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1 Introdução

Muitos problemas de engenharia consistem em obter uma estrutura que seja suficiente-

mente ŕıgida, para que ela seja capaz de suportar a aplicação de forças externas. Tal

estrutura pode ser obtida através da otimização topológica, que é um método computa-

cional desenvolvido originalmente com o objetivo de obter uma estrutura que o mais ŕıgida

posśıvel e que satisfaça certas condições como, por exemplo, um limitante superior para

o seu volume. A estrutura a ser projetada deve estar contida em um domı́nio Ω, sujeita

à aplicação de forças externas e à imposição de alguns apoios, que são responsáveis pela

sua sustentação.

Na literatura sobre otimização estrutural, os métodos mais usados para resolver pro-

blemas de otimização topológica são a Programação Linear Sequencial (veja, por exemplo,

Nishiwaki et al. [8], Sigmund [10] e Senne [12]) e o Método das Asśıntotas Móveis (vide

Svanberg [13], [14]). Entretanto, neste trabalho, estudaremos a aplicação de um método

heuŕıstico de otimização denominado Simulated Annealing (veja, por exemplo, Cerny [3],

Haeser [5], Kirkpatrick et al. [7]), ou “Têmpera Simulada”, na resolução de problemas

de otimização topológica de estruturas. Combinamos este método com uma estratégia

de busca local através de um problema de programação linear que aproxima o problema

original.

2 Otimização topológica de uma estrutura

Nesta seção, apresentaremos uma formulação matemática para o problema de otimização

topológica de uma estrutura que deve estar contida em um certo domı́nio Ω. Desejamos

obter uma estrutura que seja o mais ŕıgida posśıvel, de modo a suportar a aplicação de

carregamentos externos aplicados a ela, que contenha uma certa quantidade estabelecida

de material e que satisfaça algumas condições de contorno em Ω.

Durante a resolução do problema de otimização topológica, é preciso decidir em quais

pontos de Ω haverá material. Dessa forma, a topologia ótima da estrutura pode ser

representada por uma função discreta χ(x), definida em cada ponto x ∈ Ω como

χ(x) =





1 , se x ∈ ΩD ,

0 , se x ∈ Ω\ΩD ,

(1)

onde ΩD ⊂ Ω é a região da estrutura onde há presença de material.

O uso da função discreta dada por (1) torna mal condicionado o problema numérico a

ser resolvido, devido à mudança brusca do valor das variáveis de projeto. Uma alternativa

para evitar este inconveniente é permitir que as variáveis de projeto assumam valores

intermediários entre 0 e 1, substituindo a função discreta (1) por uma função cont́ınua
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ρ : Ω→ [0, 1] que represente a densidade de material em cada ponto x ∈ Ω. O uso dessa

função ρ permite encontrar uma solução para o problema de otimização topológica, mas

dificulta a interpretação f́ısica da topologia ótima encontrada para a estrutura, uma vez

que não será utilizado um material diferente em cada ponto da estrutura. Para evitar

esse problema, Bendsoe [2] introduziu o método de densidades, ou Solid Isotropic Material

with Penalization (SIMP), no qual, em lugar de ρ, utiliza-se a função ρp para controlar

a distribuição de material, onde p > 1 é um parâmetro de penalização responsável pela

diminuição da ocorrência das densidades intermediárias.

Rietz [9] adverte que, na prática, deve-se tomar cuidado com a penalização excessiva

das densidades intermediárias (fator p muito alto), pois, à medida que aumentamos o valor

de p, aproximamos cada vez mais o problema cont́ınuo de um problema discreto, fazendo

com que reapareça a instabilidade numérica gerada pela variação brusca dos valores das

densidades.

A rigidez de uma estrutura está associada ao conceito de flexibilidade média, de tal

forma que a estrutura mais ŕıgida corresponde àquela que apresenta a menor flexibilidade.

