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Resumo. Alcançar o máximo desempenho ao utilizar algoritmos de otimização só é possível 

através da definição adequada de seus parâmetros. Essa tarefa, na maioria dos casos, requer 

bastante esforço e tempo dos desenvolvedores e usuários. Uma importante alternativa é 

automatizar esse demorado processo por meio da utilização das técnicas de ajuste de 

parâmetros. O presente artigo consiste em encontrar valores adequados de parâmetros de um 

Algoritmo Evolutivo Híbrido, para solução do problema de otimização estrutural de treliças 

planas. O algoritmo evolutivo tratado nesse estudo combina estratégias heurísticas baseadas 

nos mecanismos de Algoritmos Genéticos com a utilização dos métodos de refinamento 

Descida Randômica e VNS (Variable Neighborhood Search), e é utilizado para otimizar 

estruturas treliçadas de 10 e 18 barras, sendo que o algoritmo deve obter as dimensões 

mínimas suficientes para a área da seção transversal e para o comprimento de cada barra 

(obtido por meio das coordenadas dos nós da estrutura). Sendo assim, em alguns casos, é 

possível que a dimensão dos elementos estruturais e a forma da treliça possam ser 

modificadas durante o processo de otimização. Foi aplicado o método CALIBRA com a 

finalidade de encontrar, de maneira automatizada, valores para as taxa de mutação e 

crossover que resultassem no bom desempenho do algoritmo, de tal maneira a diminuir o 

peso e também otimizar a forma das estruturas treliçadas tratadas.  

Palavras-chave: Técnicas para calibração automática de parâmetros, CALIBRA, Algoritmos 

Evolutivos, otimização de estruturas. 
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1  INTRODUÇÃO 

Algoritmos Evolutivos, aplicados a qualquer classe de problema, dependem, para seu 

funcionamento, da definição adequada de seus parâmetros internos, como, por exemplo, 

tamanho da população, número máximo de gerações, taxa de recombinação e taxa de mutação. 

Esses parâmetros influenciam no seu desempenho, nos resultados obtidos ao buscar uma 

solução para determinado problema e na garantia de que a solução encontrada é realmente 

uma boa solução para o problema em questão, entre outros aspectos. Encontrar um bom 

conjunto de valores para atribuir a esses parâmetros é uma complicada tarefa, e é o objeto de 

estudo deste trabalho. 

O uso de técnicas que permitem automatizar o processo de calibração surge como uma 

boa alternativa em substituição ao método convencional de ajuste manual, por tentativa e erro, 

muito utilizado pelos usuários de Algoritmos Evolutivos. Assim, esse artigo objetiva prover a 

calibração adequada de parâmetros através da técnica de ajuste automático CALIBRA em um 

Algoritmo Evolutivo aplicado ao problema de otimização estrutural de treliças planas de 10 e 

18 barras, procurando minimizar as áreas de seção transversal e, em alguns casos, o 

comprimento de cada barra. Nesse contexto, foi desenvolvido um Algoritmo Evolutivo 

Híbrido (AEH), baseado nos mecanismos de Algoritmos Genéticos aliados a métodos de 

refinamento como Descida Randômica e Pesquisa em Vizinhança Variável (Variable 

Neighborhood Search - VNS), para solução do problema de otimização estrutural de treliças 

planas. 

2  O MÉTODO CALIBRA PARA AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO 

DE CALIBRAÇÃO DE PARÂMETROS 

A efetividade dos Algoritmos Evolutivos para resolução de um determinado problema 

está diretamente ligada aos parâmetros que são utilizados ao longo de sua execução. Portanto, 

o processo de calibração de parâmetros é extremamente importante para o sucesso dessas 

metaheurísticas (Linden, 2008). Este artigo tem como foco o emprego de um método 

automático de calibração em Algoritmos Evolutivos, tendo em vista que esse tipo de 

metaheurística pode apresentar uma elevada quantidade de parâmetros. 

