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Resumo 

O controle de variáveis, como temperatura, pressão, vazão, nível, posição e 

velocidade, está cada dia mais presente nas atividades humanas, seja nos meios de 

produção ou no cotidiano. Os projetos de sistemas de controle ótimo podem apresentar 

problemas de otimização com funções multimodais com diferentes objetivos, quase 

sempre conflitantes, sendo que alguns devem ser atingidos da maneira mais eficiente o 

possível. Para que seja atingido os melhores resultados possíveis é necessária a aplicação 

de técnicas de otimização adequadas para tal. Dentre as diversas técnicas disponíveis, 

existem técnicas de otimização que pertencem ao conjunto de métodos evolutivos ou por 

populações que são eficientes para a resolução deste tipo de problemas. Muitas das 

técnicas são construídas para a solução de problemas escalares, com um único objetivo, 

sendo necessária a adoção de diferentes métodos para que sejam utilizadas para a solução 

de problemas vetoriais, com vários objetivos. Para que seja quantificado o desempenho 

de sistemas de controle utiliza-se normalmente as normas H2 e H∞ de sistemas, que 

quantificam a relação entre as variáveis exógenas de entrada e as variáveis controladas 

de saída, o que torna possível a construção de funções objetivo para o problema de 

controle a partir desta norma. 

Neste trabalho são implementadas diferentes técnicas de otimização por 

populações, sendo estas a enxame de partículas, evolução diferencial, busca harmônica e 

algoritmo genético multiobjetivo NSGA-II. É estudado de modo comparativo a eficiência 

de tais métodos para a solução de um problema de otimização multiobjectivo para o 

controle de uma planta de suspensão ativa. As técnicas de otimização são avaliadas e 

comparadas em três testes, a fim de determinar a técnica mais eficiente para a solução 

deste tipo de problema. Os testes realizados correspondem a construção da curva de 

Pareto do sistema, a análise do custo computacional e a análise de precisão dos mesmos. 

As soluções obtidas pelo método que se mostrou mais eficiente, para diferentes pontos da 

curva de Pareto, são aplicadas em simulações para verificação do desempenho do sistema 

de controle. 
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Abstract 

Variable control, such as temperature, pressure, flow, level, position, and velocity, 

is increasingly present in human activities, whether in the means of production or in daily 

life. The designs of optimum control systems may present optimization problems with 

multimodal functions with different objectives, almost always conflicting, and some 

should be achieved in the most efficient way possible. In order to achieve the best possible 

results it is necessary to apply optimization techniques suitable for this. Among the 

various techniques available, there are optimization techniques that belong to the set of 

evolutionary methods or by populations that are efficient for the resolution of this type of 

problems. Many of the techniques are built for the solution of scalar problems with a 

single objective, being necessary the adoption of different methods to be used for the 

solution of vectorial problems, with several objectives. In order to quantify the 

performance of control systems, the H2 and H∞ norms are usually used, which quantify 

the relationship between exogenous input variables and output controlled variables, 

which makes it possible to construct objective functions for the control problem from this 

standard. 

In this work different optimization techniques by populations are implemented, 

being these the particle swarm, differential evolution, harmonic search and NSGA-II 

multiobjective genetic algorithm. The efficiency of such methods for the solution of a 

multiobjective optimization problem for the control of an active suspension plant is 

studied in a comparative way. The optimization techniques are evaluated and compared 

in three tests in order to determine the most efficient technique for solving this type of 

problem. The tests performed correspond to the construction of the Pareto curve of the 

system, the computational cost analysis and the precision analysis of the same. The 

solutions obtained by the most efficient method, for different points of the Pareto curve, 

are applied in simulations to verify the performance of the control system. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Introdução 

O controle de variáveis, como temperatura, pressão, vazão, nível, posição e 

velocidade, permitiu a humanidade um grande avanço na produção de bens, prestação de 

serviços e na maneira geral da interação do homem com a natureza. Para a realização do 

controle são necessários sistemas e técnicas desenvolvidas através de experimentos que 

englobam diversas áreas da engenharia. O desenvolvimento de novos sistemas e técnicas 

de controle, aplicáveis no mundo real, principalmente para sistemas complexos com 

múltiplos objetivos vem a ser um trabalho árduo. Tal desenvolvimento necessita de 

estudos cuidadosos, baseados em diferentes métodos de análise e projeto, da realização 

de simulações, a fim de conhecer seu desempenho perante a ruídos e perturbações, e de 

testes em bancada, para validar os resultados obtidos nas simulações, além de observar o 

comportamento do sistema a perturbações não modeladas.   

Para que se tornem competitivos economicamente, os produtos, serviços e 

operações devem ser os mais eficientes possível. Para isso são aplicadas técnicas de 

otimização no projeto. A otimização trata-se de um conjunto de métodos utilizados para 

determinar a melhor configuração possível, segundo um dado contexto, para a produção 

de um produto ou a realização de um processo (Takahashi, 2007). Os métodos de 

otimização, por ajudar a obter o melhor produto da forma mais barata e eficiente possível, 

atualmente são imprescindíveis para que uma empresa, produto ou processo sejam 

competitivos.   

Na síntese de sistemas de controle, a otimização também é um recurso utilizado 

para que se possa ter o melhor desempenho possível de um sistema de controle, com 

melhores tempos de resposta, minimização de erros e menor custo de produção. Porem 

na formulação do problema de síntese de sistemas de controle, aparecem normalmente 

funções objetivo e restrições não convexas e multimodais complexas de serem 



 
 

10 
 

otimizadas. Normalmente os problemas de controle resultam em problemas 

multiobjetivo, com objetivos normalmente conflitantes, como por exemplo maximizar o 

desempenho minimizando o custo energético, em que os conceitos utilizados para o 

projeto de sistemas de controle são apresentados em Skogestad e Postlethwaite (2001). 

Pode fazer necessário a adaptação das funções objetivos dos problemas e da utilização de 

tratamento de restrições. Desta forma apenas alguns algoritmos tem a capacidade para 

solucionar tais problemas. Dentre os algoritmos capazes encontram-se o grupo de 

algoritmos de técnicas de otimização vetorial e alguns dos subgrupos dos métodos de 

otimização escalar, como por exemplo os algoritmos evolutivos, após a adaptação de 

funções objetivo quando necessário. 

Na literatura existem diversos exemplos de técnicas de otimização aplicadas em 

problemas reais de diferentes áreas de conhecimento da engenharia, dentre as quais a 

área de projeto de sistemas de controle. Em Spirk & Lohmann (2012) são utilizados 

métodos de otimização para o projeto de controle de uma suspensão ativa. Em Serapião 

(2011) é utilizado o algoritmo de busca harmônica (HS, do inglês Harmonic Search) para 

a sintonia automática de controladores proporcional-integral-derivativo (PID) e também 

é realizada a comparação do desempenho do método citado com os Algoritmo Genético 

(GA, do inglês Genetic Algorithm) e otimização por enxame de partículas (PSO, do inglês 

Particle Swarm Optimization). Em Nascimento, Pinto, Amora e Souza (2015) o método de 

Busca harmônica é utilizado para a ponderação das matrizes de um Regulador Linear 

Quadratico (LQR, do inglês Linear Quadratic Regulator) com ação integral que foi aplicado 

a planta do helicóptero militar CH-47B. Em Ayala e Coelho (2009) a otimização por 

Enxame de Partículas é utilizada para o projeto de controladores proporcional-derivativo 

(PD) e PID para um manipulador robótico com dois graus de liberdade. Em Chiha, Ghabi 

e Liouane (2012) o algoritmo de Evolução diferencial é utilizado para a determinação do 

controlador PID ótimo de um problema multiobjetivo. 

Dentre os exemplos de aplicações citados, nota-se que cada estudo se aplica a um 

caso específico e que são utilizados diferentes métodos de otimização, sendo que para 

cada aplicação podem ser utilizados diferentes métodos e obter resultados diferentes. 

Desta forma este projeto visa acrescentar à literatura um estudo comparativo de 

resultados obtidos por diferentes métodos de otimização e determinar o mais eficiente 

para o projeto de controladores de um problema multiobjetivo. Serão estudados o método 

de Busca Harmônica, a otimização por Enxame de Partículas, os Algoritmos de Evolução 
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Diferencial, e os Algoritmos Genéticos. Este estudo pode tornar futuras pesquisas e 

projetos de controladores mais eficientes de forma a obter os melhores resultados e 

reduzir o tempo computacional para aplicação da otimização, tempo este que pode atingir 

até mesmo alguns dias. A pesquisa pode também abrir portas para a comparação de 

outros métodos de otimização e de diferentes configurações dos métodos.  

 

1.2. Objetivos do Trabalho 

Objetivo Geral 

 

 Avaliar diferentes métodos de otimização evolutivos para a aplicação em 

síntese de controladores para problemas multiobjetivos e determinar qual é 

o método de otimização evolutivo mais preciso e eficiente 

computacionalmente. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar estudo sobre métodos de otimização e suas aplicações. 

 Implementar algoritmos de otimização baseados em estratégias de 

otimização evolutivas no ambiente MATLAB®, desenvolvidos para solução 

de problemas escalares ou problemas multiobjetivo. 

 Realizar estudo sobre a planta de suspensão ativa, que será utilizada na 

comparação dos métodos, fazendo o levantamento das funções objetivo do 

problema de controle. 

 Aplicar os algoritmos de otimização evolutivos para síntese de um 

controlador por realimentação dinâmica de saída aplicada a planta de 

suspensão ativa e comparar a precisão e eficiência computacional obtida 

por cada um dos algoritmos. 

 Identificar o método de otimização mais adequado para ser aplicado no 

projeto de controladores de sistemas com múltiplo objetivos de controle. 
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1.3. Metodologia  

Para que sejam alcançados os objetivos propostos a metodologia que será utilizada 

será baseada nos seguintes pontos: 

 

 Revisão bibliográfica de artigos, livros e revistas sobre as estratégias de 

otimização evolutiva bem como suas aplicações atuais. 

 Implementação dos métodos de otimização no ambiente MATLAB®. 

 Revisão bibliográfica a respeito de técnicas de síntese de controle para 

problemas multiobjetivo. 

 Descrição do problema de otimização multiobjetivo estudado, a planta 

utilizada e o controlador utilizado. 

 Formulação do problema de otimização como escalar irrestrito e aplicação 

dos métodos de otimização escalares evolutivos implementados para 

solução do problema estudado. 

 Aplicação de um método de otimização evolutivo multiobjetivo para ser 

aplicado na formulação original do problema. 

 Avaliação e comparação dos resultados obtidos pelos algoritmos 

implementados em diferentes situações. 

 

1.4. Organização do Trabalho 

No capítulo 1 são apresentados a introdução do trabalho juntamente com as 

justificativas e relevâncias do mesmo, também são apresentados os objetivos do trabalho 

e metodologia utilizada. 

No capítulo 2 é realizado um levantamento bibliográfico sobre a teoria de 

otimização, bem como de métodos de otimização evolutivos tanto escalar quanto vetorial, 

os métodos de otimização que foram implementados via MATLAB®, métodos de 

escalarização de problemas multiobjetivo e tratamento de restrições. 

No capítulo 3 são descritos a formulação geral do problema, a modelagem da 

planta do sistema que é utilizada e o controlador utilizado no sistema. 
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No capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos pelos controladores 

projetados através da utilização dos métodos de otimização implementados e é realizada 

a avaliação dos métodos referentes aos resultados obtidos. 

No capítulo 5 são apresentadas a conclusão do trabalho, a avaliação se os objetivos 

estabelecidos no capítulo 1 foram alcançados e perspectivas de trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

Os Métodos de Otimização 

A otimização trata-se de um conjunto de técnicas e métodos capazes de determinar 

as melhores configurações possíveis para a construção ou operação de um sistema. 

Técnicas de otimização podem ser aplicadas em diversos ramos de interesse para o ser 

humano, como o dimensionamento de antenas, projeto de sistemas de controle ótimo,  

encadeamento de etapas de produção de uma fábrica, política de vacinação, dentre outros, 

que independentemente de suas diferenças, podendo ser problemas com um único ou 

vários objetivos de otimização, uma vez formulados possuem a mesma estrutura 

matemática, chamada função objetivo, e tem sua resposta obtida através de conjuntos de 

técnicas de otimização (TAKAHASHI, 2007).  

Neste capitulo serão abordadas e discutidas as características presentes em cada 

um dos quatro métodos de otimização que serão utilizados para o desenvolvimento deste 

trabalho. Sendo os métodos escolhidos, todos pertencentes ao conjunto de métodos de 

otimização evolutiva ou por populações: o método de otimização por Enxame de 

partículas, (PSO, do inglês Particle Swarm Optimization), o método de Busca Harmônica, 

(HS, do inglês Harmonic Search), o Algoritmo Evolução Diferencial, (DE, do inglês 

Differential Evolution) e o algoritmo genético multiobjetivo, (NGSA-II, do inglês Non-

Dominated Sorting Genetic Algorithm).  

 

2.1. Problemas de Otimização Escalar 

Os métodos de otimização escalar, ou mono-objetivo, são utilizados para obter a 

solução de um problema de otimização escalar, ou seja, com um único objetivo. Os 

problemas de otimização escalar irrestritos podem ser expressos conforme 

 



 
 

15 
 

𝑥∗ = arg 𝑚𝑖𝑛𝑥  𝑓(𝑥) (2.1) 

Em que   𝑥 ∈ 𝑅𝑛 é o vetor de parâmetros a ser determinado, 𝑥∗ é a solução ótima que 

minimiza a função 𝑓(𝑥), que é a função que avalia o resultado das soluções obtidas que 

deseja-se otimizar. 