Portanto, a formulação matemática de um problema de otimização topológica estrutural

terá como objetivo minimizar a flexibilidade média da estrutura, atendendo às restrições

de volume do material e garantindo que o corpo esteja em equiĺıbrio estático.

2.1 Flexibilidade média

Considere um corpo elástico em um domı́nio Ω, que deve ser mantido fixo em uma região

Γd, conforme mostra a Figura 1 e que é submetido à aplicação de um carregamento t1 na

região Γt1 .

Ω

Γd

Γt1

t1

Figura 1: Corpo submetido à aplicação de um carregamento t
1 e mantido fixo numa região Γd de Ω.

O carregamento aplicado ao corpo gera um campo de deslocamentos u1 = [u1
1 u1

2]
T .

Cada componente do vetor u1 deve ser uma função pertencente a um conjunto de funções

admisśıveis, definido por

V = {vi ∈ H1(Ω) | vi = 0 em Γd, i = 1, 2} , (2)
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onde H1(Ω) denota o espaço vetorial das funções f : Ω→ R tais que

[∫

Ω

f 2 dΩ

]1/2

< ∞ e

[∫

Ω

‖∇f‖2 dΩ

]1/2

<∞ .

Em outras palavras, o conjunto de funções admisśıveis é composto por funções dife-

renciáveis e quadrado-integráveis definidas em Ω que se anulam na região Γd.

Quando uma estrutura é submetida à situação de carregamento ilustrada pela Figura

1, consideramos a flexibilidade média como sendo a energia de deformação armazenada

pela estrutura quando o carregamento t1 é aplicado na região Γt1 , definida por

L1(u1) =

∫

Γ
t1

t1 · u1 dΓ para u1 ∈ V . (3)

A flexibilidade média é a função objetivo do problema de otimização topológica de

uma estrutura ŕıgida, que é apresentada a seguir.

2.2 Formulação do problema de otimização topológica

Uma estrutura mantida fixa em uma área de sua superf́ıcie (como no caso ilustrado na

Figura 1) sofre deformação quando aplicamos um carregamento externo. O trabalho

interno associado a essa deformação é dado pela forma bilinear a : Ω × Ω → R, definida

por

a(u, v) =

∫

Ω

ε(u)T C ε(v) dΩ , v ∈ V , (4)

onde ε é um tensor de deformações, C é um tensor de elasticidade simétrico associado às

propriedades do material que compõe a estrutura em questão, e V é o conjunto de funções

admisśıveis definido em (2).

O trabalho realizado pelo carregamento externo aplicado à estrutura é definido pela

forma linear b : Γ→ R, dada por

b(v) =

∫

Γ

t · v dΓ , v ∈ V , (5)

onde Γ é a fronteira do domı́nio Ω.

Usando (4) e (5), a energia potencial total da estrutura é definida por um funcional

Π : Ω→ R, dado por

Π =
1

2
a(u, v) − b(v) , v ∈ V . (6)

Se u1 ∈ V é o campo de deslocamentos associado à aplicação do carregamento t1 na

estrutura, pode-se mostrar, através do cálculo dos pontos estacionários do funcional (6),

que a condição de equiĺıbrio estático da estrutura é dada por

a(u1, u1) = b(u1) . (7)
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Substituindo (3) em (7), obtemos

a(u1, u1) = L1(u1) . (8)

Portanto, quando a estrutura está em equiĺıbrio estático, o trabalho interno devido à

deformação da estrutura é igual à sua flexibilidade média.

Em geral, quando constrúımos uma estrutura, temos uma quantidade limitada de

material dispońıvel. Dessa forma, devemos impor uma restrição sobre o volume máximo

que essa estrutura deve ter. Denotando por Ωmax esse volume máximo, devemos ter
∫

Ω

ρ(x) dΩ ≤ Ωmax , (9)

onde ρ : Ω → [0, 1] é a função de densidade que representa a quantidade de material

usada para construir a estrutura.