Os parâmetros dos Algoritmos Evolutivos geralmente são determinados pela experiência 

do desenvolvedor do algoritmo através do ajuste manual, por tentativa e erro, o que pode 

demandar bastante tempo e esforço, além de não oferecer uma justificação categórica para tais 

valores. A utilização de técnicas de calibração automática de parâmetros tem despertado um 

interesse crescente dos pesquisadores nos últimos anos. 

O processo de calibração de parâmetros é uma importante tarefa que pode consumir 

bastante tempo. Neste sentido, Adenso-Diaz e Laguna (2006) destacam a importância da 

utilização de um sistema automatizado com o intuito de ajudar pesquisadores e profissionais 

na relevante e demorada tarefa de calibração de parâmetros ao argumentar que o tempo 
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necessário para ajustar os parâmetros de uma metaheurística, em muitos casos, pode exceder o 

tempo de desenvolvimento disponível para o projeto em que está inserida. Os autores afirmam 

que evidências mostram que 10% do tempo dedicado ao desenvolvimento e teste de uma nova 

aplicação de uma metaheurística é gasto no desenvolvimento, e os 90% restantes são gastos 

no processo de ajuste de parâmetros. 

Embora, usualmente, o processo de calibração de parâmetros seja realizado manualmente, 

estudos recentes têm demonstrado que procedimentos de ajuste automático podem lidar com 

essa tarefa de maneira eficaz, e, na maioria das vezes, encontrar bons valores para os 

parâmetros (Balaprakash et al., 2007). Diante disso, percebe-se que a seleção de valores dos 

parâmetros de um Algoritmo Evolutivo é um processo que merece bastante atenção na 

literatura. Diferentes técnicas já foram propostas, sendo que o número de pesquisas voltadas 

para essa área tem aumentado nos últimos anos, o que indica que a preocupação com esse 

processo é constante. 

Adenso-Diaz e Laguna (2006) propuseram o método para calibração automática de 

parâmetros CALIBRA, que utiliza as seguintes metodologias: busca local, projeto de 

experimento fatorial fracionado 2
k
 e projeto de experimentos de Taguchi L9(3

4
) (detalhes em 

Nocera (2007)). O projeto de experimentos fatorial 2
k
 fornece uma maneira de focar a busca 

local em regiões promissores do espaço de busca. Isto é, ao invés de iniciar a busca a partir de 

um ponto aleatório de um conjunto de valores de parâmetros, o projeto de experimentos é 

usado para encontrar um ponto de partida para a busca e para avaliar o efeito da alteração dos 

valores dos parâmetros. A metodologia de projeto de experimentos de Taguchi conduz essa 

busca a encontrar a melhor configuração de parâmetros. Esses autores disponibilizaram uma 

ferramenta computacional para utilização do método proposto e a aplicaram em seis casos de 

implementações de metaheurísticas. Os resultados mostraram que CALIBRA é capaz de 

encontrar valores de parâmetros que melhoram o desempenho das metaheurísticas, resultante, 

originalmente, do uso de parâmetros atribuídos manualmente. 

O procedimento adotado pela técnica supramencionada consiste em quatro fases, a saber: 

Na primeira fase inicia-se a realização de experimentos baseados em projetos fatoriais 

fracionados 2
k
, onde k representa o número de parâmetros com dois níveis definidos pelo 

primeiro e terceiro quartil (dividindo a distribuição em 4 partes iguais, estando os dados por 

ordem crescente, o 1º quartil e o 3º quartil acumulam, respectivamente, 25% e 75% dos dados) 

dentro dos limites estabelecidos para cada parâmetro. CALIBRA trabalha com aritmética 

inteira, portanto, se houver a necessidade de parâmetros com valores contínuos, deve ser 

especificando o nível de precisão (por exemplo, duas ou três casas decimais). Para um 

parâmetro no intervalo 1,20 a 9,05, com uma precisão de duas casas decimais, é tratado 

internamente como um número inteiro com o limite inferior de 120 e um limite superior de 

905. 