A maioria dos problemas de otimização apresentam limitações de caráter prático. 

Nos problemas de otimização escalar restritos, as soluções estão sujeitas à restrições, isto 

é,  𝑥 ∈ 𝐹𝑥, sendo 𝐹𝑥 o conjunto de soluções factíveis ou viáveis: 

 

𝐹𝑥 = {𝑥 | 𝑔𝑖(𝑥) ≤ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑞} (2.2) 

 

Sendo 𝑔𝑖
(𝑥) as funções que representam as restrições do problema. 

Os métodos de otimização evolutivos não tratam dos problemas de otimização 

restritos diretamente. O tratamento das restrições do problema pela incorporação das 

mesmas na função objetivo pode ocorrer de diferentes formas que são discutidas nas 

seções seguintes. 

Para o tratamento de problemas que envolvem mais de um objetivo, normalmente 

são utilizados métodos de otimização vetorial ou multiobjetivo, citados nas seções 

seguintes. Porem existem métodos para transformação do problema multiobjetivo em um 

problema escalar que permite o uso de técnicas de otimização escalar que também são 

discutidas nas seções seguintes. 

 

2.2. Métodos de Otimização Evolutivos ou por Populações 

Métodos de otimização evolutivos ou por populações são métodos que trabalham 

com a utilização da coleta de informações da função objetivo em mais de um ponto do 

espaço de soluções, denominado indivíduo da população, e através das informações 

coletadas é determinado a transição ou evolução dos indivíduos para o próximo estado 

ou geração. 

Os métodos de populações, pelo fato de que em seu aspecto construtivo avaliarem 

a função objetivo para cada indivíduo da população, são normalmente muito mais caros 
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computacionalmente que os demais métodos de otimização, como métodos de direção de 

busca ou exclusão de semi-espaços. Porem pelo fato de avaliarem o comportamento da 

função objetivo em diversos pontos da mesma, são métodos eficientes para a obtenção de 

mínimos globais de funções objetivo mais gerais, não possuindo quaisquer restrições 

quanto as características de modalidade, diferenciabilidade, convexidade e linearidade da 

função. Desta forma, os métodos de otimização evolutivos baseados em populações são 

utilizados para a otimização de funções do tipo multimodais, com mínimos locais em 

diferentes regiões do espaço de busca (TAKAHASHI, 2007). 

Estes métodos em geral apresentam formulação que pode ser sistematizada 

conforme as etapas descritas abaixo (TAKAHASHI, 2007): 

 

1. É criado um conjunto de indivíduos distribuídos aleatoriamente em 

diferentes pontos de uma região pré-determinada. São calculados os 

valores da função objetivo para cada solução da população. 

2. Os indivíduos trocam informações uns com os outros com o objetivo de 

determinar o comportamento da função objetivo nos pontos avaliados e, 

através de interações dos mesmos, são criados novos indivíduos sendo 

calculados os valores da função objetivo para cada. 

3. Os indivíduos são avaliados de forma que aqueles com soluções mais 

adequadas, ou seja, os que minimizam a função objetivo, são mantidos e os 

demais são descartados. 

4. O algoritmo é avaliado referente a um critério de parada previamente 

estabelecido. Caso os resultados obtidos na função objetivo ou referente aos 

indivíduos seja atingido, o processo é finalizado, ou caso os indivíduos não 

sejam suficientemente adequados ou o critério de parada não seja atingido, 

o processo recomeça pela etapa número 2. 

 

No decorrer destas interações é possível verificar o movimento dos indivíduos da 

população na direção da solução que minimiza a função objetivo. De fato, no decorrer das 

interações os indivíduos tendem a agruparem-se próximos aos mínimos da função e, caso 

o número de interações seja suficiente, nota-se que os indivíduos tendem a convergirem 

para um único ponto, que é o ponto de mínimo global ou o ponto ótimo da função objetivo. 

Na verdade não existe uma garantia da convergência dos algoritmos evolutivos para 



 
 

17 
 

solução ótima global mas sim uma maior probabilidade em relação a métodos que 

trabalham com uma única solução a cada iteração. 

 

2.2.1. Otimização por Enxame de Partículas - PSO 

O algoritmo de otimização por exame de partículas, ou PSO (do inglês Particle 

Swarm Optimization), descrito pela primeira vez em 1995 por James Kennedy e Russell 

Eberhart, utiliza da simulação do comportamento social de um cardume de peixes ou de 

um bando de aves e da teoria de dispersão de partículas para determinar a trajetória 

tomada por cada indivíduo de uma população. 

O método opera de forma a simular o comportamento de agrupamentos de um 

bando de aves em voo que após algumas manobras ou dispersão dos indivíduos tenta se 

reagrupar, assim como ao comportamento de peixes nadando em cardume quando um 

indivíduo ao encontrar alimento tende a atrair a atenção dos demais indivíduos do 

cardume e também o comportamento de partículas que quando dispersas em uma região 

do espaço são atraídas por forças gravitacionais que fazem com que as mesmas se 

agrupem em um determinado ponto. 

Este método opera determinando a posição X, posição no espaço de soluções, de 

cada indivíduo da população, e a velocidade V que cada indivíduo se desloca. Pela troca 

de informações entre indivíduos, a velocidade é alterada de modo que o indivíduo 

caminhe na direção da solução ótima do problema. Assim, a posição do ponto é modificada 

com a soma da posição atual com a variação definida pela nova velocidade, fazendo com 

que os indivíduos tendam a localizar o ponto ótimo da função (KENNEDY e EBERHART, 

1995).  

A operação do método pode ser descrita como: 

 

1. É iniciada uma população X, com N indivíduos de dimensão n, distribuída 

aleatoriamente na área de busca determinada. Para cada indivíduo é 

determinada, aleatoriamente, a posição inicial, a velocidade inicial e 

calculado o valor da função objetivo. 
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2. Ocorre, para cada interação k, a troca de informações entre indivíduos, e 

assim é determinada novas velocidades que apontem ao melhor indivíduo 

atual, conforme expressão: 

 

𝑉𝑘+𝑖,𝑖,𝑑 = 𝜔𝑉𝑘,𝑖,𝑑 + 𝜑𝑝(𝑃𝑖,𝑑 − 𝑋𝑘,𝑖,𝑑) + 𝜑𝑔(𝐺𝑑 − 𝑋𝑘,𝑖,𝑑),  

𝑑 = 1, … , 𝑛 ; 𝑖 = 1,… ,𝑁 
(2.3) 

Sendo 𝑉𝑘+𝑖,𝑖,𝑑 a d-ésima velocidade do i-ésimo individuo da (k+1)-ésima 

geração, 𝑃𝑖 a melhor solução obtida pela i-ésima partícula; G a melhor 

solução obtida por todo o exame. Os parâmetros do algoritmos, 𝜔 a 

constante de inercia, 𝜑𝑝 e 𝜑𝑔 as constantes de aceleração, são todos pré-

determinados pelo projetista. 

 

3. São calculadas as novas posições de cada indivíduo: 

𝑋𝑘+1 = 𝑋𝑘,𝑖 + 𝑉𝑘+1 , 𝑖 = 1, … ,𝑁 (2.4) 

e o seus valores de função objetivo. 

 

4. Caso seja atingido o critério de parada estabelecido previamente o 

algoritmo se encerra, caso contrário o algoritmo reinicia sua operação na 

etapa número 2. 

 

2.2.2. Método de Busca Harmônica - HS 

O método de otimização por Busca harmônica ou HS (do inglês Harmonic Search), 

apresentado por Lee (2001) e aperfeiçoada por Lee e Geem (2005), é um algoritmo meta-

heurístico, inspirado nas ações de uma banda ao improvisar uma nova música, onde é 

possível retirar uma variedade de melodias conhecidas através de cada instrumento ou 

criar melodias completamente novas pelo ajuste de notas de um ou mais instrumentos 

presente na banda, buscando assim a composição de uma melodia fantástica para a 

apreciação dos ouvintes. Desta forma através de analogia é possível comparar a 
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combinação das notas dos instrumentos as soluções tentativas e a apreciação dos 

ouvintes a avaliação da função objetivo. 

Os parâmetros da Busca Harmônica possuem nomes diferenciados dos demais 

métodos de otimização por populações, sendo o tamanho da memória harmônica HMS 

(do inglês Harmony Memory Size), a taxa de consideração de memória harmônica HMCR 

(do inglês Harmony Memory Consideration Rate), a taxa de ajuste dos valores PAR (do 

inglês Pitch Adjustment Rate), a largura de banda BW (do inglês BandWidth) e o número 

máximo de improvisações NI (do inglês Number of Improvisation). 

Na operação o algoritmo gera HMS vetores solução, os avalia de acordo com a 

função objetivo e os armazena na memória harmônica HM. É considerada a probabilidade 

HCMR para a modificação de cada nota ou cada variável por outra dentre as demais 

harmonias conhecidas para a geração de uma nova harmonia. É considerada a 

probabilidade PAR para uma modificação do elemento baseado na BW, que é a diferença 

entre os valores máximos e mínimos possíveis para a solução. Caso a HMCR não seja 

atendida o novo vetor a ser incluído na HMS é criado aleatoriamente dentro do espaço de 

busca (GEEM, KIM e LOGANATHAN, 2001). 

O algoritmo segue os seguintes passos de operação: 

 

1. É iniciada uma nova HM com HMS vetores solução aleatórios, de dimensão 

n, pertencentes ao espaço de busca, que são inicialmente avaliados: 

 

𝐻𝑀𝑘,𝑖,𝑑 = 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑙𝑜𝑤𝑑, 𝑢𝑝𝑑) 

𝑑 = 1,… , 𝑛 ; 𝑖 = 1,… ,𝐻𝑀𝑆 
(2.5) 

Em que 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑙𝑜𝑤𝑑, 𝑢𝑝𝑑) um número real aleatório com distribuição 

uniforme entre 𝑙𝑜𝑤𝑑 e 𝑢𝑝𝑑 , sendo  𝑙𝑜𝑤𝑑  e 𝑢𝑝𝑑  os limites inferior e superior 

da região de busca da d-ésima variável 

2. Para cada harmonia 𝐻𝑀𝑘,𝑖 de HM e para cada variável das harmonias, são 

avaliadas a HMRC para que sejam criadas novas harmonias: 

 

𝑋𝑖,𝑑 = {
𝐻𝑀𝑖,𝑝, 𝑝 = 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖(𝐻𝑀𝑆) 𝑠𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑑 ≤ 𝐻𝑀𝐶𝑅

𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑙𝑜𝑤𝑖 , 𝑢𝑝𝑖) 𝑠𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑑 ≤ 𝐻𝑀𝐶𝑅
 (2.6) 

 



 
 

20 
 

              Sendo 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖(𝐻𝑀𝑆)  um número inteiro aleatório com distribuição 

uniforme entre 1 e HMS, 𝑟𝑎𝑛𝑑 um número real aleatório com distribuição uniforme entre 

0 e 1. É considerada a PAR para o ajuste das notas baseado na largura de banda: 

𝑋𝑖,𝑑 = 𝑋𝑖,𝑑 +𝐵𝑊. 𝑟𝑎𝑛𝑑   

𝑠𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑑 ≤ 𝐻𝑀𝐶𝑅 𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑑 ≤ 𝑃𝐴𝑅  
(2.7) 

 

𝑑 = 1,… , 𝑛 ; 𝑖 = 1,… ,𝐻𝑀𝑆 

A harmonia é avaliada de acordo com a função objetivo, caso seja 

considerada melhor que a anterior a nova harmonia a substitui 

imediatamente na interação: 

 

𝐻𝑀𝑘+1,𝑖 = 𝑋𝑖 , 𝑠𝑒 𝑓(𝑋𝑖) < 𝑓(𝐻𝑀𝑘,𝑖) 

𝑖 = 1, … ,𝐻𝑀𝑆 
(2.8) 

 

3. Caso seja atingida a melodia fantástica, isto é, seja atingido o critério de 

parada o algoritmo se encerra. Caso não, o algoritmo reinicia do passo 

número 2. 

 

2.2.3. Algoritmo Evolução Diferencial - DE 

O algoritmo Evolução Diferencial, ou DE (do inglês Differential Evolution), 

publicado por Storn & Price (1996), é um algoritmo meta-heurístico, estocástico, baseado 

na família de métodos de otimização por população, com características similares ao 

algoritmo genético, porem com abordagem e implementação mais simples. 

O método DE baseia-se na utilização de N vetores de parâmetros, que são o 

conjunto de soluções tentativa ou indivíduos da população, de uma dada dimensão n. O 

algoritmo gera novos vetores de parâmetros através da adição da diferença ponderada de 

dois vetores distintos da população com um terceiro vetor distinto, podendo esta 

operação variar de acordo com as variações existentes deste algoritmo. Tal operação é 

denominada pelo método de mutação. Os parâmetros do i-ésimo vetor mutado podem, de 

acordo com uma probabilidade CR, ser misturados com os parâmetros do i-ésimo vetor 
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da população atual, denominado de vetor alvo, para a produção do novo vetor conhecido 

como vetor teste. A operação de mistura dos parâmetros é denominada de cruzamento ou 

recombinação.  Na operação de seleção, é comparado o i-ésimo vetor teste com o i-ésimo  

vetor alvo. Se o vetor teste resulta em um valor menor da função objetivo que o vetor alvo, 

então o vetor teste substitui o vetor alvo na próxima geração (STORN e PRICE, 1997). 

