultados está descrita na Seção 6. As conclusões com algumas observações são
apresentadas na Seção 6.

2 O PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO ESTRUTURAL

Para uma dada função objetivo f(x), em que x ∈ Rn é o vetor das variáveis de projeto, um
problema de otimização estrutural de uma estrutura formada por barras (treliças ou pórticos, por
exemplo) pode ser escrito como:

Encontrar as áreas das seções transversais x = {A1, A2, . . . , AN} que minimize o volume da
estrutura

f(x) =
N∑
i=1

Aili, (1)

em que li é o tamanho da i–ésima barra da treliça e N é o número de barras.

O problema é geralmente sujeitos a restrições de desigualdade. As restrições mais comuns são
as restrições das tensões normais nas barras e as restrições de deslocamentos, sendo elas:

|σi|
σmax

− 1 ≤ 0, i = 1, 2, . . . , pσ (2)

em que σi é a tensão normal do i–ésimo membro e σmax é a tensão máxima permitida.

|dj|
dmax

− 1 ≤ 0, k = 1, 2, . . . , pd (3)

em que dj é o deslocamento do j-ésimo grau de liberdade global, dmax é o maior deslocamento
permitido, e pσ + pd = p̄, em que p̄ é o número total de restrições.

3 APROXIMAÇÃO NÃO-LINEAR GEOMÉTRICA

Embora o material da estrutura envolvida na otimização estrutural, usada neste trabalho, apre-
sentar um comportamento linear elástico, o comportamento não-linear geométrico deve ser consi-
derado na análise.

A fim de proporcionar uma análise estrutural exata, a equação de equilíbrio da estrutura deve
ser escrita considerando a geometria atualizada a cada passo de carregamento externo aplicado.
Nestas equações, termos não–lineares envolvendo tensão e deslocamento devem ser considerados
e a equação geral de equilíbrio pode ser escrita como:

[KT ] {u} = {P ∗} (4)

em que

[KT ] = [KE] + [KG] (5)
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e [KT ] é chamado de matriz de rigidez tangente. [KE] é conhecida como matriz de rigidez elástica
e [KG] é a matriz de rigidez geométrica. Para resolver a equação (5) um esquema iterativo é
necessário e aqui optou-se por usar o Método de Newton Raphson. Este pode ser descrito da
seguinte forma:

1. Fazer a análise linear da estrutura e obter os deslocamentos para o primeiro passo de carga;

2. Atualizar as coordenadas dos nós da estrutura considerando os deslocamentos do passo an-
terior;

3. Calcular os esforços internos nas barras;

4. Calcular, em cada nó, a resultante dos esforços internos nas direções globais dos eixos da
estrutura;

5. Calcular o vetor de desequilíbrio entre as ações externas aplicadas e as calculadas no passo
anterior;

6. Montar a matriz de rigidez geométrica da estrutura que irá compor o sistema de equações de
equilíbrio. Checar o determinante dessa matriz. Se negativo, ocorrerá perda de estabilidade.
Se não, a estrutura será analisada, considerando o vetor de desequilíbrio. Novos incrementos
de deslocamento serão obtidos;

7. Atualizar as coordenadas dos nós;

8. Repetir os passos de 3 a 7, até que o vetor de desequilíbrio atenda a tolerância de erro esta-
belecida.

Vale ressaltar que, no processo de análise não–linear utilizado neste trabalho, quando há perda
de estabilidade, os deslocamentos e ações internas, do último passo de carga, nos membros são
amplificados por um fator de 100 e a avaliação desta solução candidata é encerrada. Sendo assim,
essa solução candidata é fortemente penalizada e, consequentemente, tem uma posição baixa no
ranking da população dentro do AG.

4 ALGORITMO GENÉTICO E O ESQUEMA DE PENALIZAÇÃO

Um esquema de seleção baseada em ranking é adotado em um AG de código binário, em
que, a seleção feita na população corrente classifica os indivíduos de acordo com os valores da
função de aptidão, em que as melhores soluções tem melhor posição no ranking. As soluções
candidatas com menores valores de aptidão terão uma melhor classificação considerando problemas
de minimização de peso discutidos neste texto. Uma forma de elitismo é usada onde o melhor
indivíduo é sempre copiado para a próxima geração. O operador crossover uniforme foi aplicado
com probabilidade igual a pcross = 0.8. Um operador de mutação é introduzido com uma taxa
de pm = 0, 03 aplicada a cada bit nos cromossomos gerados. Todo o processo é repetido para
um determinado número de gerações. Um pseudo- código do AG binário utilizado neste artigo é
mostrado na Figura 1.