Portanto, para obtermos a estrutura ótima, o objetivo do problema deve ser maximizar

a rigidez da estrutura, o que é equivalente a minimizar a sua flexibilidade média. Uma

vez que a estrutura deve estar em equiĺıbrio estático e levando em conta que a quanti-

dade de material para constrúı-la é limitada, obtemos o seguinte problema de otimização

topológica:
min

ρ
L1(u1)

s. a a(u1, u1) = L1(u1) , u ∈ V∫

Ω

ρ(x) dΩ ≤ Ωmax

0 ≤ ρ(x) ≤ 1 , ∀x ∈ Ω .

(10)

Na prática, a resolução do problema (10) é extremamente complicada, pois envolve

a resolução de um problema de otimização em um espaço de dimensão infinita. Para

resolvê-lo numericamente, aplicamos o Método dos Elementos Finitos (veja, por exemplo,

Zienkiewicz et al. [15]), que é o procedimento numérico mais conhecido e aplicado em

problemas de análise de esforços em um corpo. O problema em questão é discretizado, ou

seja, o meio cont́ınuo Ω é transformado em um meio discreto Ωh, através da subdivisão de

Ω em um número finito de regiões, denominadas elementos finitos. Em cada um dos pontos

de um elemento finito, os deslocamentos produzidos pela aplicação de forças externas

em uma estrutura devem ser aproximados por uma interpolação polinomial. Os pontos

usados nessa interpolação são os nós da malha de elementos finitos, e os deslocamentos

que ocorrem em cada nó são os deslocamentos nodais. Neste trabalho, discretizamos Ω em

elementos finitos retangulares, adotamos funções interpoladoras bilineares para aproximar

tais deslocamentos, e escolhemos os vértices dos elementos como sendo os nós.

Após a discretização do domı́nio Ω, o problema (10) é transformado em um problema

de programação não linear, cujas variáveis são as densidades ρi de cada elemento finito.

Tal problema é dado por
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min
ρ

fTu(ρ)

s. a K(ρ)u(ρ) = f
nel∑

i=1

vi ρi ≤ V ∗

0 < ρmin ≤ ρi ≤ 1 , i = 1, . . . , nel .

(11)

No problema (11), temos que

K(ρ) =

nel∑

i=1

ρp
i Ki ,

é a matriz de rigidez global da estrutura, Ki é a matriz de rigidez do elemento (contém

informações sobre os parâmetros do material que compõe a estrutura), ρi é a densidade de

material do i-ésimo elemento, nel é o número total de elementos do domı́nio discretizado,

u(ρ) é o vetor de deslocamentos nodais, f é o vetor de forças nodais equivalentes, vi é o

volume do i-ésimo elemento, e V ∗ é o volume máximo que a estrutura ótima pode assumir.

A dimensão da matriz de rigidez global K(ρ) é igual ao dobro do número total de nós

da malha de elementos finitos, denotado por nn, ou seja, K(ρ) ∈ R
2nn×2nn , pois cada nó

tem dois graus de liberdade, cujos ı́ndices são 2j − 1 (deslocamento nodal na horizontal)

e 2j (deslocamento nodal na vertical). Logo, temos que u(ρ) ∈ R
2nn e f ∈ R

2nn . Note

que f não depende de ρ.

Com a introdução dos apoios na estrutura, eliminam-se as componentes de u(ρ) asso-

ciadas aos deslocamentos restringidos, bem como as restrições correspondentes, de modo

que a matriz K(ρ), que é simétrica, passa a ser positiva-definida e, portanto, não singular

(veja, por exemplo, Hughes [6]). Portanto, podemos re-escrever o problema (11) como

min
ρ

fTK(ρ)−1f

s. a

nel∑

i=1

vi ρi ≤ V ∗

0 < ρmin ≤ ρi ≤ 1 , i = 1, . . . , nel .

(12)

Na seção seguinte, vamos discutir uma instabilidade numérica que aparece na reso-

lução de um problema de otimização topológica, bem como uma estratégia para evitar

essa instabilidade.

