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Abstract. Os Algoritmos Evolutivos (AE´s) foram projetados para a solução de problemas de oti-
mização sem restrições. No entanto, a maioria significativa dos problemas, em especial aqueles
oriundos do mundo real, apresentam restrições. Dentre os AE’s destaca-se a Otimização por En-
xame de Partículas (Particle Swarm Optimization - PSO). O PSO é baseado na metáfora de como
algumas espécies compartilham informações e, em seguida, usam essas informações para mover-se
até os locais onde os alimentos estão localizados. O PSO é um algoritmo populacional onde os in-
divíduos são denominados de partículas, que representam possíveis soluções dentro de um espaço
de busca multidimensional. Neste trabalho, são analisados problemas clássicos de otimização com
restrições onde um algoritmo PSO os trata como sendo sem restrições através da introdução de um
método de penalização adaptativa (Adaptive Penalty Method - APM). Experimentos computacio-
nais são realizados visando avaliar o desempenho do algoritmo considerando problemas clássicos
de engenharia encontrados na literatura.

Palavras-chave: Otimização com restrições, Otimização por enxame de partículas, Método de
penalização adaptativa.
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1 INTRODUÇÃO

No decorrer dos anos, as áreas de engenharia buscaram desenvolver ferramentas para a obten-
ção de projetos de melhor desempenho, economia e custo. Esses trazem benefícios significativos
quanto ao uso reduzido de matéria prima, custo de fabricação, transporte, armazenagem, entre
outros. Todo esse processo se dá por meio da utilização de técnicas de otimização.

A otimização pode ser definida como o estudo de problemas em que se busca minimizar ou
maximizar uma função através da escolha dos valores de variáveis dentro de um conjunto viável.
Cada vez mais a otimização tem sido utilizada em problemas de diversas áreas de engenharia,
química, física, matemática, economia, entre outras áreas da ciência.

Inspirados nos processos naturais do mundo real, modelos computacionais são desenvolvidos
baseados no conceito da inteligência coletiva. Estudos levaram a criação de uma nova área na in-
teligência computacional, a inteligência de enxames. Dentro desse contexto, uma técnica que vêm
sendo aplicada com sucesso em problemas de otimização, é a chamada otimização por enxame de
partículas (Particle Swarm Optimization - PSO), que utiliza do comportamento social de algumas
espécies, em especial dos pássaros e peixes, para resolução de problemas complexos.

O PSO, bem como outras metaheurísticas, resolvem problemas de otimização com restrições
mais facilmente. Esses problemas são normalmente concebidos tendo em mente os problemas de
otimização sem restrições através da introdução de funções de penalização, em que se procura, para
um conjunto de variáveis x, pertencentes a um espaço de busca, a minimização (ou maximização)
de uma função real f . A ideia é incorporar um mecanismo na função de aptidão (chamada também
de fitness) que retorna o valor da avaliação de uma solução candidata.

Em (Schoenauer and Michalewicz, 1996), (Koziel and Michalewicz, 1999), (Orvosh and Da-
vis, 1994), (Barbosa, 1999), (Surry and Radcliffe, 1997), (Runarsson and Yao, 2000), (van Kampen
et al., 1996), (Hinterding and Michalewicz, 1998), (Koziel and Michalewicz, 1998) são destacadas
algumas técnicas para o tratamento de restrições.

Um método de penalização adaptativa (Adaptive Penalty Method - APM) foi proposto por
(Barbosa and Lemonge, 2002) para o tratamento de problemas de otimização com restrições. O
APM descarta a necessidade da definição de qualquer parâmetro pelo usuário e foi desenvolvido
baseado nas informações obtidas da população, tais como a média da função objetivo e o nível
de violação de cada restrição. A principal ideia do método está na definição dos parâmetros de
penalização que são mais rigorosos ou não, de acordo com o grau de dificuldade de cada restrição
possa ser satisfeita.

Neste trabalho, são realizados experimentos computacionais com o objetivo de avaliar a efici-
ência do algoritmo. Para analisar os resultados, os perfis de desempenho, propostos por (Dolan and
Moré, 2002), são adotados como meio de visualização e comparação dos resultados obtidos.