Em Barbosa and Lemonge (2002), foi proposto um método de penalização adaptiva (APM
- AdaptivePenaltyMethod) para um AG geracional sem qualquer tipo de parâmetro a ser defi-
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Algoritmo Genético Geracional
Inicialize a população P aleatoriamente
Avalie indivíduos na população P
Repita

Copie os melhores para P’
Repita

Selecione 2 indivíduos em P
Aplique operadores de recombinação com probabilidade pc
Aplique operadores de mutação com probabilidade pm
Insira novos indivíduos em P’

Até população P’ completa
Avalie indivíduos na população P’
P← P’

Até critério de parada satisfeito
fim

Figura 1: Algoritmo Genético Geracional

nido pelo usuário. Esse esquema foi desenvolvido baseado nas informações obtidas da população,
tais como a média da função objetivo e o nível de violação de cada restrição durante o processo
evolutivo.

Nesse método, a função aptidão F(x) é definida como:

F (x) =

 f(x), se x é viável,

f(x) +
∑m
j=1 kjvj(x) caso contrário

em que

f(x) =

 f(x), se f(x) > 〈f(x)〉,

〈f(x)〉 caso contrário
(6)

e 〈f(x)〉 é a média da função objetivo na população atual. O parâmetro de penalização definido em
cada geração é dado por:

kj = |〈f(x)〉| 〈vj(x)〉∑m
l=1[〈vl(x)〉]2

(7)

e 〈vl(x)〉 é a violação média da l-ésima restrição da população atual. Denotando por pop o tamanho
da população, tem-se:

kj =
|∑pop

i=1 f(xi)|∑m
l=1[

∑pop
i=1 vl(x

i)]2

pop∑
i=1

vj(x
i) (8)

A idéia do método é obter coeficientes de penalização que devem ser distribuídos de forma
que aquelas restrições mais difíceis de serem atendidas tenham um valor mais alto de coeficiente
de penalização. A prova matemática de todos os passos do método pode ser obtida em Barbosa and
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Lemonge (2002).

5 METAMODELOS BASEADOS EM SIMILARIDADE

Conforme apresentado em Fonseca (2009) os metamodelos baseados em similaridade são uma
das maneiras mais simples de se construir metamodelos. Pode-se dizer que a simplicidade é uma
de suas vantagens. Dentre esses tipos de metamodelos pode-se citar: herança de aptidão e herança
de violação. Ambos os metamodelos são aproximações evolucionárias, sendo herança de aptidão
proposta por Smith et al. (1995).

O procedimento de substituição ou simulação para herança de aptidão ou violação pode ser
descrito da seguinte forma:

f̂(xh) =

∑2
i=1 sif(xpi)∑2

i=1 si
(9)

em que xpi, i = 1, 2 são os pais de xh e si são os coeficientes de ponderação ou medidas de
similaridade que podem ser calculados de acordo com a similaridade de xh em relação ao seus
pais. Uma forma para calcular si pode ser descrita da seguinte forma:

si =
1

d(fobj(xh), fobj(xpi))2 , i = 1, 2 (10)

em que d(fobj(xh), fobj(xpi))2 é a distância entre a função objetivo de xh em relação a xpi, i =
1, 2.

5.1 AG Assistido por Metamodelo

Segundo Fonseca (2009), em um contexto de otimização envolvendo meta-heurística popula-
cionais, o objetivo é introduzir os metamodelos nos ciclos iterativos através de um procedimento
de gerenciamento. Sendo assim, o procedimento utilizado neste trabalho baseado no que foi feito
em Fonseca (2009) é:

1. Gerar uma população inicial de soluções candidatas.

2. Construir um metamodelo.

3. Gerar uma nova população de soluções candidatas.

4. Avaliar a nova população aplicando um procedimento de gerenciamento.

5. Atualizar o metamodelo

6. Retornar ao passo 2 e itere até a convergência

Inúmeras abordagens usando metamodelos dos mais diversos tipos são encontrados na lite-
ratura. Dentre elas, a mais comum é dividir a população em dois conjuntos: um conjunto de
indivíduos que serão avaliados pelo modelo de simulação e um conjunto de indivíduos que serão
avaliados pelo metamodelo. Para isso deve-se usar estratégias que separam os indivíduos que irão
participar de cada conjunto. Uma das estratégias mais simples pode ser vista em Jin et al. (2000)
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que consiste na seleção aleatória dos indivíduos que irão pertencer a cada conjunto, sendo esta es-
tratégia utilizada neste artigo. Outra que pode ser citada é a estratégia que seleciona os indivíduos
mais promissores baseada na avaliação feita pelo metamodelo (Jin et al., 2002; Zhou et al., 2007;
Emmerich et al., 2002; Ulmer et al., 2003).