A operação deste algoritmo pode ser sistematizada conforme as etapas: 

 

1. É iniciada uma população aleatória, com N indivíduos de dimensão n, 

dentro do intervalo de busca de cada variável, que é avaliada pela função 

objetivo: 

 

𝑋𝑘,𝑖,𝑑 = 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑙𝑜𝑤𝑑, 𝑢𝑝𝑑)  

𝑖 = 1,… , 𝑁 ;  𝑑 = 1, … , 𝑛 
(2.9) 

 

2. Ocorre a alteração dos indivíduos através da mutação para criar a solução 

mutante:  

 

𝑣𝑖 = 𝑋𝑘,𝑟1 + 𝐹(𝑋𝑘,𝑟2 − 𝑋𝑘,𝑟3), 𝑖 = 1, … ,𝑁 (2.10) 

Sendo r1, r2 e r3 índices aleatórios diferentes uns dos outros e diferentes 

de i e F o fator de escala normalmente na faixa: 0 < 𝐹 ≤ 1. 

A seguir é realizada a mistura dos parâmetros entre a solução mutante e a 

solução alvo para gerar o solução teste, de acordo com probabilidade de 

ocorrência, através da operação de recombinação: 

 

𝑢𝑖,𝑑 = {
𝑣𝑖,𝑑   𝑠𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑑 ≤ 𝐶𝑅 𝑜𝑢 𝑗 =  𝛿𝑖

𝑥𝑖,𝑑    𝑠𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑑 > 𝐶𝑅
 

𝑑 = 1,…𝑛, 𝑖 = 1, … ,𝑁 

(2.11) 

Em que 𝛿𝑖 é um índice escolhido aleatoriamente e CR geralmente é 0,5 ou 

0,9. 
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3. Os novos indivíduos teste são avaliados e passam pela seleção, caso 

possuam valores menores que os indivíduos da população anterior os 

novos os substituem: 

 

𝑋𝑘+1,𝑖 = {
𝑢𝑖 𝑠𝑒 𝑓(𝑢𝑖) < 𝑓(𝑋𝑘,𝑖)

𝑋𝑘,𝑖 𝑠𝑒 𝑓(𝑢𝑖) ≥ 𝑓(𝑋𝑘,𝑖)
 𝑖 = 1,… , 𝑁 (2.12) 

 

4. Ocorre a avaliação do critério de parada, caso seja atingido o algoritmo para, 

caso não seja atingido o algoritmo reinicia do passo número 2. 

 

2.2.4. Algoritmo Genético  

O Algoritmo genético foi descrito pela primeira vez por John Holland em 1975. Este 

algoritmo e suas variações baseiam-se em mimetizar a evolução natural dos seres vivos 

(MITCHELL, 1995). Estes são caracterizados pela evolução de um conjunto de soluções 

tentativa, ou um conjunto de indivíduos, a população, através de regras de busca que 

levam a população a se adaptar a função objetivo através de uma série de interações, ou 

como nomeado pelo método, uma sequência de gerações (TAKAHASHI, 2007). Sendo as 

operações básicas que caracterizam o método as seguintes: 

 

 Cruzamento:  são diversos os operadores de cruzamento existentes para as 

diversas variações dos algoritmos genéticos, porem todas baseiam-se em 

dividir a população em duas, para cada par formado é determinado se 

ocorrerá ou não cruzamento, com probabilidades de ocorrência variantes 

entre 0,3 e 0,8 dependendo da variação utilizada. Havendo o cruzamento, 

os dois indivíduos da população atual são substituídos por dois novos 

indivíduos calculados a partir dos indivíduos originais. 

 Mutação: um operador aleatório determina a chance de ocorrência da 

mutação, com probabilidade geralmente igual a 0,02. Caso a mutação ocorra 

o indivíduo é modificado de forma aleatória. 
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 Avaliação: na avaliação cada indivíduo é avaliado pela função objetivo e tem 

seu valor armazenado.  

 Seleção: os indivíduos com resultados que melhor se enquadram ao 

desejado tem maior probabilidade de serem incluídos na nova população. 

Os indivíduos da nova população podem ser os novos indivíduos gerados os 

uma réplica de indivíduos anteriores. 

 

A operação do método pode ser formulada conforme a sequência abaixo: 

 

1. É iniciada uma população aleatória e calculado o valor de cada indivíduo na 

função objetivo. 

2. Um operador aleatório seleciona a chance de as operações de cruzamento 

e/ou uma mutação ocorrerem e gerarem novos indivíduos. 

3. Os indivíduos passam pela seleção para determinar a nova população, que 

é formada pelos indivíduos com resultados que melhor se enquadram ao 

desejado. 

4. Ocorre a avaliação do critério de parada estabelecido, caso seja alcançado o 

algoritmo se encerra, caso não o algoritmo reinicia da operação número 2. 

 

2.3. Tratamento de Restrições  

As restrições podem ser descritas como as condições necessárias que as soluções 

obtidas pelos métodos de otimização devem atender para serem adequadas ao problema 

proposto, conforme descrito nas equações (2.1) e (2.2).  

Um exemplo seria a otimização de um sistema de controle que possui regiões no 

espaço de soluções que podem resultar em instabilidade. Caso seja aplicada a otimização 

sem restrições é possível que as soluções ótimas determinadas estejam na região de 

instabilidade. Portanto é adicionada alguma restrição para que todos os pontos ótimos 

determinados estejam dentro da região estável do sistema. 

Os métodos utilizados para que as soluções obedeçam as restrições 𝑔𝑖
(𝑥) são 

baseados na modificação na função objetivo, de forma a afetar pouco a função na região 
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factível e afetar bastante na região não factível, para que todas as soluções obtidas sejam 

pertencentes ao conjunto de soluções factíveis 𝐹𝑥. Para tal são normalmente utilizados os 

métodos de tratamento de restrição por barreiras e por penalidades, que para ambos, em 

termos matemáticos, o problema de otimização restrito inicial (2.1)-(2.2) é substituído 

pelo problema equivalente (TAKAHASHI, 2007): 

 

𝑥∗ = arg 𝑚𝑖𝑛𝑥  𝑓(𝑥) + 𝐹(𝑥) (2.13) 

 

De modo que a função 𝐹(𝑥) deva possuir valor muito pequeno ou zero no interior 

da região factível, e que o ponto de mínimo dentro da região possua valor muito 

semelhante ao da função original. 

O método de tratamento de restrição por penalidades, que foi o método utilizado 

nesta pesquisa, tem por ideia fazer com que, ao sair da região factível o indivíduo sofra 

uma penalidade, ou seja encontre um crescimento elevado da função objetivo, de forma 

que ele tenda a retornar para dentro da região factível. Para tal é utilizada uma função  

𝐹(𝑥) com crescimento acentuado fora da região factível de forma a crescer rapidamente 

quanto mais distante da região factível. 

 

2.4.  Problemas de Otimização Vetorial ou Multiobjetivo   

Em problemas de otimização vetorial ou multiobjetivos, são investigados 

elementos ótimos de um sistema em um conjunto de objetivos, desta forma tendem a não 

possuir uma única solução que atenda a todos os objetivos, pois os mesmos podem até 

mesmo serem conflitantes entre si. Cabe aos métodos de otimização vetorial determinar 

o conjunto de soluções candidatas a ótimas do sistema, e a decisão por qual das soluções 

obtidas optar é determinada pelas preferências do projetista. 

Os problemas de otimização vetorial podem ser expressos da forma (TAKAHASHI, 

2007): 

 

{
𝑋∗ = {𝑥∗ ∈ 𝑅𝑛 |𝑥∗ = arg 𝑚𝑖𝑛𝑥𝑓(𝑥)}

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎 ∶ 𝑥 ∈ 𝐹𝑥
 (2.14) 
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Sendo 𝑓(. ) ∶  𝑅𝑛 → 𝑅𝑚 o vetor de objetivos do problema de otimização no espaço 

Y. Os vetores 𝑥 ∈ 𝑅𝑛 são os parâmetros do problema no espaço X e devem estar contidos 

na região factível 𝐹𝑥. 

Nestes problemas são utilizados métodos de comparação entre candidatos a 

solução, seguindo os conceitos de dominância, a fim de determinar o conjunto de soluções 

eficientes do problema. 

Considere m=2 para fácil visualização. Na definição, um ponto yx ∈ Y domina um 

ponto yy ∈ Y se  𝑓1(𝑦𝑥) ≤ 𝑓1(𝑦𝑦) e  𝑓2(𝑦𝑥) ≤ 𝑓2(𝑦𝑦) e 𝑦𝑥 ≠ 𝑦𝑦. Como pode ser visto na 

figura 2.1, ya domina tanto yc como yf, por exemplo. A curva formada por pontos não 

dominados é denominada curva de Pareto (TAKAHASHI, 2007). Na, figura 2.1 é possível 

verificar que, conforme a definição de dominância de pontos, os pontos ya, yb e ye não são 

dominados por nenhum outro ponto, portanto pertencem a curva de Pareto deste 

problema. 

 

 

 

Figura 2.1: Conjuntos de pontos dominados e não dominados. 

 

Métodos de otimização vetorial utilizam para a determinação das soluções ótimas 

as comparações: 

 As soluções dominadas, ou seja, que possuem valores considerados piores 

em todos os objetivos do sistema são descartadas. 
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 As soluções não dominadas, ou seja, que quando comparadas as outras 

possuírem valores melhores para alguns objetivos e piores para outros, 

deveram ser consideradas, sendo construída a curva de Pareto, e portando 

devem ser avaliadas segundo a um grau de seletividade determinado pelo 

projetista. 

 

Para a solução de problemas multibjetivo também podem ser utilizadas algumas 

técnicas para que tais problemas possam ser tratados por métodos de otimização escalar. 

 

2.5. Métodos de Solução Multiobjetivo por Técnicas de Otimização 
Escalar 

Problemas de otimização vetorial possuem diversos objetivos de otimização e, 

portanto, exigem métodos de otimização diferenciados para obter um conjunto de 

soluções do conjunto de Pareto. Porem existem técnicas para a utilização de métodos de 

otimização escalar para estes tipos de problema. Tais técnicas tem como objetivo 

determinar um subconjunto de soluções eficientes do problema multiobjetivo, ou seja, 

que seja capaz de gerar pontos que descrevem a curva de Pareto. 

O conjunto de soluções eficientes ou conjunto de Pareto pode ser descrito 

matematicamente como (TAKAHASHI, 2007): 

 

 𝑋∗ = {𝑥∗ ∈ 𝐹𝑥 ∶  ∄ 𝑥 ∈ 𝐹𝑥 | 𝑓(𝑥) ≤ 𝑓(𝑥∗);   𝑓(𝑥) ≠ 𝑓(𝑥∗)  

 
(2.15) 

Sendo 𝑓(. ) ∶  𝑅𝑛 → 𝑅𝑚  e 𝐹𝑥 o conjunto de soluções factíveis. 

O problema trata-se de encontrar um conjunto de pontos representativos do 

conjunto 𝑋∗ de soluções eficientes do problema.  

Há diversos métodos conceituais para a determinação de conjuntos de pontos 

eficientes x* que reduzem o problema de otimização vetorial a um mono-objetivo. São 

melhor detalhadas a seguir as abordagens via problema ponderado Pλ e via problema 

restrito P∈, sendo a primeira utilizada no decorrer do projeto.  
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A abordagem via problema ponderado baseia-se em buscar, através da ponderação 

dos objetivos da função, hiperplanos com inclinação que se encontra a mínima distancia 

da origem do espaço X. Desta forma mudando a ponderação λ, muda-se o hiperplano de 

busca e o ponto mais próximo da origem. Será encontrado pelos métodos de otimização o 

conjunto de pontos da solução Pareto pela variação do vetor de ponderação λ. Esta 

abordagem funciona adequadamente apenas caso todos os objetivos da função objetivo 

sejam funções convexas. 

A estrutura dos problemas Pλ pode ser definida por (TAKAHASHI, 2007):  

𝑓(̅𝑥) = ∑𝜆𝑖𝑓𝑖(𝑥)

𝑚

𝑖=1

  (2.16) 

 

Para 𝜆𝑖 ≥ 0. Sendo o problema formulado da forma: 

 

𝑋∗ = {𝑥∗ ∈ 𝑅𝑛|𝑥∗ = arg 𝑚𝑖𝑛𝑥𝑓(̅𝑥); 𝑔(𝑥) < 0} (2.17) 

Desta forma é possível gerar o conjunto de Pareto através das etapas: 

1. Gerar um conjunto de vetores λ diferentes. 

2. É aplicada a otimização do problema Pλ para cada um dos vetores gerados. 

 

A abordagem via problema restrito ou ∈-restrito gera efetivamente todo o 

conjunto de soluções eficientes do problema, não sendo restrito ao comportamento das 

funções objetivo. Porem, os problemas gerados por essa abordagem podem possuir 

complexidade maior que o problema multiobjetivo original, sendo que os valores obtidos 

pelas restrições podem tornar P∈ infactível. 