Na seção seguinte, encontra-se uma breve descrição dos métodos de penalização. Na seção 3
é apresentado o algoritmo por enxame de partículas, na seção 4 apresenta-se uma breve descrição
sobre os perfis de desempenho e na seção 5 são apresentados experimentos numéricos bem como
seus resultados. Finalmente, na seção 6 são apresentadas algumas conclusões.
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2 MÉTODOS DE PENALIZAÇÃO

Um problema de otimização com restrições em Rn pode ser definido como:

min

f(~x), ~x = (x1, x2, ..., xn) (1)

sujeito a:

gi(~x) ≤ 0, i = 1, ..., q (2)

hj(~x) = 0, j = q + 1, ...,m (3)

xL
k ≤ xk ≤ xU

k , k = 1, ..., n. (4)

onde m é o número total de restrições, n é o número de variáveis de projeto e gi(~x) e hj(~x) são as
restrições de desigualdade e igualdade, respectivamente. Comumente, restrições de igualdade são
transformadas em inequações da seguinte forma:

|hj(~x)| − ε ≤ 0 (5)

onde ε é uma tolerância admissível nas restrições de igualdade.

As técnicas de penalização podem ser classificadas como multiplicativas ou aditivas. Nas
multiplicativas, um fator positivo de penalização é utilizado a fim de aumentar o valor da função
objetivo dos indivíduos infactíveis em problemas de minimização. Nas aditivas, uma função de
penalização é adicionada à função objetivo dos indivíduos infactíveis. (Mezura-Montes and Coello,
2011) apresenta uma discussão detalhada sobre as técnicas de penalização.

Dentre as várias técnicas de penalização destacam-se (Coello Coello, 2002): estática, dinâmica
e adaptativa. A penalização estática depende da definição de um fator externo para a definição do
valor a ser somado ou multiplicado à função objetivo. A penalização dinâmica, em geral, tem
seus coeficientes de penalização diretamente relacionados ao número de gerações. A penalização
adaptativa ajusta os valores dos coeficientes de penalização ao longo do processo de evolução.

Um método de penalização adaptativa denominado APM (do inglês, Adaptive Penalty Method)
foi desenvolvido por (Barbosa and Lemonge, 2002) para aplicação em problemas com restrições.
O APM adapta o valor dos coeficientes de penalização de cada restrição fazendo uso de informa-
ções coletadas da população, tais como a média da função objetivo e o nível de violação de cada
restrição. A função aptidão é definida como

F (~x) =

 f(~x), se ~x é factível

f̄(~x) +
∑m

j=1 kjvj(~x), caso contrário
(6)

tal que

f̄(x) =

 f(~x), se f(~x) > 〈f(~x)〉

〈f(~x)〉 , se f(~x) ≤ 〈f(~x)〉
(7)

onde 〈f(~x)〉 é a média dos valores da função objetivo da população atual.
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A Fig. 1, adaptada de (Barbosa and Lemonge, 2008), apresenta soluções factíveis e infactíveis.
Dentre o conjunto das 6 soluções infactíveis (1, 2, ..., 6), os indivíduos 1, 2, 3 e 4 (representados
por círculos abertos), têm seus valores de função objetivo menores que a média da função objetivo
da população e, de acordo com o método APM, o valor de f̄(x) é alterado para a média da função
objetivo 〈f(x)〉. Os indivíduos 5 e 6 têm o valor da função objetivo pior do que o da média da
população e, assim, f̄(x) = f(x).

Figura 1: Descrição da função f̄ , adaptada de (Barbosa and Lemonge, 2008).

O parâmetro de penalização kj é definido como

kj = | 〈f(~x)〉 | 〈vj(~x)〉∑m
l=1[〈vl(~x)〉]2

(8)

tal que 〈vj(~x)〉 é o somatório das violações j de todos os indivíduos dividido pelo número de
indivíduos da população (factíveis e infactíveis), ou seja, é a média da violação vj(~x).

3 OTIMIZAÇÃO POR ENXAME DE PARTÍCULAS

O algoritmo de otimização por enxame de partículas (do inglês, Particle Swarm Optimization
- PSO) foi originalmente desenvolvido por (Eberhart and Kennedy, 1995). Sua teoria é fundamen-
tada pela observação do comportamento de grupos de indivíduos, como os pássaros, os peixes,
entre outros.