6 EXPERIMENTOS NUMÉRICOS

Esta seção apresenta os experimentos preliminares que foram realizados usando um AG assis-
tido por metamodelo baseado em similaridade. O AG usado foi apenas o de codificação binária,
o mesmo usado nos experimentos realizados anteriores a este trabalho Silva (2011) em que foram
obtidos resultados que motivaram nessa estratégia. Os metamodelos testados foram Herança de
Aptidão e Herança de Violação.

Os experimentos foram realizados em uma treliça plana mostrada na Figura 2. Estes foram
conduzidos variando-se os seguintes parâmetros: tipo de comportamento geométrico (linear e não-
linear), metamodelo (herança de aptidão, herança de violação) e valores de psm (percentual de
simulação). Na tabela 1 encontram-se os parâmetros do AG usados em todos os experimentos.

Tabela 1: Parâmetros do AG

Parâmetros Valor

Tamanho da População (λ): 100

Número de Gerações: 100

Número de execuções: 30

A estrutura, mostrada na Figura 2, é uma treliça plana, com 46 barras, em que pretende-se
minimizar o seu peso. As variáveis de projeto são as áreas das seções transversais das barras. A
Tabela 2 apresenta as características do material e o limite para o deslocamento máximo admissível
em todos os nós, em qualquer direção. A estrutura é simétrica em relação ao eixo vertical, passando
pelo nó 13; e a Tabela 3 mostra as coordenadas dos nós da parte da esquerda. A estrutura é
submetida a um carregamento de 300, 1200 e 300 lb, aplicados nas direções verticais dos nós 7, 13
e 19, respectivamente.

Tabela 2: Propriedade do material e restrição da treliça de 46 barras

Propriedade Valor

Módulo de Elasticidade 107 psi

Massa Específica 0, 1 lb/in3

Deslocamentos Admissíveis 0.2in
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Figura 2: Treliça de 46 barras

Tabela 3: Coordenadas dos nós da parte simétrica da esquerda da treliça de 46 barras

Nó X Y

1 0.00 0.00

2 1 0.94 -4.94

3 9.75 7.00

4 39.6 -2.07

5 67.0 12.73

6 96.9 3.65

7 124.4 18.47

8 154.24 9.39

9 181.74 24.20

10 211.64 15.13

11 239.04 29.93

12 240.24 17.99

13 250.04 25

A treliça de 46 barras foi otimizada, usando análise linear e não–linear, em que adotou-se para
a análise não-linear 10 passos de cargas e 10 iterações para cada passo. Foi considerado espaço de
busca discreto em que foi usada a Tabela 4, com 64 áreas disponíveis.

Nas Tabelas 5 e 6 encontram-se os resultados obtidos considerando comportamento não-linear
para cada tipo de metamodelo usado, sendo eles, herança de aptidão e herança de violação respec-
tivamente.

Testes com o psm variando de 0.1 a 0.9 foram realizados, mas quando adotado psm menores que
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Tabela 4: Tabela para valores discretos - Treliça de 46 Barras

Área in2 Área in2 Área in2 Área in2

1 0.1 33 3.3 17 1.7 49 4.9

2 0.2 34 3.4 18 1.8 50 5.0

3 0.3 35 3.5 19 1.9 51 5.1

4 0.4 36 3.6 20 2.0 52 5.2

5 0.5 37 3.7 21 2.1 53 5.3

6 0.6 38 3.8 22 2.2 54 5.4

7 0.7 39 3.9 23 2.3 55 5.5

8 0.8 40 4.0 24 2.4 56 5.6

9 0.9 41 4.1 25 2.5 57 5.7

10 1.0 42 4.2 26 2.6 58 5.8

11 1.1 43 4.3 27 2.7 59 5.8

12 1.2 44 4.4 28 2.8 60 6.0

13 1.3 45 4.5 29 2.9 61 6.1

14 1.4 46 4.6 30 3.0 62 6.2

15 1.5 47 4.7 31 3.1 63 6.3

16 1.6 48 4.8 32 3.2 64 6.4

0.7 os melhores resultados obtidos em todas as execuções foram infactíveis. Sendo assim, optou-se
por mostrar e analisar somente os resultados factíveis que foram os obtidos com psm iguais a 0.9,
0.8 e 0.7.

Metamodelos menos custosos são também menos precisos que os metamodelos mais custosos,
como por exemplo, na Tabela 6 em que com uma redução de 37.67% no custo computacional foi
obtido um resultado médio (108.69 lbs) pior se comparado ao obtido quando a redução de custo
computacional cai para 8.65% quando o média dos melhores pesos gerados foi de 78.84 lbs.