A segunda fase determina uma solução inicial para a busca local. A solução inicial é 

interpretada de forma a explorar, em primeiro lugar, as regiões mais promissoras do espaço de 

busca (determinada pela resposta dos experimentes anteriores, contidas no arquivo 



Aplicação do método CALIBRA na otimização estrutural de treliças 

SIMMEC/EMMCOMP 2014 

XI Simpósio de Mecânica Computacional  e II Encontro Mineiro de Modelagem Computacional 

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

COST.DAT) e, em seguinda, diversificando a busca para outras regiões. Se o número de 

parâmetros é cinco, um dos parâmetros é fixado para um valor escolhido na presente fase. Isto 

é necessário porque a busca local usa projetos experimentais de Taguchi L9(3
4
), que pode 

suportar um máximo de quatro parâmetros. 

A terceira fase é a busca local. O objetivo da busca é encontrar a “condição ótima” (ou 

a melhor configuração de parâmetros) com o auxílio da metodologia de projetos 

experimentais de Taguchi L9(3
4
). Com essa finalidade, outros experimentos são realizados até 

que os resultados desses experimentam não apresentem mudanças significativas. 

A quarta fase começa por verificar se o número máximo de execuções foi atingido, sendo 

este valor informado previamente pelo usuário na tela principal da ferramenta CALIBRA. 

Caso contrário, retorna-se a segunda fase para realização de uma nova busca. 

3  OTIMIZAÇÃO ESTRUTURAL DE TRELIÇAS 

3.1 Treliça de 10 barras 

Este problema refere-se à otimização estrutural de uma treliça plana de 10 barras. O 

objetivo é obter as dimensões mínimas para as áreas de seção transversal de cada barra, 

obedecendo às restrições impostas pelo projeto. A Fig. 1 ilustra a configuração estrutural de 

barras do problema. 

 

Figura 1. Topologia da estrutura de 10 barras 

As restrições de projeto são descritas na Tab. 1, onde ai corresponde ao intervalo 

permitido de valores para a área de seção transversal de cada barra envolvida no processo (por 

exemplo, a área de seção transversal da barra 2 pode variar entre 8,0 e 9,0), E é o módulo de 

elasticidade longitudinal do material, σ é a tensão máxima suportada, li corresponde ao 

comprimento de cada barra i, ρ corresponde à densidade do material e v6 corresponde ao 

deslocamento vertical do nó 6, que deverá ser menor ou igual a 5,0. Apesar do nó 6 ser citado 

em particular na tabela, devido a sua posição na configuração estrutural do problema, de 
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maneira que ele é o nó que mais se deslocará ao aplicar o peso P, a verificação é realizada em 

todos os nós. 

Os coeficientes assinalados na tabela são restrições que deverão ser consideradas 

durante o processo de pesquisa, de maneira que cada estrutura gerada durante o processo 

deverá obedecer a todos os requisitos estruturais citados; caso contrário, deverá ser descartada, 

pois se trata de uma solução infactível para o problema. 

Tabela 1. Restrições do projeto e valores de coeficientes 

 

3.2 Treliça de 18 barras 

Neste problema, os Algoritmos Evolutivos devem obter as dimensões mínimas para área 

de seção transversal e para o comprimento de cada barra, também obedecendo às restrições de 

projeto. Algumas coordenadas nodais não são fixas; sendo assim, a forma da estrutura pode 

ser modificada. A estrutura inicial em que a otimização foi aplicada é mostrada na Fig. 2. 

 

Figura 2. Topologia da estrutura de 18 barras 

No problema em questão, os nós 1, 2, 4, 5, 6 e 8 têm as coordenadas fixas, ou seja, suas 

coordenadas nodais não podem ser alteradas pelo processo de otimização. A cada um destes 

nós é aplicada uma força externa correspondente a 20000 lbs. 

As seguintes restrições devem ser consideradas: 
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1) A tensão máxima nas barras deve ser menor ou igual a 20,089 ksi ( | σ | ≤ 20089). 

2) As 18 barras são divididas em quatro grupos (as barras que pertencem a um mesmo 

grupo devem possuir áreas das seções transversais iguais): 

 O primeiro grupo é composto das barras 1, 4, 8, 12 e 16;  

 O segundo grupo é composto pelas barras 2, 6, 10, 14 e 18; 

 O terceiro grupo é composto pelas barras 3, 7, 11 e 15; 

  O quarto grupo é composto pelas barras 5, 9, 13 e 17. 