2.3 Tabuleiro de xadrez

Durante a resolução numérica de um problema de otimização topológica, ocorre um

fenômeno indesejável: a formação de regiões com elementos vazios e com elementos total-
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mente preenchidos, dispostos de maneira alternada, semelhante a um tabuleiro de xadrez,

conforme mostra a Figura 2.

"tabuleiro de
    xadrez"

Figura 2: Exemplo de uma estrutura onde aparece o “tabuleiro de xadrez”.

Segundo Dı́as e Sigmund [4], o uso de elementos finitos retangulares de quatro nós

com funções interpoladoras bilineares para os deslocamentos faz com que a distribuição

de material em formato de tabuleiro de xadrez seja artificialmente mais ŕıgida do que uma

distribuição homogênea, considerando o mesmo volume de material empregado.

A ocorrência do “tabuleiro de xadrez” pode ser evitada através da aplicação de um

filtro espacial que exerce um controle sobre a variação das densidades dos elementos.

Esse filtro, que é definido por um operador matemático, tem o papel de redistribuir

as densidades ao redor de cada elemento do domı́nio, fazendo com que a distribuição

dessas densidades fique mais homogênea. Existem diversos tipos de filtros espaciais, mas,

neste trabalho, utilizaremos um filtro proposto por Sigmund [10], que será introduzido na

próxima seção.

Quando utilizamos um filtro espacial, devemos, em primeiro lugar, definir uma vizi-

nhança para cada um dos elementos do domı́nio. Denotamos tal vizinhança por B(i, rmin),

indicando que ela é centrada num elemento i e tem raio rmin. Para cada elemento i, a

aplicação do filtro produz efeito apenas nele e nos elementos pertencentes à sua vizinhança,

e quanto mais distante um elemento j dessa vizinhança estiver do elemento central i,

menor será a ação desse filtro sobre o elemento j. A Figura 3 ilustra a vizinhança de um

elemento finito i.

2.4 Filtro do vetor gradiente da função objetivo

Em [10] e em [11], Sigmund propôs um filtro espacial que modifica as derivadas primeiras

da função objetivo f de um problema de otimização topológica, com base em uma média

ponderada dessas derivadas calculadas numa vizinhança fixa Bi, para cada i = 1, . . . , nel.

Deve ser enfatizado que este filtro é puramente heuŕıstico, mas, de acordo com Sigmund
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i rmin

Figura 3: Ilustração da vizinhança de um elemento finito i.

[11], sua aplicação teve sucesso em inúmeros casos. Com a utilização desse filtro, cada

componente ∂f/∂ρi do gradiente da função objetivo original f é substitúıda por

∂̂f

∂ρi

=

∑

j∈Bi

Ĥj ρj
∂f

∂ρj

ρi

∑

j∈Bi

Ĥj

, i = 1, . . . , nel , (13)

onde

Ĥj =





rmin − sij , se j ∈ Bi ,

0 , caso contrário.

é um fator de peso relacionado ao efeito de aplicação do filtro em questão, e sij é a distância

euclidiana entre os centros dos elementos i e j. Podemos notar que, quanto mais distante

um elemento está do elemento central i de uma vizinhança, menor é a atuação do filtro.

A grande vantagem desse esquema de filtragem é a simplicidade da sua implementação

e os bons resultados que foram obtidos na literatura. Por outro lado, como o gradiente

da função objetivo é modificado e a função objetivo permanece inalterada, as condições

de otimalidade do problema de otimização topológica ficam incompat́ıveis. Na tentativa

de amenizar essa incompatibilidade, introduzimos, neste trabalho, dois termos adicionais

na função objetivo do problema de otimização topológica, de modo que, se f é a função

objetivo original, definimos uma nova função objetivo f̃ tal que

f̃(ρ) = ζf(ρ) +

nel∑

i=1

gi(ρ
(k)) ρi +

nel∑

i=1

hi(ρ
(k)) log(ρi) , (14)

onde

gi(ρ
(k)) =




Ĥi∑

j∈Bi

Ĥj

− ζ




∂f(ρ(k))

∂ρi
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e

hi(ρ
(k)) =

∑

j∈Bi , j 6=i

Ĥj ρ
(k)
j

∂f(ρ(k))

∂ρ
(k)
j∑

j∈Bi

Ĥj

,

e ζ ≥ 1 é um fator de penalização, fazendo com que a primeira parcela de (14), associada

à função f , tenha maior relevância para a minimização da função f̃ .