O PSO é uma abordagem estocástica baseada em população. Cada partícula é dita ser uma
possível solução para o problema, sendo atribuído a ela um valor que está relacionado à adequação
da partícula com a solução do problema, denominada de fitness. Atribui-se também uma variá-
vel posição xi que representa a localização de cada partícula no espaço de busca e uma variável
velocidade vi que representa a direção do movimento da partícula.

A ideia é que as partículas voem pelo espaço de busca tendo suas velocidades atualizadas di-
namicamente de acordo com o histórico das experiências individuais e coletiva. O termo indicador
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do conhecimento individual de cada partícula é o p_best e o termo que representa o conhecimento
do enxame é o g_best.

A velocidade vi e a posição xi da partícula i são apresentados nas Eqs. (9) e (10), respectiva-
mente.

vi(t+ 1) = vi(t) + c1 · r1(xpbest − xi) + c2 · r2(xgbest − xi) (9)

xi(t+ 1) = xi(t) + vi(t+ 1) (10)

onde vi(t) é a velocidade de cada partícula, t é a iteração atual, c1 e c2 são constantes de aceleração
para controlar a influência da informação cognitiva e social, respectivamente e r1 e r2 são números
randômicos reais entre 0 e 1 com distribuição uniforme. O índice pbest é a melhor posição de
cada partícula até então e gbest a melhor posição entre todas as partículas do enxame. A posição
xi(t) é a posição atual da partícula, xi(t + 1) é a nova posição desta partícula e vd

i (t + 1) é a nova
velocidade da partícula.

O conjunto inicial de partículas xi é gerado de forma aleatória e espalhado pelo espaço de
busca conforme a Eq. (11).

xL
i ≤ xi ≤ xU

i , i = 1, ..., n (11)

onde xL
i e xU

i contém os limites inferior e superior das posições das partículas, respectivamente e
n é o número de partículas.

O algoritmo básico de otimização por enxame de partículas pode ser descrito brevemente uti-
lizando os passos: dada uma população inicial de partículas, atualiza-se o vetor posição a partir do
vetor velocidade de cada partícula até que se atinja o critério de parada pré-definido. O Algoritmo
1 ilustra esse procedimento.

Algoritmo 1: Pseudocódigo do algoritmo PSO.
para i← 0 até tamanhoEnxame faça

inicializa xi e vi aleatórios;
inicializa pBesti;

fim
inicializa gBest;
enquanto não atingir condição de parada faça

para i← 0 até tamanhoEnxame faça
calcula fitness da partícula i;
atualiza vi de acordo com a Eq. (9);
atualiza xi de acordo com a Eq. (10);
pBesti ← melhor entre xi e pBesti ;

fim
gBest← melhor entre pBest e gBest ;

fim
retorna gBest;
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4 EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

Um algoritmo PSO foi implementado em linguagem de programação C e para todos os testes
utilizou-se os seguintes parâmetros: codificação real das variáveis, quantidade de partículas igual a
50, c1 = c2 = 2.05 e tolerância para restrições de igualdade ε = 0.0001. Para cada problema foram
utilizados números diferentes para o máximo número de avaliações da função objetivo.

Cinco problemas clássicos de engenharia são utilizados para analisar a eficiência de cada mé-
todo, são eles: Mola sob Tração e Compressão, Redutor de Velocidade, Viga Soldada, Vaso de
Pressão e Viga Engastada e Livre. Os testes foram realizados num total de 35 execuções indepen-
dentes e apenas os indivíduos factíveis foram considerados como solução.