De forma simplificada podemos definir que esta abordagem opera de forma a 

otimizar um dos objetivos da função restringindo os demais objetivos. O problema é 

redefinido em m problemas da forma (TAKAHASHI, 2007): 

 

𝑥∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑥𝑓𝑖(𝑥) 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎: {
𝑔(𝑥) ≤ 0

𝑓𝑗(𝑥) ≤ 𝜖𝑗; 𝑗 ≠ 𝑖
 

(2.17) 

 

Sendo x ∈ Rn, 𝑓(. ) ∶  𝑅𝑛 → 𝑅𝑚 e 𝑔(. ) ∶  𝑅𝑛 → 𝑅𝑝. 
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A abordagem deste método pode ser descrita pelas etapas (TAKAHASHI, 2007): 

1. São resolvidos os m problemas mono objetivos e obtido o vetor de soluções 

fi*. Este vetor é utilizado para inicializar o vetor de restrições 𝜖. 

2. Paralelamente, são determinados os piores valores de cada objetivo quando 

outros objetivos encontram seus valores ótimo, formando o vetor fo*. 

3. Cada problema é resolvido para vetores 𝜖 gerados aleatoriamente com 

distribuição uniforme, de modo a atender a restrição: 

𝑓𝑖
∗ ≤ 𝜖 ≤ 𝑓𝑜

∗ 

2.6. Método de Otimização NSGA-II 

Devido a existência de problemas multiobjetivos foram criados métodos para a 

otimização dos mesmos. Sendo alguns destes métodos criados através de modificação de 

outros já existentes como, por exemplo, os algoritmos genéticos. São diversas as variações 

criadas para os algoritmos genéticos para a solução de problemas multiobjetivos sendo 

algumas delas o NSGA (do ingles Nondominated Sorting Genetic Algorithm) (Srinivas & 

Deb, 1994), o NSGA-II (do inglês Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm) (Deb et al, 

2000), o SPEA2 (do inglês Strength Pareto Evolutionary Algorithm) (Zitzler et al., 2001) e 

o MOEA/D (do inglês Multiobjective Evolutionary Algorithm Based on 

Decomposition)(Zhang & Li, 2007). 

O método considerado neste trabalho é o denominado NSGA-II, que é uma variação 

utilizada comumente para a construção de gráficos de Pareto de problemas 

multiobjetivos.  

Assim como as demais variações de algoritmos baseados em algoritmos genéticos, 

a NSGA-II também utiliza das operações de cruzamento, mutação, avaliação e seleção. 

Porem com grandes modificações referentes ao seu modo de selecionar novos indivíduos, 

onde são utilizados o critério de dominância e distância de aglomeração, a fim de 

selecionar os indivíduos mais aptos. 

Para a seleção inicialmente são unidos os conjuntos de indivíduos da população 

original e os novos formados pelas operações de cruzamento e mutação. 

Com a utilização dos critérios de dominância os individuo são classificados em 

diferentes grupos, denominados fronteiras. A fronteira 0 é formado por indivíduos não 
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dominados por nenhum dos outros indivíduos, a fronteira 1 é formada por indivíduos não 

dominados após a exclusão dos indivíduos da fronteira 0, e a fronteira q é formado por 

pontos não dominados após a exclusão do indivíduos pertences as fronteira 0 a q-1. São 

considerados melhores os indivíduos presentes nas fronteiras 0, seguidos pelos demais 

presentes nas fronteiras com o número mais baixo. A classificação em fronteiras pode ser 

vista na figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2: Grupo de pontos classificados em conjuntos de fonteiras. 

 

Após serem classificados nas fronteiras é selecionada a quantidade de indivíduos 

para gerar uma nova população com tamanho igual ao original. Caso o ponto de corte 

ocorra no meio de uma fronteira, os indivíduos passam por outro critério de avaliação 

como desempate, sendo ele o critério de distância de aglomeração (Crowding Distance) 

(DEB, AGRAWAL, et al., 2002) (NASCIMENTO, PINTO, et al., 2015). 

O critério de seleção por distância de aglomeração é utilizado para garantir a 

melhor distribuição dos indivíduos ao longo do gráfico de Pareto. É utilizado como critério 

de seleção a área do quadrilátero formado pela distância de cada indivíduo central aos 

demais indivíduos mais próximos de uma mesma fronteira, como pode ser visto na figura 

2.3. 
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Figura 2.3: Operação do critério Crowding Distance para classificação de pontos de acordo com 

fator de aglomeração. 

 

A operação completa de um algoritmo NSGA-II pode ser vista no diagrama 

presente na figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4: Diagrama de operação do Algoritmo NSGA-II. 
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2.7. Considerações Finais 

Como exposto no decorrer do capitulo, existem dois grupos principais de métodos 

de otimização, sendo tais grupos originalmente utilizáveis para a aplicação em problemas 

com características distintas referente a quantidade de objetivos do sistema, podendo os 

mesmos serem escalares (que possuem um único objetivo) ou vetoriais (que possuem 

mais de um objetivo). Existem técnicas que permitem transformar problemas vetoriais 

em escalares e desta forma permitindo a utilização dos métodos escalares para a solução 

de problemas vetoriais. Os métodos de otimização podem ser divididos em subgrupos 

referentes ao modo de resolução dos problemas, um destes subgrupos é o dos métodos 

de otimização evolutivos. Estes métodos utilizam da informação de diferentes pontos em 

uma mesma interação para a resolução do problema. Dos métodos de otimização 

evolutivos temos como alguns representantes os algoritmos de evolução diferencial, 

enxame de partículas, busca harmônica e genéticos. 

Os problemas de otimização podem ser restritos a uma área determinada de 

operação, onde apenas nesta região as soluções para o mesmo são aplicáveis. Para 

contornar este problema é possível utilizar de tratamentos de restrições que modificam a 

função objetivo do problema, restringindo assim as soluções encontradas pelos métodos 

de otimização à área restrita de operação do sistema. 

Em posse das informações apresentadas neste capitulo será possível nos capítulos 

seguintes a construção do problema objetivo deste trabalho, que é apresentado no 

capitulo 3, e realizar a aplicação dos métodos de otimização também aqui descritos no 

problema e coletar informações que permitam realizar a comparação dos métodos, que é 

realizado no capitulo 4. 
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Capítulo 3 

Formulação do Problema 

Neste capitulo será formulado o problema de controle sendo apresentado o 

processo de suspensão ativa e suas características e comportamento. Será apresentada a 

estrutura do controlador escolhido para o sistema, que se trata de um controlador por 

realimentação dinâmica de saída de quarta ordem. Será formulada a função objetivo que 

será aplicada nos métodos de otimização que foram descritos anteriormente, com o 

intuito de coletar informações que permitam a realização de comparação entre os 

métodos referentes a sua eficiência. 

 

3.1. Formulação Geral do Problema de Controle 

O problema de controle da planta, objetivo deste estudo, pode ser descrito de 

forma generalizada como o controle de uma planta P(s), com entradas exógenas w e 

entradas u manipuladas pelo controlador K(s), as saídas correspondem as variáveis 

medidas y que são direcionadas ao controlador e as saídas de desempenho z. Na figura 3.1 

é apresentado o diagrama de blocos correspondente ao controle generalizado do sistema 

de controle. 
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Figura 3.1: Diagrama de blocos de um sistema controlado generaizado. 

O sistema P(s) é descrito de forma genérica da forma (GONÇALVES, SILVA e 

SOARES, 2012): 

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢𝑤(𝑡) + 𝐵𝑤𝑤(𝑡) (3.1) 

𝑧(𝑡) = 𝐶𝑧𝑥(𝑡) + 𝐷𝑧𝑢𝑢(𝑡) + 𝐷𝑧𝑤𝑤(𝑡) (3.2) 

𝑦(𝑡) = 𝐶𝑦𝑥(𝑡) + 𝐷𝑦𝑢𝑢(𝑡) + 𝐷𝑦𝑤𝑤(𝑡) 

 
(3.3) 

Sendo x(t) ∈ Rn o vetor de estados, w(t) ∈ Rnw o vetor de variáveis exógenas do 

sistema (sinais de referência, distúrbios e ruídos de medição), u(t) ∈ Rp o vetor de 

variáveis de controle, y(t) ∈ Rny o vetor de variáveis medidas para a realimentação do 

controlador e  z(t) ∈ Rnz o vetor de saída das variáveis controladas ou de desempenho do 

sistema (esforço de controle, erros de rastreamento, saídas do processo). 

Para o sistema apresentado podemos definir a equação de controle da forma: 

 

𝑈(𝑠) = 𝐾(𝑠)𝑌(𝑠) (3.4) 

 

Sendo o controlador K(s): 

 

𝐾(𝑠) = [
𝐴𝑐 𝐵𝑐

𝐶𝑐 𝐷𝑐
] (3.5) 

 

A matriz de transferência em malha fechada do sistema relacionando a saída de 

variáveis controladas z(t) e as entradas exógenas w(t) pode ser escrita de forma compacta 

como: 

 

𝑇𝑧𝑤(𝑠) = [
𝐴𝑓 𝐵𝑓

𝐶𝑓 𝐷𝑓
] (3.6) 

 

As matrizes Af, Bf, Cf, Df nos casos mais gerais, onde nenhuma das matrizes de 

estado do sistema são nulas, são representados da forma: 
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𝐴𝑓 = [
𝐴 + 𝐵𝑢𝛤𝐷𝑐𝐶𝑦 𝐵𝑢𝛤𝐶𝑐

𝐵𝑐𝐶𝑦 + 𝐵𝑐𝐷𝑦𝑢𝛤𝐷𝑐𝐶𝑦 𝐴𝑐 + 𝐵𝑐𝐷𝑦𝑢𝛤𝐶𝑐
] (3.7) 

𝐵𝑓 = [
𝐵𝑤 + 𝐵𝑢𝛤𝐷𝑐𝐷𝑦𝑤

𝐵𝑐𝐷𝑦𝑤 + 𝐵𝑐𝐷𝑦𝑢𝛤𝐷𝑐𝐷𝑦𝑤
] (3.8) 

𝐶𝑓 = [𝐶𝑧 + 𝐷𝑧𝑢𝛤𝐷𝑐𝐶𝑦 𝐷𝑧𝑢𝛤𝐶𝑐] (3.9) 

𝐷𝑓 = [𝐷𝑧𝑤 + 𝐷𝑧𝑢𝛤𝐷𝑐𝐷𝑦𝑤] (3.10) 

 

Em que: 

𝛤 = (𝐼 − 𝐷𝑐𝐷𝑦𝑢)
−1

 (3.11) 

 

Para a avaliação da performance do sistema é comumente utilizado as normas H2 

e H∞, em que os conceitos são apresentados em (ZHOU e DOYLE, 1999). Pode-se definir a 

energia de um sinal continuo no tempo w(t) da forma: 

 

‖𝑤(𝑡)‖2 = √∫ ∑|𝑤𝑖(𝜏)|2𝑑𝜏
𝑖

∞

−∞

 (3.12) 

 

A norma H∞ da função de transferência Tzw(s), representa a pior da relação entre 

a energia do sinal de saída z(s) e o sinal de entrada w(t). Como pode ser visto na equação: 

  

‖𝑇𝑧𝑤(𝑡)‖∞ = max
𝑤(𝑡)∈𝐿2,𝑤(𝑡)≠0

 
‖𝑧(𝑡)‖2

‖𝑤(𝑡)‖2
      (3.13) 

 

A formulação geral para problemas de determinação de controladores para 

sistemas multiobjetivo em que são aplicadas técnicas de otimização podem ser 

estabelecida como: 

 

𝐾∗(𝑠) = argmin
𝐾(𝑠)

[‖𝑂(𝑠, 𝐾)‖∞] 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎:𝐾(𝑠) ∈ 𝐹   
(3.14) 

 

Em que F é a região onde o controlador torna o sistema estável e O é o vetor de 

objetivos do sistema. 
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3.2. O Sistema 

O sistema trata-se de uma suspensão ativa fabricada pela Quanser®, cujo 

esquemático encontra-se presente na figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2: Esquematico da suspensão ativa. 