Quando aplicamos algum método iterativo para resolver um problema de otimização

topológica, deve-se observar que os termos gi(ρ
(k)) e hi(ρ

(k)) são tratados como cons-

tantes, embora sejam atualizados a cada iteração. Pode-se mostrar que, se ρ = ρ
(k), então

∂f̃(ρ(k))

∂ρi

=
∂̂f(ρ(k))

∂ρi

, e que, se a sequência de iterandos ρ
(k), k = 0, 1, 2 . . . , converge

para a solução ótima ρ
∗ do problema, então lim

k→∞

∂f̃(ρ(k))

∂ρi

=
∂̂f(ρ∗)

∂ρi

, i = 1, . . . , nel.

Como os problemas de otimização topológica abordados aqui são problemas de mini-

mização, podemos observar que o termo

nel∑

i=1

hi(ρ
(k)) log(ρi) de (14) faz com que muitas

densidades fiquem mais próximas de zero, o que é compat́ıvel com o objetivo de eliminar

densidades intermediárias.

Na próxima seção, introduziremos o método heuŕıstico de otimização Simulated An-

nealing, que foi empregado neste trabalho para resolver os problemas de otimização

topológica.

3 Simulated Annealing

O Simulated Annealing (ou “Têmpera Simulada”) é um método heuŕıstico de otimização

inspirado no processo de fundição de um metal, que deve ser inicialmente aquecido a

uma alta temperatura e, em seguida, resfriado lentamente, até que o estado sólido desse

metal seja atingido. Este método foi proposto por Kirkpatrick et al. [7] em 1983 e,

independentemente, por Cerny [3], em 1985.

Em prinćıpio, o Simulated Annealing foi desenvolvido para resolver problemas de

otimização combinatória. Entretanto, ele pode ser aplicado a problemas de otimização

cont́ınua, através da discretização do espaço de busca da solução ótima. Ou seja, a cada

iteração do método, geramos aleatoriamente uma quantidade finita de pontos fact́ıveis

nos quais o valor da função objetivo é calculado. Neste trabalho, o Simulated Annealing

será aplicado na resolução de problemas de otimização topológica de estruturas, que têm

a forma dada em (12).

Para iniciar a aplicação do método, devemos ter em mãos uma temperatura T > 0 e um

ponto fact́ıvel x. Partindo de x, geramos um ponto fact́ıvel x̄, o qual é aceito ou rejeitado
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segundo o critério de Metropolis (veja, por exemplo, Haeser [5]). Esse processo é repetido

Lk vezes, até que um certo equiĺıbrio seja atingido. Depois, a temperatura T é diminúıda,

e o processo de busca da solução ótima é reiniciado com essa nova temperatura. É

importante lembrar que, neste método, cada temperatura usada representa uma iteração.

Nas primeiras iterações, quase todos os pontos gerados são aceitos, mesmo aqueles

que aumentam o valor da função objetivo. Isso é feito com o objetivo de escapar de

minimizadores locais do problema. Porém, quando T → 0, o método tende a aceitar

apenas pontos fact́ıveis que diminuem o valor da função objetivo.

Neste trabalho, com o intuito de acelerar o processo de busca pela solução ótima do

problema (12), combinamos o Simulated Annealing com uma busca local feita através

de um problema de programação linear (PL) que aproxima o problema em questão, para

cada ponto gerado. Sendo assim, dado um ponto fact́ıvel ρ para o problema (12), geramos

um outro ponto ρ̄ da seguinte maneira: em primeiro lugar, obtemos um passo aleatório

ŝ = 0, 01× rand[−1, 1] .