4.1 Mola sob Tração/Compressão

O objetivo é minimizar o volume V da mola sob tração/compressão (Fig. 2). As variáveis
de projeto são o número de espirais ativas da mola (N = x1 ∈ [2, 15]), o diâmetro de cada volta
(D = x2 ∈ [0.25, 1.3]) e o diâmetro do arame (d = x3 ∈ [0.05, 2]). O volume e as restrições
mecânicas foram escritas por (Mezura Montes et al., 2003) e podem ser observadas a seguir

V = (x1 + 2)x2x
2
3 (12)

g1(x) = 1− x2
3x1

71785x4
3

≤ 0 (13)

g2(x) =
4x2

2 − x3x2

12566(x2x3
3 − x4

3)
+

1

5108x2
3

− 1 ≤ 0 (14)

g3 = 1− 140.45x3

x2
2x1

≤ 0 (15)

g4(x) =
x2 + x3

1.5
≤ 0 (16)

onde

2 ≤ x1 ≤ 15 0.25 ≤ x2 ≤ 1.3 0.05 ≤ x3 ≤ 2

4.2 Redutor de Velocidade

O objetivo do problema é a minimização do peso W de um redutor de velocidade, observado
na Fig. 3. As variáveis de projeto são a largura da face (b = x1 ∈ [2.6, 3.6]), o módulo dos dentes
(m = x2 ∈ [0.7, 0.8]), número de dentes (n = x3 ∈ [17, 28]), tamanho da haste 1 entre os suportes
(l1 = x4 ∈ [7.3, 8.3]), tamanho da haste 2 entre os suportes (d2 = x7). A variável x3 é inteira e
as demais são contínuas. As restrições incluem limitações da tensão de flexão e de superfície da
engrenagem de dentes, deslocamento transversal das hastes 1 e 2 gerado pela força transmitida e
as tensões nas hastes 1 e 2. O peso e as restrições mecânicas são dadas por (Mezura Montes et al.,
2003)

W = 0.7854x1x
2
2(3.3333x2

3+14.9334x3−43.0934)−1.508x1(x
2
6+x2

7)+7.4777(x3
6+x3

7)(17)
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Figura 2: Mola sob tração e compressão.

g1(x) = 27x−1
1 x−2

2 x−1
3 ≤ 1 (18)

g2(x) = 397.5x−1
1 x−2

2 x−2
3 ≤ 1 (19)

g3(x) = 1.93x−1
2 x−1

3 x3
4x
−4
6 ≤ 1 (20)

g4(x) = 1.93x−1
2 x−1

3 x3
5x
−4
7 ≤ 1 (21)

g5(x) =
1

0.1x3
6

[(
745x4

x2x3

)2

+ {16.9}106

]0.5

≤ 1100 (22)

g6(x) =
1

0.1x3
7

[(
745x5

x2x3

)2

+ {157.5}106

]0.5

≤ 850 (23)

g7(x) = x2x3 ≤ 40 (24)

g8(x) = x1/x2 ≥ 5 (25)

g9(x) = x1/x2 ≤ 12 (26)

g10(x) = (1.5x6 + 1.9)x−1
4 ≤ 1 (27)

g11(x) = (1.1x7 + 1.9)x−1
5 ≤ 1 (28)

onde

2.6 ≤ x1 ≤ 3.6 0.7 ≤ x2 ≤ 0.8 17 ≤ x3 ≤ 28

7.3 ≤ x4 ≤ 8.3 7.8 ≤ x5 ≤ 8.3 2.9 ≤ x6 ≤ 3.9
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Figura 3: Redutor de Velocidade.

4.3 Viga Soldada

O objetivo do problema é minimizar o custo C(h, l, t, b) de uma viga soldada (Fig. 4), onde
h ∈ [0.125, 10] e 0.1 ≤ l, t, b ≤ 10. A função objetivo e as restrições são como segue (Deb, 2000)

C(h, l, t, b) = 1.10471h2l + 0.04811tb(14.0 + l) (29)

g1(τ) = 13, 600− τ ≥ 0 (30)

g2(σ) = 30, 000− σ ≥ 0 (31)

g3(b, h) = b− h ≥ 0 (32)

g4(Pc) = Pc − 6, 000 ≥ 0 (33)

g5(δ) = 0.25− δ ≥ 0 (34)

As expressões para τ , σ, Pc e δ são dadas por

τ =
√

(τ ′)2 + (τ ′′)2 + lτ ′τ ′′/α (35)

τ
′
=

6000√
2ht

(36)

α =
√

0.25(l2 + (h+ t)2) (37)