 

O problema, como citado, trata-se de um protótipo de suspensão ativa constituída 

de duas massas, cada uma suportada por uma mola e um amortecedor. O sistema conta 

com um sensor que mede a aceleração do chassi. Por possuir duas massas que acumulam 

energia potencial e cinética, a representação do sistema no espaço de estados tem ordem 

quatro. Conforme o esquemático da figura 3.1, a massa M2 modela ¼ da massa do corpo 

do veículo. A mola K2 e o amortecedor B2 modelam o amortecedor que suporta o peso 

acima das rodas, estes são conectados a um motor que atua na realização do controle. A 

massa M1 modela a massa da roda do veículo e é conectada a mola K1 e ao amortecedor B1 

que modelam a rigidez dos pneus, e por fim as molas também estão conectadas a uma 

terceira barra que modela o perfil da estrada que o veículo trafega. Os valores dos 

parâmetros podem ser vistos na tabela 3.1 (OLIVEIRA, GONÇALVES e RODRIGUES, 2015). 
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Tabela 3.1: Valores dos parâmetros da suspensão ativa  

Parâmetro Valor Unidade 

M1 1 Kg 
M2 2.45 Kg 
K1 2x1250 N/m 
K2 2x450 N.m 
B1 5 N.s/m 

B2 7.5 N.s/m 

 

Através da modelagem do sistema temos que a força exercida pelas molas quando 

ocorrem deslocamentos Z1 (referente a massa M1) e Z2 (referente a massa M2) em torno 

do ponto de equilíbrio quando é exercido no sistema uma força gravitacional sobre as 

massas M1 e M2. Desta forma podemos definir os estados do sistema da forma: 

𝑥 =

[
 
 
 
𝑍2 − 𝑍1

𝑍2̇

𝑍1 − 𝑍𝑟

𝑍1̇ ]
 
 
 

 (3.15) 

A variável exógena é a derivada da variação do perfil da 

estrada: 

𝑤 = 𝑍�̇� 

(3.16) 

A variável manipulada é a força aplicada pelo atuador do 

sistema de suspensão ativa: 

𝑢 = 𝐹𝑐 

(3.17) 

As variáveis de desempenho são o esforço de controle e a 

aceleração do chassi do veículo, relacionada com o conforto dos 

passageiros: 

𝑧 = [
𝐹𝑐

𝑍2̇
] 

(3.18) 

 

As matrizes do modelo de espaço de estados são: 

 



 
 

37 
 

𝐴 =

[
 
 
 
 
 

0 1

−
𝐾2

𝑀2
−

𝐵2

𝑀2

0 −1

0
𝐵2

𝑀2

0 0
𝐾2

𝑀1

𝐵2

𝑀1

   
0 1
𝐾1

𝑀1
−

𝐵2 + 𝐵1

𝑀1 ]
 
 
 
 
 

 

 

(3.19) 

𝐵𝑤 =

[
 
 
 

0
0

−1
𝐵1

𝑀1 ]
 
 
 

        ,       𝐵𝑢 =

[
 
 
 
 
0
1

𝑀2

0
−1

𝑀1]
 
 
 
 

 

 

(3.20) 

𝐶𝑧 = [
0       0       0 0

−
𝐾2

𝑀2
−

𝐵2

𝑀2
0

𝐵2

𝑀2

] 

 

(3.21) 

𝐷𝑧𝑤 = [
0
0
]      ,      𝐷𝑧𝑢 = [

1
1

𝑀2

] 

 

(3.22) 

𝐶𝑦 = [−
𝐾2

𝑀2
−

𝐵2

𝑀2
0

𝐵2

𝑀2
] (3.23) 

 

𝐷𝑦𝑤 = [0]      ,      𝐷𝑦𝑢 = [
1

𝑀2
] 

(3.24) 

 

Na seção seguinte será descrita a formulação do problema de controle, o 

controlador utilizado e suas características.  

 

3.3. O Controlador 

Para a planta em questão foi determinado a utilização de um controlador dinâmico 

de quarta ordem, com os objetivos de maximizar o conforto dos passageiros onde a 

suspensão será utilizada, pela minimização da aceleração do chassi, 𝑧2̈(𝑠), e minimizar o 

esforço de controle, 𝐹𝑐(𝑠), com o intuito de minimizar efeitos de distúrbios, 𝑤 = 𝑧�̇�(𝑠), do 

sistema. Para isso é considera a seguinte matriz de transferência em malha fechada: 
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𝑇𝑤𝑧(𝑠) =

[
 
 
 
 
𝐹𝑐(𝑠)

𝑧�̇�(𝑠)

𝑧2̈(𝑠)

𝑧�̇�(𝑠)]
 
 
 
 

 

 

(3.25) 

 

O controlador a ser considerado neste trabalho, que foi descrito de forma genérica 

e compacta na equação (3.5), possui as seguintes matrizes: 

 

𝐴𝑐 = [

0
0
0
𝑥1

1
0
0
𝑥2

0
1
0
𝑥3

0
0
1
𝑥4

] 

 

(3.26) 

𝐵𝑐 = [

0
0
0
1

]        

 

(3.27) 

𝐶𝑐 = [𝑥5 𝑥6 𝑥7 𝑥8] 

 
(3.28) 

𝐷𝑐 = [𝑥9]       

 
(3.29) 

Em que os 𝑥𝑖 , 𝑖 = 1, . . ,9, são as variáveis que serão determinadas através da 

utilização dos métodos de otimização. O problema de controle multiobjetivo pode ser 

formulado como determinar o controlador K(s), com a estrutura dada pelas equações 

(3.25)-(3.28), que obtém um compromisso entra a aceleração do chassi do veículo e o 

esforço de controle devido ao efeito do perfil da estrada, que pode ser representado da 

forma: 

 

𝐾∗(𝑠) = argmin
𝐾(𝑠)

[
 
 
 
 ‖

𝐹𝑐(𝑠)

𝑧�̇�(𝑠)
‖

∞

‖
𝑧2̈(𝑠)

𝑧�̇�(𝑠)
‖

∞]
 
 
 
 

 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎:𝐾(𝑠) ∈ 𝐹   

(3.30) 
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Em que F é a região onde o controlador torna o sistema estável em malha fechada. 

 

3.4. Considerações Finais 

Neste capitulo foi apresentada a formulação geral do problema, que se trata do 

controle de uma suspensão ativa com dois objetivos de controle distintos e de certa forma 

conflitantes entre si sendo que ambos foram escolhidos de forma a maximizar o conforto 

de usuários do veículo, minimizando a aceleração do chassi do veículo onde a suspensão 

pode ser utilizada e tornar o sistema implementável na pratica minimizando a energia 

necessária para o controle do mesmo. Foram apresentadas também as características da 

planta objetivo de estudo e o controlador que será utilizado na mesma.  

Em posse das informações descritas sobre o problema no capítulo 3 e as 

informações sobre o tratamento do problema e os algoritmos de otimização apresentados 

no capítulo 2, será possível realizar no capítulo 4 a aplicação dos métodos de otimização 

para solução do problema de otimização multiobjetivo e coletar informações através de 

gráficos que permitam realizar a comparação dos resultados obtidos com cada método de 

otimização. 
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Capítulo 4 

Avaliação dos Métodos de Otimização  

Neste capitulo os métodos de otimização descritos no capítulo 2 são aplicados ao 

problema de otimização descrito no capítulo 3. São estudados e comparados os resultados 

obtidos por cada um dos métodos, com diferentes parâmetros de população, 

considerando os valores das funções objetivo, que serão dispostos em curvas de Pareto, o 

custo computacional e a precisão das respostas dos métodos.  

4.1. Os Testes  

São três os principais testes realizados para a avaliação do desempenho dos 

métodos de otimização quando aplicados ao problema da suspensão ativa descrito no 

capítulo 3. No caso do algoritmo NSGA-II, a função objetivo é descrita diretamente pela 

equação (3.13). Já para os demais algoritmos é considerada a equação (3.13) com a 

seguinte formulação escalar: 

 

𝐹 = (
𝛼

620
)𝑓1 + (

1−𝛼

175
) 𝑓2       (4.1) 

 

Em que α é a variável de ponderação (0,01 até 0,99) para se atingir os diferentes pontos 

da curva de Pareto, f1 e f2 são os resultados atingidos pelos respectivos objetivos do 

problema da função (3.13) e F o resultado final da função objetivo que deve ser 

minimizado. Os valores 620 e 175 correspondem aos valores máximos das funções 

objetivo f1 e f2 obtidos para a solução que minimiza a outra função objetivo 

individualmente, para α=0 e α=1, respectivamente. 

Os três testes realizados são descritos a seguir: 

1. O primeiro teste baseia-se na análise da resposta dos algoritmos. Neste 

teste cada algoritmo foi executado com diferentes quantidades de 
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indivíduos em sua população e foi construído a curva de Pareto para cada 

método com os diferentes ajustes de população e com único critério de 

parada em mil interações. Nos algoritmos DE, HS e PSO foi utilizada a 

técnica de ponderação para transformar o problema vetorial em um 

problema escalar para a construção da curva de Pareto, com vinte pontos, 

conforme descrito na equação (4.1). Os algoritmos são comparados com o 

intuito de determinar qual o melhor ajuste de população para cada método. 

São escolhidos como melhores aqueles que a curva de Pareto construída 

tiver menos pontos dominados pelas demais curvas de Pareto.  Os melhores 

ajustes de população de cada algoritmo são considerados na comparação 

para determinação do algoritmo com a melhor resposta.  

 

2. No segundo teste é realizado um estudo comparativo do custo 

computacional de cada método de otimização. Para tal, tomaremos como 

indicativo do custo o número de vezes em que a função objetivo é chamada 

para a construção da curva de Pareto, considerando que o custo 

computacional da função objetivo, principalmente a avaliação referente a 

norma H∞, é normalmente muito maior que o custo das demais operações 

da otimização. Será considerado o melhor aquele que possuir o menor custo 

computacional, ou seja, com o menor número de chamadas da função 

objetivo. Este critério será tomado apenas como desempate, quando as 

respostas obtidas forem iguais ou muito semelhantes, pois normalmente o 

tempo de projeto de um sistema é muito inferior ao tempo de operação e 

vida útil do sistema. Desta forma é desejável que a resposta obtida seja a 

melhor possível independente do tempo computacional para resolução do 

problema. 

 

3. No terceiro são realizados testes de avaliação da precisão dos métodos DE, 

PSO e HS em cada uma de suas configurações de parâmetros de população. 

Por não ser possível a utilização do algoritmo NSGA-II para a determinação 

de um único ponto da curva (alfa =0,01), tal algoritmo não passará por este 

teste. Para tal, cada algoritmo será executado para determinar um único 

mesmo ponto da curva de Pareto por dez vezes, conforme as mesmas 
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características do primeiro teste. Apesar de ser interessante um número 

maior de amostras para garantir a reprodutibilidade do teste, foi adotado o 

número de dez amostras considerando o custo computacional necessário e 

o prazo para finalização do trabalho. Será levantado os dados quanto a 

resposta média de cada método e o desvio padrão dos mesmos. Devido a 

característica estocástica dos métodos evolutivos não é garantido que os 

métodos apresentem os mesmos resultados quando executados várias 

vezes. Este teste tem caráter apenas informativo, sendo considerado o 

melhor o método com a maior capacidade de reproduzir os mesmos 

resultados, ou seja, com o menor desvio padrão. 

 

4.2. Resultados  

Nesta seção são apresentados os resultados dos testes realizados. Os resultados 

são comparados em relação às diferentes configurações de populações de cada algoritmo 

implementado com as demais configurações padrões encontradas na literatura. Depois é 

realizada a comparação entre cada método, cada qual com sua melhor configuração de 

população.  

4.2.1. Respostas do método Evolução Diferencial –  DE  

O algoritmo Evolução Diferencial foi testado com quatro diferentes configurações 

de população. Sendo estas com dezoito indivíduos (duas vezes a quantidade de variáveis 

do problema), com vinte e sete indivíduos (três vezes a quantidade de variáveis do 

problema), com trinta e seis indivíduos (quatro vezes a quantidade de variáveis do 

problema) e com quarenta e cinco indivíduos (cinco vezes a quantidade de variáveis do 

problema). As curvas de Pareto foram plotadas em um único gráfico apresentado na figura 

4.1, com valores dos pontos mostrados na tabela 4.1. Os testes referentes ao custo 

computacional, que como foi descrito diz respeito ao número de chamadas da função 

objetivo, podem ser vistos na tabela 4.3 e os testes referentes a precisão podem ser vistos 

na tabela 4.4.   
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Figura 4.1: Curvas de Pareto traçadas pelo algoritimo de Evolução Diferencial com diferentes tamanhos de 
população. 

Tabela 4.1: Valores dos pontos da curva de Pareto algoritmo DE. 

DE- 18 indivíduos DE-27 indivíduos DE-36 indivíduos DE-45 indivíduos 

f1 f2 f1 f2 f1 f2 f1 f2 
573,06019 1,3783564 576,1131 1,3696476 542,03795 1,3877521 541,76074 1,3885764 

269,68315 3,6179692 252,75511 3,75119 252,44354 3,7569932 242,61987 3,5446853 

193,88137 5,1165888 208,42853 4,7658244 194,26944 5,1952748 194,61189 5,1831338 

163,12481 6,6730273 165,65128 6,4139133 165,44925 6,4163743 133,36665 6,2424289 

150,80029 7,3580297 123,96831 6,8356211 149,88281 7,3783688 124,67498 6,772363 

60,28812 17,346076 60,176995 17,33546 98,812938 9,1466635 87,568479 10,239041 

60,273703 17,369419 60,19583 17,337772 77,012018 11,344646 78,712445 11,217324 

60,170696 17,330467 72,637912 11,901876 71,743459 12,034513 72,200484 12,024818 

60,20974 17,37732 60,169219 17,339126 59,817181 16,821705 65,545264 14,408018 

60,134555 17,34665 64,979594 14,958621 62,840477 15,407741 63,221676 15,311867 

60,230912 17,337571 60,159609 17,342475 61,249003 15,818525 57,315581 17,386257 

60,224523 17,321954 60,188852 17,338115 59,750834 16,632982 60,037673 17,330685 

60,145943 17,359663 58,637808 17,311428 57,572754 17,443211 58,825972 16,652416 

60,171682 17,343379 58,34116 16,907115 58,311183 16,9087 58,367193 16,867956 

57,634466 17,601004 57,813266 17,228941 57,75003 17,223713 56,96381 17,547635 

56,877336 18,047698 57,281137 17,565375 57,345587 17,653301 57,322124 17,532101 

56,541365 18,072462 56,374126 18,502195 56,88237 18,003238 56,838788 17,986423 

56,205499 18,596746 56,313924 18,676435 56,384605 18,166421 56,331381 18,639327 

56,102241 18,70296 55,571248 20,086559 56,008454 18,939303 56,117284 18,664111 

0,0073631 171,18071 0,0339589 171,11212 0,0006443 171,19902 2,92E-05 171,20069 

0,2040644 170,67073 0,0024258 171,19972 0,0156886 171,21797 6,71E-06 171,20078 
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Tabela 4.2: Tabela de dominância do algoritmo DE. 