3) Somente os nós 3, 5, 7 e 9 podem ter suas coordenadas modificadas. 

4) As propriedades do material utilizado são: módulo de elasticidade (E) igual a 10
7
 psi e 

a densidade igual a 0,1 lb/in
3
. 

5) Os valores das áreas de seção tranversal podem variar de 0,2 in
2
 a 30 in

2
. 

6) O deslocamento máximo de qualquer nó é de 20,92 in. 

4  O ALGORITMO EVOLUTIVO TRABALHADO  

Foram utilizados dois tipos de estruturas do Algoritmo Evolutivo Híbrido: Algoritmo 

Evolutivo Híbrido 01 (AEH01) e Algoritmo Evolutivo Híbrido 02 (AEH02). O primeiro é 

destinado à otimização da treliça de 10 barras, enquanto o segundo é empregado na estrutura 

de 18 barras. 

Ambas as estruturas baseia-se na utilização de um Algoritmo Genético com heurísticas 

de refinamento aplicadas após a geração inicial dos indivíduos com a finalidade de encontrar 

os menores pesos para o problema de otimização estrutural das treliças trabalhadas. Para cada 

estrutura, são implementados três Algoritmos Evolutivos: AG sem métodos de refinamento, 

AG híbrido com Descida Randômica e AG híbrido com Pesquisa em Vizinhança Variável 

(VNS). Porém, no problema de otimização de treliças de 18 barras, a minimização do peso 

pode ser dar pela redução da área da seção transversal de cada barra e também pela 

otimização da forma da treliça. 

Os Algoritmos Evolutivos aqui citados foram implementados em um programa de 

otimização estrutural denominado OtimaEstrutura. Um software de análise estrutural é 

utilizado em conjunto com o OtimaEstrutura para realizar a análise estrutural do problema 

investigado e verificar a factibilidade da estrutura otimizada quanto aos requisitos do projeto 

como deslocamentos máximos permitidos e tensões máximas suportadas. Esse programa é 

denominado INSANE (Fonseca e Pitangueira, 2004). 

5  INTERAÇÃO ENTRE CALIBRA E O ALGORITMO DE 

OTIMIZAÇÃO 

Nesta pesquisa foi utilizada a versão da ferramenta CALIBRA voltada para o sistema 

operacional Windows. Essa versão pode ser obtida no seguinte endereço: 

http://opalo.epsig.uniovi.es/~adenso/file_d.html.  
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Os arquivos que compõem as etapas dos procedimentos da ferramenta CALIBRA e suas 

interações, podem ser sintetizados como ilustra a Fig. 3.  

 

 

Figura 3. Interações da técnica CALIBRA 

 

A seguir são detalhadas essas interações entre os arquivos participantes desse processo 

de calibração.  

Inicialmente, o arquivo BOUNDS.DAT deve ser criado. Um exemplo desse arquivo é 

dado na Fig. 4. Neste exemplo, os parâmetros de probabilidade de mutação e crossover são 

representados pelas variáveis VARX1 e VARX2, respectivamente. Para o exemplo dado, o 

intervalo de 1% a 30% foi escolhido para a variável referente ao primeiro parâmetro, já a 

segunda variável recebeu o intervalo de 60% a 95%. Esse intervalo refere-se aos limites 

utilizados como valor mínimo e máximo para cada parâmetro durante o processo de 

calibração.  

 

 
 

Figura 4.  Exemplo de arquivo BOUNDS.DAT 

 

Através da tela principal da ferramena CALIBRA, o OtimaEstrutura pode ser executado. Para 

isso, é necessário gerar um arquivo executável do programa OtimaEstrutura, que nesse caso não 

poderia ser um arquivo .JAR, pois CALIBRA interage somente com arquivos executáveis com 

extensão .EXE. Para isso, foi utilizado o software exe4j4, que diferentemente do Eclipse, é capaz 

de converter arquivos desenvolvidos na linguagem JAVA em arquivos com extensão .EXE.  
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A codificação do OtimaEstrutura deve permitir a leitura do arquivo PARAM.DAT. Um 

exemplo deste arquivo é mostrado na Fig. 5. O programa OtimaEstrutura é executado 

sequencialmente para diferentes conjuntos de valores de parâmetros contidos no arquivo 

PARAM.DAT, até que o valor limite (advindo do arquivo BOUNDS.DAT) para cada parâmetro 

seja atingido. 