Observando as Tabelas 5 e 6 pode-se notar que o valor da média dos melhores resultados
obtidos para todos os tipos de psm, 0.9, 0.8 e 0.7, foram encontrados com o uso do metamodelo
com herança de violação, como por exemplo com psm = 0.9 foi obtido um peso de 78.84 lbs sendo
o obtido com herança de aptidão igual a 121.16 lbs.

Observando separadamente cada uma das tabelas têm-se os melhores resultados, da coluna
média, com o uso do psm = 0.9, como é o caso da tabela 6 em que os resultados para os psm
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Tabela 5: Metamodelo com Herança de Aptidão - Não–Linear

psm Melhor Indivíduo (lb) Média (lb) Pior Indivíduo (lb) Economia de tempo (%)

1.0 67.70 80.61 110.64 –

0.9 78.32 121.16 171.60 7.25

0.8 135.73 159.74 215.99 27.58

0.7 185.59 154.35 231.56 40.95

Tabela 6: Metamodelo com Herança de Violação - Não–Linear

psm Melhor Indivíduo (lb) Média (lb) Pior Indivíduo (lb) Economia de tempo (%)

1.0 67.70 80.61 110.64 –

0.9 64.53 78.84 90.47 8.65

0.8 70.29 100.37 165.80 28.69

0.7 81.35 108.69 132.68 37.67

0.9, 0.8 e 0.7 foram 78.84 lbs, 100.37 lbs e 108.69 lbs respectivamente sendo o resultado com
psm = 0.9 o melhor encontrado. Em contrapartida a maior média obtida foi encontrada com o uso
de metamodelo com herança de aptidão e psm = 0.8 igual a 159.74 lbs.

Nas Tabelas 7 e 8 encontram-se os resultados obtidos com comportamento linear geométrico
para cada tipo de metamodelo usado, sendo eles, herança de aptidão e herança de violação respec-
tivamente. Em que a média dos melhores resultados obtidos com o AG Convencional foi de 78.57
lbs.

Tabela 7: Metamodelo com Herança de Aptidão - Linear

psm Melhor Indivíduo (lb) Média (lb) Pior Indivíduo (lb) Economia de tempo (%)

1.0 65.31 78.57 93.41 –

0.9 95.78 124.55 160.94 5.71

0.8 110.28 163.91 206.99 12.12

0.7 142.92 190.61 238.75 23.23

Conforme os resultados encontrados através destes experimentos pode-se dizer que este tipo
de metamodelo apesar de ser menos custoso não é o mais preciso. Em casos em que usou-se
psm < 0, 7, obteve-se resultados infactíveis. Quando são comparados os metamodelos utilizados, o
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Tabela 8: Metamodelo com Herança de Violação - Linear

psm Melhor Indivíduo (lb) Média (lb) Pior Indivíduo (lb) Economia de tempo (%)

1.0 65.31 78.57 93.41 –

0.9 62.09 77.37 104.00 8.82

0.8 69.69 96.98 159.44 15.62

0.7 80.34 107.64 137.95 19.35

que possui a melhor aproximação foi o metamodelo com herança de violação. Sendo este, menor
que o resultado obtido com o AG convencional, como por exemplo para o caso não-linear obteve-se
um peso de 65.53 para o metamodelo com herança de violação e 67.70 para o AG convencional.

Outra observação a ser feita é que, através das Tabelas 5, 6, 7 e 8 é possível afirmar que
o menor peso encontrado para a estrutura otimizada foi quando considerou análise linear. Mas
nem sempre os melhores resultados obtidos considerando comportamento geométrico linear serão
estruturas viáveis, ou aquelas que estejam satisfazendo todas as restrições impostas no problema.

7 CONCLUSÕES

Neste artigo um algoritmo genético foi utilizado para resolver um problema de otimização es-
trutural com comportamento não-linear geométrico. Em que estratégias de metamodelagem foram
usadas para reduzir o custo computacional.

O algoritmo utilizado busca estruturas factíveis considerando variáveis de projeto do tipo dis-
creto. Durante o processo de otimização, as estruturas foram analisadas de forma independente
considerando análise linear ou não-linear.

A fim de reduzir o tempo de avaliação de uma solução candidata no processo evolutivo, me-
tamodelos (herança da aptidão e herança violação) foram utilizados em ambos os casos linear e
não-linear. Observou-se que os melhores resultados foram obtidos com o uso da estratégia de
herança de violação.

Para trabalhos futuros pretende-se modificar o cálculo da medida de similaridade, usar a es-
tratégia de reanálise estrutural (Kirsch et al., 2002), comparar os resultados com outro tipo de
metamodelo, como por exemplo, k-NN (Fonseca, 2009) e fazer análise de complexidade para cada
estratégia utilizada.
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