Método de Otimização 
DE- 18 

Indivíduos 
DE-27 

Indivíduos 
DE-36 

Indivíduos 
DE-45 

Indivíduos 

N° de Pontos não dominados 7 9 12 17 

% de dominância do método 33,33% 42,85% 57,14% 80,95% 

% de dominância Total 8,33% 10,71% 14,28% 20,23% 

 

Observando as curvas de Pareto da figura 4.1 e a tabela 4.1, em que os pontos não 

dominados encontram-se em negrito e são contabilizados na tabela 4.2, é possível 

perceber que os valores são muito próximos independentemente do número de 

indivíduos utilizados para a otimização. Porem também é possível perceber que com o 

aumento da quantidade de indivíduos ocorre uma pequena melhora da curva de Pareto 

obtida. Desta forma para os algoritmos evolução diferencial quando foi utilizando a maior 

quantidade de indivíduos testada, quarenta e cinco indivíduos que está em negrito na 

tabela 4.1, foi obtida a melhor resposta, desta forma será o escolhido para a comparação 

entre os diferentes métodos de otimização. 

 

Tabela 4.3: Número de chamadas da função objetivo do algoritmo DE  

Método de Otimização N° de Chamadas da Função 

DE - 18 Indivíduos 378000 

DE - 27 Indivíduos 567000 

DE - 36 Indivíduos 756000 

DE - 45 Indivíduos 945000 

 

Pela tabela 4.3, com os resultados referentes ao custo computacional, verifica-se  o 

aumento proporcional do custo computacional com o aumento do número de indivíduos  

utilizados para a otimização. Tal fato ocorre, pois, o único critério de parada utilizado foi 

o número fixo de iterações. Como os resultados obtidos são muito próximos 

independentemente do número de iterações, cabe ao projetista definir qual a quantidade 

de indivíduos deve ser utilizada. O número de chamadas da função objetivo, e 

consequentemente o custo computacional, da configuração escolhida pelos critérios desta 

pesquisa (DE - 45 Indivíduos) tem valor de 945000.   
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Tabela 4.4: Resultados do teste de precisão do algoritmo DE  

Método de Otimização Média da Função Desvio Padrão 

DE - 18 Indivíduos 0,016842238 0,000316434 

DE - 27 Indivíduos 0,016861582 0,000231419 

DE - 36 Indivíduos 0,016669611 0,000613473 

DE - 45 Indivíduos 0,01589103 0,000775946 

 

Na análise de precisão do algoritmo DE, com resultados presentes na tabela 4.4, 

percebe-se que em todas as configurações de parâmetros de população utilizada as 

medias obtidas são relativamente próximas, com desvios entre médias menores que 

0,06%, e com desvios padrões também relativamente baixos, com valores menores que 

0,05% do valor obtido pela média. O que obteve destaque foi o algoritmo com população 

com vinte e sete indivíduos (DE - 27 Indivíduos), ou seja, com três vezes o número de 

variáveis problema como número de indivíduos da população, que obteve o a maior 

precisão com desvio padrão de 0,000231419 e desvio relativo ao valor da média de 

apenas 0,0137%. Em comparação ao resultado com população com quarenta e cinco 

indivíduos (DE - 45 Indivíduos), a configuração selecionada, que obteve o maior desvio 

com valor de 0,000775946 com relativo de 0,0488% ao valor da média. Pode também ser 

observado que a configuração com 45 Indivíduos obtém o menor valor médio de 

0,01589103 entre todos. 

4.2.2. Respostas Enxame de Partículas –  PSO 

O método de otimização por Enxame de Partículas foi testado com as seguintes 

quantidades de indivíduos para as populações: dezesseis indivíduos (a quantidade 

mínima estabelecida na literatura, quantidade que respeita a equação 𝑁 = 10 + 2√𝑛 ), 

vinte e cinco indivíduos, quarenta indivíduos (a quantidade de indivíduos indicada para 

operação do método) e cinquenta indivíduos. As curvas de Pareto do método para as 

diferentes configurações de parâmetros de população foram plotadas em uma mesma 

figura para facilitar a visualização e comparação, e pode ser vista na figura 4.2, em que os 

pontos da curva podem ser vistos numericamente na tabela 4.5. Na tabela 4.7 é possível 

visualizar o custo computacional de cada método, referente ao número de chamadas da 
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função objetivo. Já na tabela 4.8 é possível visualizar a resposta dos testes referentes a 

precisão do método. 

 

 

Figura 4.2: Curvas de Pareto traçadas pelo metodo de otimização por Enxame de Particulas com diferentes 
tamanhos de população. 
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Tabela 4.5: Valores dos pontos da curva de Pareto do algoritmo PSO. 

PSO- 16 
indivíduos 

PSO-25 
indivíduos 

PSO-40 
indivíduos 

PSO-50 
indivíduos 

f1 f2 f1 f2 f1 f2 f1 f2 
139,38151 16,378983 335,7997 8,9266085 574,88866 6,3267675 528,40556 8,2861478 

268,48425 10,054111 227,1929 13,776119 137,0607 16,4977 128,82544 16,95995 

393,24614 142,87106 174,18233 15,067561 69,381139 17,750918 72,751454 19,906686 

77,24821 18,126922 212,13 135,92836 75,491792 20,132206 69,079888 17,822693 

137,21257 153,25201 116,03914 144,88767 66,884633 18,219954 67,189966 17,744708 

66,860485 19,356523 81,610557 17,234349 65,398368 17,739408 123,63245 14,987486 

59,775158 26,357805 17,611137 138,43561 29,917086 145,2971 60,520643 23,388921 

66,288033 17,938612 13,316378 142,67432 125,1442 25,073605 93,403495 18,655432 

156,37522 122,23795 8,3313941 148,45389 61,896506 21,178331 66,14881 18,080879 

12,722699 182,25448 10,524416 157,39764 26,119997 106,29815 64,18435 17,957385 

62,582794 19,733118 1,3520535 167,90068 15,859097 161,65276 64,999214 17,908687 

56,864938 21,336765 2,7218404 164,07737 62,184179 19,135416 60,089678 20,389003 

27,938764 246,20912 59,67491 20,160628 59,279962 20,168834 33,126175 81,753269 

21,202613 26,17887 56,154138 21,383649 56,92827 21,521667 57,02023 21,394703 

16,387306 160,74324 57,680466 20,838211 55,597693 21,656751 57,410458 20,828022 

49,544043 36,343435 56,287929 21,506405 54,952416 25,030211 56,316808 21,597806 

8,1219639 149,147 48,886649 38,572834 3,0181959 169,35662 54,483454 23,760171 

11,320629 140,30088 52,470022 28,300501 13,913611 133,22346 54,697883 23,303282 

51,912089 31,992221 54,376943 23,582308 54,432842 23,766882 4,6394797 183,76269 

8,4519552 194,22851 14,217752 135,39642 1,1381362 168,10385 15,592975 131,09702 

1,6893991 166,73829 0,6097827 169,61106 3,2755927 174,17747 0,7738265 169,0883 

 

Tabela 4.6: Tabela de dominância do algoritmo PSO. 

Método de Otimização 
PSO- 16 

indivíduos 
PSO-25 

indivíduos 
PSO-40 

indivíduos 
PSO-50 

indivíduos 

N° de Pontos não dominados 6 10 7 10 

% de dominância do método 28,57% 47,61% 33,33% 47,61% 

% de dominância Total 7,14% 11,90% 8,33% 11,90% 

 

Para o algoritmo PSO, como pode ser observado na figura 4.2, existe uma grande 

diferença entre os resultados obtidos pelo método com a variação da quantidade de 

indivíduos utilizados na população. Na tabela 4.5 observamos destacado em negrito os 

pontos não dominados obtidos que estão dispostos numericamente na tabela 4.6. É 

possível observar que este método se beneficia de uma maior quantidade de indivíduos. 

É claramente visível que o teste utilizando a maior quantidade de indivíduos, cinquenta 

indivíduos, obteve o melhor resultado sendo a única a obter curva de Pareto definida de 

modo satisfatório. 
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Tabela 4.7: Número de chamadas da função objetivo do algoritmo PSO. 

Método de Otimização N° de Chamadas da Função 

PSO - 16 Indivíduos 336000 

PSO - 25 Indivíduos 525000 

PSO - 40 Indivíduos 840000 

PSO - 50 Indivíduos 1050000 

 

No teste referente ao custo computacional, com resultados presentes na tabela 4.7, 

observa-se que o custo é diretamente proporcional a quantidade de indivíduos da 

população. Tal fato pode ser comprovado pela comparação entre os testes com vinte e 

cinco e cinquenta indivíduos em que o custo computacional do segundo e exatamente o 

dobro do primeiro. Como o único resultado satisfatório foi obtido pelo teste com o maior 

número de indivíduos (PSO - 50 Indivíduos) é sem dúvida o que deve ser escolhido 

independente do custo computacional, que teve valor de 1050000.  

 

Tabela 4.8: Resultados do teste de precisão do algoritmo PSO.  

Método de Otimização Média da Função Desvio Padrão 

PSO - 16 Indivíduos 0,432489977 0,228856431 

PSO - 25 Indivíduos 0,120823628 0,131748758 

PSO - 40 Indivíduos 0,119825584 0,146923706 

PSO - 50 Indivíduos 0,131344741 0,161122434 

 

Pela análise de precisão dos métodos, verifica-se na tabela 4.8 a grande variação 

da média obtida entre os métodos com variação de 360%, comparando o menor (PSO - 40 

Indivíduos com 0,119825584) e o maior resultado (PSO - 16 Indivíduos com 

0,432489977). Os desvios padrões são altos com valores relativos que superam 100% do 

valor obtido pela media, o que mostra que o método não apresenta boa precisão. A 

configuração com a menor variação relativa foi com a menor população utilizada, 

dezesseis, com desvio padrão relativo de 52,91% e com valor absoluto de 0,228856431 a 

maior desvio padrão obtido. A configuração com menor desvio padrão absoluto foi com 

vinte e cinco indivíduos, com variação absoluta de 0,131748758 e com variação relativa 

de 109,04%. O desvio padrão absoluto da configuração selecionada apresentou valor de 

0,161122434 e em valores relativos obteve valor de 122,67%. O menor valor de média foi 

obtido para população com 40 indivíduos. 
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4.2.3. Respostas Busca Harmônica –  HS  

O método de otimização por Busca Harmônica foi executado com as seguintes 

configurações para a quantidade de indivíduos das populações: vinte indivíduos, trinta 

indivíduos (a quantidade típica indicada), quarenta indivíduos e cinquenta indivíduos. As 

curvas de Pareto deste método foram plotadas juntas e podem ser visualizadas na figura 

4.3 e tem suas respectivas soluções com valores mostrados na tabela 4.9. Os testes 

referentes ao custo computacional têm seus resultados expostos na tabela 4.11. As 

respostas dos testes de precisão podem ser vistas na tabela 4.12. 

 

 

Figura 4.3: Curvas de Pareto traçadas pelo método de Busca Harmonica com diferentes tamanhos de 
população. 
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Tabela 4.9: Valores dos pontos da curva de Pareto do algoritmo HS. 

HS- 20 Indivíduos HS-30 Indivíduos HS-40 Indivíduos HS-50 Indivíduos 

f1 f2 f1 f2 f1 f2 f1 f2 
433,5594 6,5276931 454,49413 5,6415605 364,02021 8,2514115 395,54742 7,9109007 

109,93377 16,650162 133,51596 16,143108 211,26072 10,801541 226,07599 10,58386 

90,250605 17,414039 175,24781 12,603187 173,61829 12,296025 87,107342 17,430477 

208,17712 9,527674 155,31543 13,165282 66,097645 18,165068 68,120056 17,832498 

67,230111 18,232203 71,45116 18,191066 66,637962 18,206366 66,044379 18,06239 

113,91221 16,42137 79,604689 18,134468 68,301267 18,291874 102,03522 17,75244 

107,89069 17,547254 67,03392 18,323252 55,870731 22,652981 66,594592 18,010993 

63,919068 18,826611 66,101154 18,06209 67,283572 18,186034 104,00753 17,774225 

65,838615 18,098677 65,885994 18,300548 67,015179 18,652561 65,42796 18,47297 

65,091445 18,921326 65,995222 18,353035 61,635148 19,526701 65,946845 18,208179 

63,986465 19,15544 59,902557 23,827868 65,378786 18,226142 62,278359 19,044982 

63,802096 19,028084 59,19718 20,659234 59,921036 24,006396 60,7409 19,551683 

59,57585 20,213795 59,965809 17,816629 55,875655 22,248847 61,09651 20,066483 

58,165162 26,511563 59,054245 20,554048 59,394035 20,723086 58,935417 20,345012 

57,698241 21,520652 55,997546 24,602661 57,435113 21,362801 57,371048 21,439719 

56,474663 22,360183 56,77506 32,9945 55,026024 22,752314 56,695772 22,140722 

56,148283 22,923816 55,750136 23,301228 54,65338 25,339904 54,625708 23,243058 

51,781556 32,856726 54,855784 24,280001 54,841474 22,881235 54,969263 23,453084 

54,175351 23,772239 53,260783 27,960136 53,382649 27,541484 53,198785 28,276624 

5,2456953 157,31445 14,395338 161,40049 20,281996 116,89096 0,0150494 171,16342 

22,343397 112,12998 0,1985603 170,68132 0 171,20077 16,54898 146,71676 

 

 

 

Tabela 4.10: Tabela de dominância do algoritmo HS. 