 

Figura 5. Exemplo de arquivo PARAM.DAT 

A codificação do programa OtimaEstrutura também deve possibilitar o retorno de seus 

resultados para CALIBRA. Isso se dá através da gravação desses resultados no arquivo 

COST.DAT, ou seja, esse arquivo deve ser preenchido com os resultados dos pesos 

encontrados para as treliças. Porém, por padrão, os valores gravados no arquivo COST.DAT 

devem ser maiores ou iguais a 1. Para atender a esse requesito, o quociente entre a solução 

corrente apresentada pelo OtimaEstrutura e a melhor solução disponível é obtido, que, neste 

caso, equivale ao melhor resultado já encontrado utilizando a calibração manual realizada por 

Moura (2009). Dessa forma, esse quociente nunca será inferior a 1 (para o problema de 

minimização), e caso CALIBRA encontre um valor inferior a 1, o mesmo será convertido a 1. 

Então, os melhores valores de parâmetros são os que levam a um resultado mais próximo de 1 

e estes são apresentados como a melhor solução encontrada na tela principal de CALIBRA ao 

final do processo. 

6  RESULTADOS 

6.1 Treliças de 10 barras 

Os testes foram executados em um computador com processador Core 2 Duo T6600, 

2.20GHz, 4GB RAM e sistema operacional Windows 7. Para avaliar a eficiência da técnica 

CALIBRA foram selecionados dois dos mais importantes parâmetros do AG para terem seus 

valores ajustados automaticamente: probabilidade de mutação e probabilidade de crossover. O 

restante dos parâmetros foi mantido conforme calibração realizada por Moura (2009), 

definidos da seguinte maneira: população de 20 indivíduos e número máximo de gerações 

igual a 1500.  

A Tab. 2 mostra a comparação dos valores estabelecidos para os parâmetros referentes 

às taxas de mutação e crossover pelo ajuste manual, realizado em Moura (2009), e o ajuste 

automático, feito pelo método CALIBRA. A Tab. 3 mostra os melhores pesos encontrados 

para as treliças em vinte execuções das três implementações do AEH01 utilizando a 

calibração de parâmetros realizada por Moura (2009). 
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Tabela 2. Comparação do ajuste de parâmetros – 10 barras 

Parâmetros Moura (2009) CALIBRA 
Intervalo (estabelecido para CALIBRA) 

        valor min.                valor max. 

Taxa de mutação 0.30 0.08 0.01 0.30 

Taxa de crossover 0.60 0.68 0.60 0.95 

 

Tabela 3. Resultados obtidos com a calibração realizada por Moura (2009) - treliça de 10 barras 

Exec. 
AE01 (SEM REFINAMENTO) AEH01 - DR AEH01 - VNS 

Peso (lbs) Peso (lbs) Peso (lbs) 

1 2139,83747 2135,36486 2131,74055 

2 2139,80189 2133,76847 2134,09126 

3 2139,53600 2134,35695 2132,56513 

4 2137,75755 2135,63285 2138,18020 

5 2143,68646 2136,7912 2132,46296 

6 2137,59661 2132,67912 2133,65270 

7 2141,35502 2135,9948 2132,27670 

8 2141,17794 2133,76082 2131,18564 

9 2143,74834 2132,10571 2130,37307 

10 2139,48739 2132,90483 2131,22910 

11 2135,90165 2131,59938 2131,17852 

12 

 

2141,72415 2131,36192 2130,41287 

13 2135,45008 2133,20430 2131,24048 

14 2139,14620 2132,53613 2131,79965 

15 2142,85650 2130,48512 2131,32071 

16 2136,06158 2133,83819 2131,28378 

17 2138,00991 2136,23970 2132,01750 

18 2143,62350 2134,33108 2131,97048 

19 2135,61713 2135,71724 2131,64520 

20 2134,58257 2134,90089 2131,47781 

MÉDIA 2139,34790 2133,878678 2132,10522 

 