Note que ‖ ŝ ‖∞ ≤ 0, 01 . Depois, definimos ρ̂ = ρ + ŝ, e resolvemos um problema

de programação linear que aproxima o problema original (12) em torno de ρ̂, ou seja,

resolvemos

min
s

∇f̃(ρ̂)T s

s. a

nel∑

i=1

vi si ≤ V ∗ −

nel∑

i=1

vi ρ̂i

max{−δ , ρmin − ρ̂i} ≤ si ≤ min{δ, 1 − ρ̂i} , i = 1, . . . , nel .

(15)

No problema (15), ∇f̃ é o vetor gradiente da função objetivo dada por (14), e δ > 0

define uma região de confiança na qual acreditamos que o problema (15) representa uma

aproximação suficientemente boa para o problema (12). Como o problema (15) apresenta

apenas uma restrição linear de desigualdade e restrições de canalização, conclúımos que o

seu conjunto fact́ıvel é sempre não vazio. Logo, denotando s̄ como sendo a solução ótima

de (15), fazemos ρ̄ = ρ̂ + s̄ .

O processo descrito acima é apresentado no seguinte algoritmo:

Simulated Annealing com busca local através de um PL

Enquanto algum critério de parada não é satisfeito

1. Dados ρ fact́ıvel e uma temperatura Tk > 0

1.1. Para i = 1, . . . , L

2. Faça ŝ = 0, 01× rand[−1, 1]

3. Partindo de ρ̂ = ρ + ŝ, resolva o PL (15) para obter s̄
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4. ρ̄ = ρ̂ + s̄

5. Aceitação ou rejeição de ρ̄

5.1. Se f̃(ρ̄) < f̃(ρ), faça ρ← ρ̄.

5.2. Se f̃(ρ̄) ≥ f̃(ρ)

5.2.1. Se rand[0, 1) < exp

(
f̃(ρ)− f̃(ρ̄)

Tk

)
, faça ρ← ρ̄.

5.2.2. Caso contrário, faça ρ̄← ρ

6. Se i = L, faça Tk+1 ← Tk

Na próxima seção, apresentaremos alguns exemplos de estruturas obtidas pelo Simu-

lated Annealing com uma busca local através de um PL, bem como os esquemas de

temperatura usados e o critério de parada adotado para o algoritmo acima.

4 Testes Computacionais

Com o objetivo de verificar o desempenho do Simulated Annealing com uma busca local

através de um PL, resolvemos o problema (12) para três exemplos clássicos de estruturas

ŕıgidas que são frequentemente encontradas na literatura. Todas as rotinas necessárias

para a aplicação do método foram implementadas em MATLAB. Os resultados foram

obtidos em um computador pessoal com processador Intel Pentium D935, de 3,2 GHz e

que possui 512 MB de memória RAM, usando o sistema operacional Windows XP.

Adotamos três esquemas distintos para o decréscimo da temperatura, que podem ser

encontrados em Haeser [5]:

(T1) Tk+1 = 0, 9Tk , T0 = 100

(T2) Tk+1 = Tk
log(100)

log(100 + k)
, T0 = 100

(T3) Tk+1 =
Tk

1 +
Tk log(1 + γ)

3σk

, T0 = 100 ,

onde 10−4 ≤ γ ≤ 10−2 e σk é o desvio padrão dos valores da função objetivo obtidos com

a temperatura Tk . Neste trabalho, escolhemos γ = 10−3.

A Figura 4 mostra dois gráficos que relacionam o decréscimo da temperatura Tk com

a probabilidade de aceitação dos pontos que aumentam o valor da função objetivo.
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Figura 4: Gráficos que relacionam o decaimento de Tk com a probabilidade de aceitação dos

pontos.

Pelos gráficos da Figura 4, podemos notar que, quanto mais lento é o decréscimo de

Tk, maior é a probabilidade de que pontos que aumentam o valor da função objetivo sejam

aceitos.