Método de Otimização 
HS- 20 

indivíduos 
HS-30 

indivíduos 
HS-40 

indivíduos 
HS-50 

indivíduos 

N° de Pontos não dominados 10 6 10 11 

% de dominância do método 47,61% 28,57% 47,61% 52,38% 

% de dominância Total 11,90% 7,14% 11,90% 13,09% 

 

 

No primeiro teste, como pode ser visto na figura 4.3 e na tabela 4.9, referente a 

curva de Pareto obtida pelo método em cada uma das diferentes configurações de 

população, tem se que as curvas são próximas da mesma forma que o visto no algoritmo 

DE. Na tabela 4.9 são destacados em negrito os pontos não dominados obtidos e estão 

representados numericamente na tabela 4.10. Nota-se também comportamento 

semelhante quando comparada a variação da população, em que o aumento do tamanho 

da população levou a uma pequena melhora na curva de Pareto obtida. Desta forma a 

melhor curva dentre as configurações testadas foi obtida com um número de cinquenta 
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indivíduos na população, sendo esta a configuração que será utilizada para a comparação 

entre os diferentes métodos. 

 

Tabela 4.10: Número de chamadas da função objetivo do algoritmo HS. 

Método de Otimização N° de Chamadas da Função 

HS - 20 Indivíduos 420000 

HS - 30 Indivíduos 630000 

HS - 40 Indivíduos 840000 

HS - 50 Indivíduos 1050000 

 

No teste referente ao custo computacional observa-se, pelos resultados expostos 

na tabela 4.11, resultado semelhante ao obtido no algoritmo PSO, em que o custo é 

diretamente proporcional a quantidade de indivíduos da população, de forma a até 

mesmo obter resultados de custo idênticos para os mesmos tamanhos de população 

utilizados. Tem-se que o número de chamadas da função objetivo, e desta forma o custo 

computacional, da configuração selecionada para os demais testes (HS - 50 Indivíduos) é 

a maior obtida dentre estes com valor de 1050000.  

 

Tabela 4.11: Resultados do teste de precisão do algoritmo HS.  

Método de Otimização 
Média 

da Função 
Desvio Padrão 

HS - 20 Indivíduos 0,051688144 0,00382369 

HS - 30 Indivíduos 0,049992388 0,005201531 

HS - 40 Indivíduos 0,049628845 0,004453757 

HS - 50 Indivíduos 0,050925323 0,004723483 

 

Pela análise de precisão do método, que tem resultados obtidos pelo teste disposto 

na tabela 4.12, observa-se que as médias obtidas pelas diferentes configurações de 

população foram próximas com variação relativa entre métodos de 0,0414% quando 

comparados a menor média (HS - 40 Indivíduos com 0,049628845) com a maior média 

(HS - 20 Indivíduos com 0,051688144). Os desvios padrões também apresentam valores 

relativos baixos menores que 11%, ou seja, o algoritmo apresentou boa precisão. O menor 

desvio padrão obtido tanto absolutamente quanto relativamente foi atingido pela 

configuração com vinte indivíduos na população (HS - 20 Indivíduos) com valor absoluto 
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de 0,00382369 e valor relativo de 7,4%. Já para a configuração selecionada pelos testes 

anteriores (HS - 50 Indivíduos) temos desvio padrão absoluto de 0,004723483 e desvio 

padrão relativo de 9,28%. O menor valor médio foi obtido para população com 40 

indivíduos. 

 

4.2.4. Respostas do Algoritmo Genético –  NSGA-II 

O método de otimização por algoritmo genético multiobjetivo NSGA-II foi testado 

com as seguintes configurações para os parâmetros de população: vinte indivíduos, trinta 

indivíduos, quarenta indivíduos e cinquenta indivíduos. Este algoritmo em particular, 

como o único representante dos métodos de otimização vetorial utilizado, apresenta a 

característica na qual o próprio tamanho da população utilizada é a quantidade de pontos 

que pode ser vista na curva de Pareto do sistema. Os resultados obtidos foram dispostos 

de forma em que as curvas de Pareto foram plotadas juntas e podem ser visualizadas na 

figura 4.4 e numericamente na tabela 4.13. Os resultados obtidos pelo teste referente ao 

custo computacional podem ser vistos na tabela 4.15. Já o último teste referente a 

precisão, descrito na secção 4.16, não será realizado pois este método não permite ser 

utilizado para a determinação de apenas um ponto especifico no espaço de soluções do 

problema. 
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Figura 4.4: Curvas de Pareto obtidas pelo Algoritimo Genetico NSGA-II com diferentes tamanhos de 
população. 
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Tabela 4.12: Valores dos pontos da curva de Pareto do algoritmo NSGA-II. 

NSGA-II - 20 
indivíduos 

NSGA-II -30 
indivíduos 

NSGA-II - 40 
indivíduos 

NSGA-II - 50 
indivíduos 

f1 f2 f1 f2 f1 f2 f1 f2 
454,50733 7,1265882 2,4597303 165,19017 473,64307 7,1334174 3,718188 176,96122 

7,614026 167,69169 370,63414 7,8483114 1,5866505 171,79846 574,40182 5,9444789 

370,11651 7,7632732 313,21824 8,5259156 308,53547 7,8855684 415,08063 7,3788242 

150,64155 16,87517 145,92554 21,517483 252,77718 8,2651401 313,60244 7,8265618 

196,16054 10,826245 78,298525 31,196839 306,40798 8,2342895 388,10532 7,5928022 

286,60681 8,2270374 181,10879 11,789585 8,3086601 148,73387 4,3832338 160,37777 

242,8074 9,3080494 61,649783 37,39543 179,48763 11,746577 3,7734265 173,2616 

16,044217 127,42707 121,47618 24,385866 11,328453 141,73239 68,908548 29,721274 

41,205869 63,443229 100,53979 27,447733 13,910575 134,22469 41,538728 59,317781 

119,17209 24,61107 162,2332 15,040686 105,02806 26,096365 44,643477 52,205373 

34,863557 81,020416 47,456383 43,710673 89,137161 28,832317 227,17434 9,6687241 

340,17852 8,0478785 289,01034 8,813026 25,536451 101,75684 59,651464 35,360589 

25,258694 111,9736 24,345114 105,94133 119,47002 23,230908 249,22857 9,2213546 

7,9295441 152,02187 15,07936 132,0343 235,69319 9,8065561 286,64703 7,8908485 

50,439854 40,065753 7,0952865 152,28325 6,6401886 157,32725 49,060319 37,934595 

13,017143 141,68543 28,039238 95,527076 134,13808 20,945136 15,085345 130,88464 

45,861633 50,988039 18,619176 121,97428 49,232476 40,308701 89,98807 28,802995 

70,564207 32,265826 45,175438 54,059613 16,777552 127,27767 269,93764 8,4462437 

95,994842 30,921057 20,935754 115,36415 166,91865 15,468803 17,28025 124,72867 

29,794962 92,845735 251,73235 9,6572522 19,42645 121,6193 204,47729 10,435 

  38,460836 67,324918 22,785934 108,98564 19,07964 119,69263 

  213,689 10,832894 35,892717 78,494386 21,280059 113,64045 

  217,98033 9,7942417 27,826003 95,362756 31,772695 84,916455 

  35,446052 75,226642 3,3834118 162,0333 10,195304 146,43001 

  258,9233 8,9303188 20,974115 114,33741 40,053582 65,783463 

  42,836113 60,376704 200,94267 10,834406 6,0573403 154,67939 

  32,88949 82,335061 73,396279 31,184015 192,27328 11,515601 

  30,513389 89,230208 46,30653 46,390865 34,41139 79,478706 

  6,3524573 160,86464 214,34227 10,153203 174,74638 12,978209 

  11,041433 142,71973 43,987006 51,908952 113,39956 25,210042 

    40,110389 62,945338 145,58451 18,514984 

    41,918783 57,719618 26,322632 99,565631 

    53,251756 33,963812 30,70077 90,298433 

    30,282205 89,485647 11,732348 139,20997 

    149,46612 18,692626 101,81849 26,890342 

    1,6218416 169,41165 28,125261 94,678023 

    36,964458 71,238325 35,639459 74,74928 

    64,273213 33,59334 25,302898 104,74214 

    37,94801 69,159156 128,5119 23,728027 

    154,6556 17,597702 136,5111 21,7924 

      38,552079 70,151083 

      23,277161 109,00038 

      155,20286 16,447841 

      8,8190099 150,23018 

      12,939319 136,45895 

      165,83182 14,787472 

      401,07115 7,5886422 

      507,6069 6,7055915 

      47,533499 41,503685 

      57,923225 36,438762 
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Tabela 4.13: Tabela de dominância do algoritmo NSGA-II 

Método de Otimização 
NSGA-II  

20 
Indivíduos 

NSGA-II 
30 

Indivíduos 

NSGA-II  
40 

Indivíduos 

NSGA-II  
50 

Indivíduos 

N° de Pontos não dominados 11 15 27 38 

% de dominância do método 55% 50% 67,50% 76% 

% de dominância Total 7,85% 10,71% 19,28% 27,14% 

 

Por meio da figura 4.4 e da tabela 4.13, em que os pontos não dominados estão 

destacados em negrito e representados numericamente na tabela 4.14, é possível 

visualizar que com o método NSGA-II as curvas de Pareto obtidas são melhor definidas, 

com espaçamento ideal entre os pontos. Nota-se que com o aumento do parâmetro de 

população, conforme característica do método, há o aumento dos pontos para a 

construção da curva, o que a tornou cada vez mais definida para os maiores parâmetros 

de população testados. Porém, para as características e resultados avaliados neste estudo, 

as maiores populações não demostraram grande vantagem em comparação as menores 

populações. De fato, as maiores populações possuíram grandes quantidades de pontos 

que dominam os demais, porem também possuem grandes quantidades de pontos 

dominados.  Como o critério de avaliação definido se baseia apenas na quantidade de 

pontos não dominados da curva de Pareto de cada configuração de população, a 

população com cinquenta indivíduos, a maior população testada, é a escolhida para a 

comparação geral entre os diferentes métodos. 

 

Tabela 4.14: Número de chamadas da função objetivo do algoritmo NSGA-II. 

Método de Otimização N° de Chamadas da Função 

NSGA-II - 20 Indivíduos 30154 

NSGA-II - 30 Indivíduos 45194 

NSGA-II - 40 Indivíduos 60050 

NSGA-II - 50 Indivíduos 75112 

 

 

Vê-se na tabela 4.15 que este método possui baixo custo computacional, com 

poucas chamadas da função objetivo. Observa-se também que o custo computacional, 

como nos demais métodos utilizados, também é aproximadamente proporcional ao 
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tamanho da população utilizada. Tem-se custo computacional para o parâmetro de 

população selecionado com valor de 75112 chamadas da função objetivo. 

 

4.2.5. Comparação Geral Entre os Diferentes Métodos 

Nesta etapa será feita a comparação entre os diferentes métodos, cada um com o 

melhor parâmetro de população determinado pela comparação previa entre os diferentes 

tamanhos de população. Para este foram selecionados o algoritmo Evolução diferencial, 

com o maior parâmetro de população testado, quarenta e cinco indivíduos (DE - 45 

Indivíduos). O método de otimização por Enxame de Partículas também com o maior 

parâmetro de população testado, cinquenta indivíduos (PSO - 50 Indivíduos). O método 

de otimização por busca harmônica com população de cinquenta indivíduos (HS - 50 

Indivíduos). E o algoritmo genético NSGA-II com população com um total de trinta 

indivíduos (NSGA-II - 30 Indivíduos). Nesta etapa de comparações são utilizados os 

mesmos testes realizados nas etapas anteriores. Desta forma temos as curvas de Pareto 

presentes na figura 4.5, com valores referentes a cada ponto presente na tabela 4.16, os 

resultados referentes ao custo computacional presentes na tabela 4.18 e resultados 

referentes a precisão do método dispostos na tabela 4.19. O teste de precisão não foi 

realizado com o algoritmo NSGA-II pois suas características o impedem de ser testado do 

modo proposto. 
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Figura 4.5: Curvas de Pareto obtidas pelos diferentes metodos de otimização com os melhores tamanhos 
de população definidos. 
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Tabela 4.15: Valores dos pontos da curva de Pareto dos diferentes algoritmos. 