A Tab. 4 apresenta os resultados alcançados através da calibração automática realizada 

por CALIBRA. 
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Tabela 4. Resultados obtidos com a calibração realizada por CALIBRA - treliça de 10 barras 

Exec. 
AE01 (SEM REFINAMENTO) AEH01 - DR AEH01 - VNS 

Peso (lbs) Peso (lbs) Peso (lbs) 

1 2134,86079 2133,90353 2128,29492 

2 2135,57867 2133,06772 2129,71804 

3 2139,66899 2131,23320 2129,82599 

4 2132,51176 2133,47225 2130,30831 

5 2139,83800 2132,03490 2134,26661 

6 2139,33708 2131,42992 2129,07507 

7 2132,82252 2133,81349 2134,27793 

8 2133,31928 2132,23125 2130,29867 

9 2135,92928 2134,23053 2134,36475 

10 2134,39355 2133,65593 2131,88519 

11 2133,23803 2130,35712 2130,87030 

12 

 

2131,63270 2131,73933 2129,98716 

13 2130,78554 2133,04365 2131,89280 

14 2129,14510 2132,92945 2132,75253 

15 2129,88583 2128,08617 2132,34948 

16 2129,02528 2127,38271 2130,37170 

17 2132,24307 2131,07795 2131,60664 

18 2134,42982 2135,32817 2129,11079 

19 2134,92877 2131,95268 2130,90055 

20 2134,04632 2129,19079 2130,74396 

MÉDIA 2133,88102 2132,00804 2131,14507 

 

Com base nos resultados obtidos, observa-se que os pesos médios para o AE01 (sem 

refinamento), para o AEH01-DR e para o AEH01-VNS são menores com a calibração 

automática do método CALIBRA, e que para o método CALIBRA, na maioria das execuções 

das três implementações do AG, os resultados melhoram os apresentados com a calibração 

manual. Constata-se, também, que os resultados apresentados pela calibração manual de 

tentativa e erro consomem mais tempo do que os resultados alcançados com a utilização da 

técnica de calibração automática.  

6.2 Otimização estrutural de treliça de 18 barras 

A Tab. 5 mostra a comparação dos valores estabelecidos para os parâmetros referentes às 

taxas de mutação e crossover pelo ajuste manual realizado em Moura (2009) e o ajuste 
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automático feito pela ferramenta CALIBRA. O total de indivíduos e o número máximo de 

gerações também foram mantidos, conforme o problema de treliça de 10 barras. 

Tabela 5. Comparação do ajuste de parâmetros – 18 barras 

Parâmetros Moura (2009) CALIBRA 
Intervalo (estabelecido para CALIBRA) 

        valor min.                valor max. 

Taxa de mutação 0.10 0.03 0.01 0.10 

Taxa de crossover 0.60 0.68 0.60 0.95 

 

A Tab. 6 mostra os melhores pesos encontrados para vinte execuções das três 

implementações do AEH02 utilizando a calibração de parâmetros realizada por Moura (2009). 

 Tabela 6. Resultados obtidos com a calibração realizada por Moura (2009) - treliça de 18 barras 

Exec. 
AE02 (SEM REFINAMENTO) AEH02 - DR AEH02 - VNS 

Peso (lbs) Peso (lbs) Peso (lbs) 

1 4065,19 4135,10 3639,65 

2 4415,95 4225,53 3719,27 

3 4027,45 3985,03 3667,30 

4 4307,08 3869,35 4137,58 

5 4042,97 4151,88 3872,44 

6 4031,10 4047,87 3803,90 

7 4056,16 4065,63 3694,96 

8 4474,36 4098,37 4324,74 

9 4074,96 4032,06 3686,93 

10 4063,52 4210,84 3671,14 

11 4293,08 4261,25 4129,15 

12 

 

4144,35 4308,34 4119,11 

13 4117,34 4120,21 3681,79 

14 4398,30 4184,69 3943,89 

15 4281,33 4157,79 3602,64 

16 4310,99 4124,26 3689,03 

17 4149,10 4069,11 3976,20 

18 4365,57 4351,58 3874,60 

19 4467,98 4141,72 3706,54 

20 4176,11 4146,99 4198,38 

MÉDIA 4213,14 4134,38 3856,96 
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A Tab. 7 apresenta os melhores resultados nas execuções das três implementações do 

AEH02 utilizando a calibração de parâmetros do método CALIBRA. 