σ =
504000

t2b
(38)

Pc = 64746.022(1− 0.0282346t)tb3 (39)

δ =
2.1952

t3b
(40)

τ
′′

=
6000(14 + 0.5l)α

2(0.707hl(l2/12 + 0.25(h+ t)2))
(41)

4.4 Vaso de Pressão

O objetivo é minimizar o peso de um vaos de pressão cilíndrico com duas tampas esféricas
(Fig. 5). São quatro variáveis de projeto (medidas em polegadas): a espessura do vaso de pressão
(Ts), a espessura da tampa (Th), o raio interno do vaso (R) e a altura do componente cilíndrico
(L). Dentre essas, duas são variáveis discretas (Ts e Th) e duas são contínuas (R e L). O peso a
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Figura 4: Viga Soldada.

ser minimizado e as restrições são dadas por

W (Ts, Th, R, L) = 0.6224TsThR + 1.7781ThR
2 + 3.1661T 2

sR (42)

g1(Ts, R) = Ts − 0.0193R ≥ 0 (43)

g2(Th, R) = Th − 0.00954R ≥ 0 (44)

g3(R,L) = πR2L+ 4/3πR3 − 1, 296, 000 ≥ 0 (45)

g4(L) = −L+ 240 ≥ 0 (46)

onde

0.00625 ≤ Ts, Th ≤ 5 (em passos constantes de 0.0625)
10 ≤ R,L ≤ 200

Figura 5: Vaso de Pressão.

4.5 Viga Engastada e Livre

O objetivo do problema descrito por (Erbatur et al., 2000) é de minimizar o volume de uma
viga engastada e livre, sujeita a uma carga de P = 50000N (Fig. 6). São dez variáveis de projeto
que correspondem à altura (Hi) e a largura (Bi) da seção transversal retangural de cada uma das
cinco partes que compõem a viga. As variáveis B1 e H1 são inteiras, B2, B3, assumem valores
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discretos para serem escolhidos a partir de um conjunto 2.4, 2.6, 2.8, 3.1, H2 e H3 são discretas
e são escolhidos dentro de um conjunto 45.0, 50.0, 55.0, 60.0 e, finalmente B4, H4, B5 e H5 são
contínuas. As variáveis são dadas em centímetros e o Módulo de Young é igual a 200 GPa. O
volume da viga e as restrições do problema podem ser calculados como

V (Hi, Bi) = 100
5∑

i=1

HiBi (47)

gi(Hi, Bi) = σ ≤ 14000N/cm2 i = 1, ..., 5 (48)

gi+5(Hi, Bi) = Hi/Bi ≤ 20 i = 1, ..., 5 (49)

g11(Hi, Bi) = δ ≤ 2.7cm (50)

onde δ é o deslocamento da extremidade da viga na direção vertical.

Figura 6: Viga Engastada e Livre.

Os resultados obtidos desses experimentos e uma comparação com outros resultados encontra-
dos na literatura são apresentados na seção seguinte.

4.6 Análise de desempenho
Uma ferramenta gráfica conhecida como perfis de desempenho (do inglês, Perfomance Profi-

les) e proposta por (Dolan and Moré, 2002), é utilizada para facilitar a interpretação e visualização
dos resultados obtidos em experimentos com grande quantidade de dados. Em geral, compara-se
um conjunto de diferentes algoritmos de modo a se escolher aquele com o melhor desempenho
sobre um certo conjunto de problemas.

Considere um conjunto P de problemas teste pj , com j = 1, 2, ..., np, um conjunto de algorit-
mos ai com i = 1, 2, ..., na e tp,a uma métrica de desempenho (como, por exemplo, a média). A
razão de desempenho, que é sempre maior ou igual a 1, é definida como

rp,a =
tp,a

min{tp,a : a ∈ A}
. (51)

O perfil de desempenho do algoritmo é dado por:

ρa(τ) =
1

np

|{p ∈ P : rp,a ≤ τ}|. (52)
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onde ρa(τ) é a fração de problemas resolvidos pelo algoritmo com desempenho dentro de um fator
τ do melhor desempenho obtido, considerando todos os algoritmos.