DE-45 Indivíduos 
PSO-50 

Indivíduos HS-50 Indivíduos 
NSGA-II - 50 
Indivíduos 

f1 f2 f1 f2 f1 f2 f1 f2 
541,76074 1,3885764 528,40556 8,2861478 395,54742 7,9109007 3,718188 176,96122 

242,61987 3,5446853 128,82544 16,95995 226,07599 10,58386 574,40182 5,9444789 

194,61189 5,1831338 72,751454 19,906686 87,107342 17,430477 415,08063 7,3788242 

133,36665 6,2424289 69,079888 17,822693 68,120056 17,832498 313,60244 7,8265618 

124,67498 6,772363 67,189966 17,744708 66,044379 18,06239 388,10532 7,5928022 

87,568479 10,239041 123,63245 14,987486 102,03522 17,75244 4,3832338 160,37777 

78,712445 11,217324 60,520643 23,388921 66,594592 18,010993 3,7734265 173,2616 

72,200484 12,024818 93,403495 18,655432 104,00753 17,774225 68,908548 29,721274 

65,545264 14,408018 66,14881 18,080879 65,42796 18,47297 41,538728 59,317781 

63,221676 15,311867 64,18435 17,957385 65,946845 18,208179 44,643477 52,205373 

57,315581 17,386257 64,999214 17,908687 62,278359 19,044982 227,17434 9,6687241 

60,037673 17,330685 60,089678 20,389003 60,7409 19,551683 59,651464 35,360589 

58,825972 16,652416 33,126175 81,753269 61,09651 20,066483 249,22857 9,2213546 

58,367193 16,867956 57,02023 21,394703 58,935417 20,345012 286,64703 7,8908485 

56,96381 17,547635 57,410458 20,828022 57,371048 21,439719 49,060319 37,934595 

57,322124 17,532101 56,316808 21,597806 56,695772 22,140722 15,085345 130,88464 

56,838788 17,986423 54,483454 23,760171 54,625708 23,243058 89,98807 28,802995 

56,331381 18,639327 54,697883 23,303282 54,969263 23,453084 269,93764 8,4462437 

56,117284 18,664111 4,6394797 183,76269 53,198785 28,276624 17,28025 124,72867 

2,92E-05 171,20069 15,592975 131,09702 0,0150494 171,16342 204,47729 10,435 

6,71E-06 171,20078 0,7738265 169,0883 16,54898 146,71676 19,07964 119,69263 

      21,280059 113,64045 

      31,772695 84,916455 

      10,195304 146,43001 

      40,053582 65,783463 

      6,0573403 154,67939 

      192,27328 11,515601 

      34,41139 79,478706 

      174,74638 12,978209 

      113,39956 25,210042 

      145,58451 18,514984 

      26,322632 99,565631 

      30,70077 90,298433 

      11,732348 139,20997 

      101,81849 26,890342 

      28,125261 94,678023 

      35,639459 74,74928 

      25,302898 104,74214 

      128,5119 23,728027 

      136,5111 21,7924 

      38,552079 70,151083 

      23,277161 109,00038 

      155,20286 16,447841 

      8,8190099 150,23018 

      12,939319 136,45895 

      165,83182 14,787472 

      401,07115 7,5886422 

      507,6069 6,7055915 

      47,533499 41,503685 

      57,923225 36,438762 
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Tabela 4.16: Tabela de dominância do algoritmo HS 

Método de Otimização DE-45 
indivíduos 

PSO-50 
indivíduos 

HS-50 
indivíduos 

NSGA-II - 
50 

indivíduos 

N° de Pontos não dominados 19 3 3 24 

% de dominância do método 90,47% 14,20% 14,20% 48% 

% de dominância Total 16,81% 2,65% 2,65% 21,23% 
  

 

Vê-se na figura 4.5 e na tabela 4.16, em que os pontos não dominados encontram-

se destacados e são representados numericamente na tabela 4.17, que as curvas de Pareto 

obtidas pelo método NSGA-II são melhor definidas com bom espaçamento entre os pontos 

e que permite boa leitura ao longo de toda a curva. O algoritmo PSO tem curva semelhante 

aos métodos HS e DE com maior concentração de pontos no “joelho” da curva. Os métodos 

HS e DE apresentaram alta concentração no joelho da curva, ambos os métodos 

apresentaram resposta satisfatória aos testes estipulados por este estudo. Deve ser 

ressaltado que a distribuições dos pontos nas curvas de Pareto obtidas pelos métodos DE, 

PSO e HS são devidas a forma de transformação do problema vetorial em escalar, por meio 

da soma ponderada, e não uma propriedade do algoritmo de otimização. Porém, o 

algoritmo de evolução diferencial, em sua melhor configuração de população (DE - 45 

Indivíduos) apresentou, visivelmente, as melhores soluções, referentes ao problema e 

testes estabelecidos, e por tal foi selecionado como o melhor para a solução do problema 

de otimização multiobjetivo em questão. 

 

Tabela 4.17: Comparativo com número de chamadas da função objetivo dos diferentes métodos de 
otimização. 

Método de Otimização N° de Chamadas da Função 

DE - 45 Indivíduos 945000 

PSO - 50 Indivíduos 1050000 

HS - 50 Indivíduos 1050000 

NSGA-II - 30 Indivíduos 75112 

 

Na comparação referente ao custo computacional, com resultado disposto na 

tabela 4.18, nota-se que o custo computacional para a utilização do algoritmo genético 

NSGA-II é extremamente baixo em comparação aos demais sendo mais que dez vezes 
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menor que o custo do segundo menor custo, o do DE. Os algoritmos HS e PSO por 

possuírem o mesmo tamanho de população e mesmo critério de parada obtiveram o 

mesmo custo, com o mesmo número de chamadas da função objetivo, de 1050000 

chamadas. O algoritmo de evolução diferencial, o escolhido como o melhor para a solução 

deste tipo de problema, apresentou o segundo menor custo, com um total de 945000 

chamadas da função objetivo. 

 

Tabela 4.18: Resultados do teste de precisão da comparação entre os diferentes métodos. 

 

 

 

 

 

O algoritmo NSGA-II não passou pelos testes de precisão, por suas características 

não permitirem. Nos resultados dispostos da tabela 4.19 é possível visualizar que o 

algoritmo DE apresentou a menor média dentre os demais testados, o que confirma sua 

melhor eficiência para a otimização deste problema. Nota-se também que o algoritmo de 

evolução diferencial apresentou o menor desvio padrão, o que confirma também que dos 

algoritmos testados, nas configurações testadas é o mais preciso e confiável. 

 

4.3. Simulações do sistema de suspensão ativa 

São dispostas nas figuras 4.6 a resposta do sistema sem a utilização do controle, 

sistema em malha aberta, e também as respostas obtidas pelos controladores calculados 

pelo algoritmo DE, em sua melhor configuração, selecionados de diferentes pontos da 

curva de Pareto. As soluções escolhidas para simulação foram as das extremidades, com 

α igual a 0.01 e 0.99, e em um ponto médio na curva. 

Na figura 4.7 estão dispostos os resultados referentes ao esforço de controle da 

planta, que é o segundo objetivo de controle, para os mesmos pontos da curva de Pareto 

do gráfico anterior 4.6. 

Método de Otimização Média da Função Desvio Padrão 

DE - 45 Indivíduos 0,01589103 0,000775946 

PSO - 50 Indivíduos 0,131344741 0,161122434 

HS - 50 Indivíduos 0,050925323 0,004723483 

NSGA-II - 30 Indivíduos || || 
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Figura 4.6: Respostas do sistema em três diferentes pontos da curva de Pareto. 

 

Figura 4.7: Esforço de controle do sistema em três diferentes pontos da curva de Pareto. 
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Nota-se, ao analisar as figuras 4.6 e 47, que com valores baixos do ponderador α, a 

otimização do sistema dará prioridade a redução da aceleração do chassi do veículo o que 

leva ao aumento do esforço de controle do sistema, podendo levar a um esforço de sistema 

tão grade que se tornaria impossível a aplicação deste controle na prática. O aumento do 

ponderador α, leva a otimização do sistema priorizando a redução do esforço de controle, 

isso ocorre de tal forma que para a extremidade da curva de Pareto, com α=0.99, a 

resposta do sistema controlado se sobrepõe ao sistema em malha aberta, e tem-se esforço 

de controle nulo. Desta forma cabe ao projetista definir o ponto mais viável da curva de 

Pareto para a aplicação em seus projetos. 

 

4.4. Considerações Finais 

Neste capitulo foi determinado com sucesso o melhor algoritmo de otimização, 

dentre os algoritmos testados, para a otimização de um sistema de controle dinâmico de 

quarta ordem de uma suspensão ativa, sendo este um problema multiobjetivo.  

Dos três testes realizados, o primeiro, que analisa a curva de Pareto obtida por cada 

método, foi tomado como critério dominante para a seleção do melhor método de 

otimização.  Foi determinado a partir deste que o melhor algoritmo de otimização para o 

problema descrito é o algoritmo evolução diferencial, com maior população testada, 

quarenta e cinco indivíduos. No segundo teste referente ao custo computacional, verifica-

se que o custo computacional de métodos de otimização que utilizam da ponderação para 

a construção de curvas de Pareto tem custo computacional muito elevado em comparação 

a métodos de otimização vetorial, como o NSGA-II, e que o algoritmo selecionado como o 

melhor apresentou o segundo menor custo na comparação entre métodos. Já no terceiro 

teste, que teve como objetivo verificar a precisão e confiabilidade dos métodos de 

otimização, ao qual o algoritmo NSGA-II não pode participar por possuir características 

distintas, foi possível verificar que o algoritmo Evolução diferencial apresentam a maior 

precisão. 

Em relação a curva de Pareto, pode-se ver que pontos distintos da curva priorizam 

diferentes objetivos do sistema e desta forma cabe ao projetista a determinação do ponto 

que melhor se adapta aos critérios de seu projeto.  
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Capítulo 5 

Conclusão 

5.1. Conclusão 

No decorrer deste trabalho foram estudados os métodos de otimização e suas 

características, além de técnicas de avaliação de desempenho de sistemas de controle e 

técnicas para a utilização de métodos de otimização escalar para a solução de problemas 

vetoriais, ou multiobjetivo. Foram implementados os métodos estudados, sendo estes 

todos pertencentes aos métodos de otimização evolutivos ou por populações: o Algoritmo 

de Evolução diferencial - DE, Enxame de Partículas - PSO, Busca Harmônica - HS e o 

Algoritmo Genético Multiobjetivo - NSGA-II. Sendo que o último foi disponibilizado uma 

versão para o uso. 

Foram estudadas no capitulo 3 as características de uma planta de uma suspensão 

ativa e foi formulado o problema multiobjetivo, em que os objetivos eram a minimização 

da velocidade do chassi do veículo, relacionado com o conforto dos passageiros, e a 

minimização do esforço de controle do sistema devido a perturbações relacionadas com 

o perfil da estrada, dois objetivos conflitantes entre si.  As funções objetivo para o 

problema de otimização foram definidas como base nas normas H∞ das funções de 

transferência relacionando a perturbação do perfil da estrada com a aceleração do chassi 

e a variável manipulada. O vetor com duas funções objetivo é tratado diretamente pelo 

método NSGA-II. Nos métodos de otimização DE, PSO e HS, por se tratarem de métodos 

de otimização escalar, foi necessária a utilização do método de ponderação para a 

construção da função objetivo escalar, sendo está definida como a soma ponderada das 

funções H∞ referente aos dois objetivos do sistema. 

No capítulo 4 foram realizados testes para a determinação do método de 

otimização mais eficiente para a solução do problema de controle multiobjetivo como o 

problema apresentado no decorrer do estudo. Para tal foram realizados três testes com 

os métodos de otimização apresentados, sendo o primeiro que avalia a curva de Pareto 
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construída por cada método para diferentes tamanhos de população, o segundo que avalia 

o custo computacional, e o terceiro que avalia a precisão relacionada ao método, sendo 

que no último não foram realizados os testes no NSGA-II. Em cada método foram 

utilizadas as configurações de parâmetros padrões encontrados na literatura e foram 

realizados diversos testes para determinar o melhor tamanho de população adequado ao 

problema. Após os testes iniciais foram realizados novos testes que comparam os 

diferentes métodos em suas melhores configurações de população. Nestes testes foi 

identificado que o algoritmo mais eficiente para a solução deste problema, levando em 

consideração os critérios avaliados, é o Evolução Diferencial com quarenta e cinco 

indivíduos, o maior tamanho de população testado (DE - 45 Indivíduos).  Foi observado 

também a resposta simulada do sistema de controle para soluções selecionadas de 

diferentes pontos da curva de Pareto, obtida pelo melhor método. Por essas simulações, 

observamos a relação da otimização entre os objetivos do sistema, relação a qual deve ser 

avaliada pelo projetista para a aplicação em seus projetos. 

Nota-se uma dificuldade para a comparação entre métodos de otimização vetoriais 

e escalares. A primeira dificuldade é com relação à distribuição dos pontos sobre a curva 

de Pareto. A ponderação utilizada para a escalarização do problema foi linear e desta 

forma não foi possível realizar comparação de modo adequado nas extremidades da curva 

de Pareto obtida. Nota-se também que a escolha de alguns testes não permitiu a 

comparação entre os métodos de otimização escalares e vetoriais. Seria interessante 

também realizar o estudo de precisão para todos os pontos da curva de Pareto, uma vez 

que, por se tratar de métodos de otimização estocásticos, diferentes conclusões poderiam 

ser obtidas para diferentes realizações do mesmo teste.  

5.2. Proposta de prosseguimento deste trabalho 

A principal proposta de prosseguimento deste trabalho é a implementação dos 

controladores simulados no protótipo de suspensão ativa para obtenção de resultados 

experimentais. Tais testes não foram possíveis de serem realizados porque o sistema de 

aquisição de dados do sistema se encontra com defeito. Existia a previsão de serem 

realizados os experimentos práticos com a aquisição de uma nova placa de aquisição de 

dados, prevista em projeto de pesquisa do professor orientador. Infelizmente o recurso 
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atrasou, não sendo possível a realização da compra antes da finalização deste trabalho. 

Tais resultados experimentais teriam enriquecido os resultados obtidos neste trabalho. 

Uma segunda proposta de prosseguimento deste trabalho seria estudar os efeitos 

do ajuste de outros parâmetros de cada algoritmo de otimização, como por exemplo, a 

probabilidade de cruzamento ou o fator de escala do algoritmo DE, ou as constantes de 

inércia e de aceleração no algoritmo PSO, de modo a obter a configuração ideal para cada 

algoritmo de otimização quando aplicado ao problema sob análise. 

Por fim, também podem ser incluídos nas comparações outros algoritmos 

escalares, como o algoritmo de vagalumes (do inglês, firefly algorithm) e outros 

algoritmos de otimização multiobjetivo como o DE multiobjectivo.
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