Tabela 7. Resultados obtidos com a calibração realizada por CALIBRA - treliça de 18 barras 

Exec. 
AE02 (SEM REFINAMENTO) AEH02 - DR AEH02 - VNS 

Peso (lbs) Peso (lbs) Peso (lbs) 

1 3700,20 4192,49 3949,15 

2 3789,54 4051,35 3885,51 

3 3788,17 4011,73 3790,48 

4 4199,19 4004,08 3888,45 

5 4081,60 4118,68 3749,29 

6 4156,58 4126,62 3357,10 

7 4115,98 3584,25 3823,81 

8 3962,06 4136,52 3638,50 

9 3920,94 3725,33 3757,10 

10 3876,88 4186,42 3931,92 

11 3998,07 4069,63 3875,00 

12 

 

3855,36 4189,98 3634,52 

13 3859,42 4076,70 3793,65 

14 3891,67 4075,89 3485,19 

15 3898,50 3979,24 3967,40 

16 4179,52 3876,41 3539,71 

17 3953,19 4183,17 3998,77 

18 3738,85 4065,14 3830,48 

19 3767,59 4104,00 3733,26 

20 3754,93 4166,92 3720,03 

MÉDIA 3924,41 4046,23 3767,47 

 

Observa-se que os pesos médios encontrados para o AE02 (sem refinamento), para o 

AEH02-DR e para o AEH02-VNS com a calibração automática do método CALIBRA 

mostram-se menores do que encontrados com a calibração manual. 

7  CONCLUSÕES 

Este artigo apresentou um estudo da técnica CALIBRA presente na literatura cujo 

objetivo é automatizar o processo de ajuste de parâmetros. Para avaliar a técnica aqui 
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estudada, foram realizados testes em uma aplicação de um Algoritmo Evolutivo Híbrido 

baseado nos mecanismos de Algoritmos Genéticos, implementado em duas estruturas 

diferentes. Tal algoritmo foi proposto por Moura (2009) para solução do problema de 

otimização estrutural de treliças planas de 10 e 18 barras, com a finalidade de minimizar o 

peso dessas estruturas. Em Moura (2009), a calibração dos parâmetros foi feita manualmente. 

Neste trabalho, a calibração dos parâmetros de mutação e crossover foi realizada através da 

aplicação de CALIBRA, guiada por conceitos estatísticos e busca local. 

Na maioria das execuções realizadas para cada versão do AG trabalhado, os resultados 

provenientes da calibração automáticas superaram àqueles obtidos com a calibração realizada 

por Moura (2009). Pode-se constatar que os resultados advindos da calibração de CALIBRA, 

além de possibilitar que os algoritmos alcançassem pesos menores, a maioria das execuções 

apresentaram menor tempo computacional quando comparados aos resultados gerados com a 

calibração manual para os mesmos parâmetros. 

A calibração manual, normalmente requer bastante tempo e esforço dos desenvolvedores 

e usuários de tais algoritmos. De maneira contrária, a técnica estudada permite minimizar esse 

esforço e diminuir consideravelmente o tempo gasto no processo de calibração de parâmetros. 

Nesta pesquisa, o tempo total gasto pela ferramenta CALIBRA para calibração dos 

parâmetros citados foi de aproximadamente três horas, e pelo método convencional esse 

processo poderia levar dias. 

Por fim, o uso de uma técnica para calibração automática mostrou-se mais vantajoso em 

relação a calibração manual, pois CALIBRA, além de facilitar a tarefa de ajuste de 

parâmetros, pode aprimorar o trabalho de pesquisadores ao prover melhoria à qualidade do 

desempenho de algoritmos de otimização. 
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