Uma extensão dessa ferramenta para trabalhar com algoritmos estocásticos foi proposta por
(Barreto et al., 2010) e ficou conhecida como perfil de desempenho probabilístico. A ideia era
de utilizar uma ferramenta que a princípio foi desenvolvida para ambientes determinísticos em
algoritmos estocásticos. Outras aplicações envolvendo os perfis de desempenho em problemas com
restrições podem ser observadas nas referências (Barbosa et al., 2010; Bernardino et al., 2011).

A Tabela 1 apresenta os valores da função objetivo encontrados para cada problema teste para o
algoritmo PSO. Uma comparação envolvendo outros algoritmos encontrados na literatura também
é apresentado na tabela. Os valores da terceira coluna (AG) foram extraídos de (Barbosa and
Lemonge, 2002), os valores da quarta coluna (AG-SIA(1)) extraídos de (Bernardino, 2008) e os
valores da quinta coluna (AG-SIA(2)) extraídos de (Bernardino et al., 2008). É importante lembrar
que utilizou-se o melhor valor encontrado da função objetivo para cada referência.

Tabela 1: Valores encontrados para os problemas de engenharia, onde AG são os resultados da referência (Bar-
bosa and Lemonge, 2002), AG-SIA(1) da referência (Bernardino, 2008) e AGSIA(2) da referência (Bernardino
et al., 2008).

Problema PSO AG AG-SIA(1) AG-SIA(2) na*

Mola Sob Tração/Compressão 0.01267 0.01268 0.012666 0.012660 36000

Redutor de Velocidade 2996.35920 2996.34820 2996.34830 2996.34830 36000

Viga Soldada 2.38110 2.38144 2.38335 2.38335 320000

Vaso de Pressão 6059.71430 6065.82170 6059.85460 6059.85500 80000

Viga Engastada e Livre 64578.229 66030.050 64834.700 64834.700 35000

*na: número de avaliações da função objetivo.

Nota-se que o PSO obteve o melhor desempenho em 3 dos 5 problemas analisados. Para
melhor interpretação dos resultados o gráfico dos perfis de desempenho, observado através da Fig.
7, apresenta uma comparação entre os quatro algoritmos apresentados anteriormente, PSO, AG,
AG_SIA(1) e AG_SIA(2).

Observa-se que o algoritmo que obteve o melhor desempenho em uma quantidade maior de
problemas foi o PSO. Ainda na Fig. 7, o método considerado mais robusto é novamente o PSO, pois
apresentou o menor valor de τ , tal que ρ(τ) = 1. A Tabela 2 apresenta as áreas normalizadas sob
as curvas dos perfis de desempenho. O PSO obteve o maior valor de área, e portanto, é considerado
o método com o melhor desempenho, seguido do AG_SIA(1), AG_SIA(2) e AG. Vale lembrar
que utilizou-se novamente o melhor valor da função objetivo e todos os métodos apresentados
obtiveram taxa de factibilidade de 100% (porcentagem de execuções em que se encontrou ao menos
um indivíduo factível).
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Figura 7: Perfis de desempenho.

Tabela 2: Área normalizada sob as curvas dos perfis de desempenho.

Método PSO AG_SIA(1) AG_SIA(2) AG

Área 1 0.96285 0.95860 0.78121

5 CONCLUSÕES

Neste trabalho foi proposto um algoritmo por enxame de partículas (PSO) para o tratamento
de problemas de otimização com restrições. Acoplou-se ao algoritmo o método de penalização
adaptativa, denominado APM. O APM é livre de parâmetros a serem definidos pelo usuário e não
demanda o conhecimento explícito da função objetivo ou restrições.

Cinco problemas clássicos de engenharia foram utilizados para avaliar a eficiência do algo-
ritmo. Os resultados apresentados comprovaram a competitividade do APM acoplado ao PSO.
O algoritmo obteve o melhor desempenho em 3 dos 5 problemas analisados mostrando ser uma
técnica bastante robusta.

Como desenvolvimento futuro deste trabalho sugere-se um estudo mais detalhado dos parâme-
tros do PSO, tais como a inércia e o fator de aceleração e o estudo de outras técnicas de penalização.
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