Para cada um dos três esquemas de resfriamento adotados, utilizamos três tamanhos

de discretização do espaço de busca para o problema (12): Lk = 5, 10, e 20 pontos

gerados para cada temperatura Tk. Em todos os testes realizados, tomamos p = 3 como

sendo o fator de penalização das densidades intermediárias e ζ = 1 na função objetivo

(14).

Escolhemos rmin = 1, 5 cm como sendo o raio de abrangência do filtro do vetor gradi-

ente e δ = 0, 15 como sendo o raio da região de confiança para o PL dado em (15).

Consideramos que o algoritmo encontrou a solução ótima aproximada quando a 50a

iteração for atingida, ou quando a variação relativa do valor da função objetivo for menor

que 10−3 durante 5 iterações consecutivas.

A seguir, apresentaremos os exemplos de estruturas testadas.
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4.1 Exemplo 1

Seja o domı́nio retangular mostrado na Figura 5, submetido a uma força vertical f = 1 N

(para baixo) no ponto A (ponto médio da aresta lateral direita do domı́nio). Consideramos

que a aresta lateral esquerda da viga está engastada, impedindo os deslocamentos nodais

tanto na horizontal quanto na vertical. Por simplicidade, consideramos que a viga tem

uma espessura de 1 cm, que o módulo de Young do material que a compõe é de 1 N/cm2,

e que o respectivo coeficiente de Poisson é igual a 0, 3. A estrutura ótima deve conter, no

máximo, 40% do volume total do domı́nio.

A
f

60

30

cm

cm

Figura 5: Domı́nio no qual a viga do Exemplo 2 deve ser constrúıda.

A Figura 6 mostra a topologia ótima da viga, e a Tabela 1 mostra os resultados

referentes aos testes realizados para o exemplo em questão.

Figura 6: Topologia ótima da viga do Exemplo 1.
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Esquema de resfriamento T1

Lk f̃(ρ) (×10−2) iterações tempo (s)

5 3,23847 50 1476,6

10 3,23802 35 681,7

20 3,23929 30 966,9

Esquema de resfriamento T2

Lk f̃(ρ) (×10−2) iterações tempo (s)

5 3,23937 11 276,9

10 3,23614 9 451,0

20 3,24332 12 1218,5

Esquema de resfriamento T3

Lk f̃(ρ) (×10−2) iterações tempo (s)

5 3,24022 50 1404,1

10 3,23052 50 2865,9

20 3,23711 50 5764,5

Tabela 1: Resultados obtidos para a viga do Exemplo 1.

Observando a Tabela 1, constatamos que, para os três esquemas de resfriamento ado-

tados, a função objetivo atingiu um menor valor quando Lk = 10. Quando usamos o

esquema T1, esse menor valor de f̃(ρ) foi encontrado gastando menos tempo. No caso

do esquema T2, o menor valor de f̃(ρ) foi obtido em um número menor de iterações. O

número máximo de iterações foi atingido em todas os casos quando utilizamos o esquema

de resfriamento T3.
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4.2 Exemplo 2

Considere o domı́nio retangular mostrado na Figura 7, onde aplicamos uma força vertical

f = 1 N (para baixo) no ponto A (canto inferior direito do domı́nio). A aresta lateral

esquerda da viga está engastada, impedindo os deslocamentos nodais tanto na horizontal

quanto na vertical. A viga tem uma espessura de 1 cm, o módulo de Young do material

que a constitui é de 1 N/cm2, e o respectivo coeficiente de Poisson é igual a 0, 3. A

estrutura ótima deve conter, no máximo, 30% do volume total do domı́nio.

30 cm

f

60 cm

A

Figura 7: Domı́nio no qual a viga do Exemplo 2 deve ser constrúıda.

A Figura 8 mostra a topologia ótima da viga, e a Tabela 2 mostra os resultados

referentes aos testes realizados para o exemplo em questão.

Figura 8: Topologia ótima da viga do Exemplo 2.
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Esquema de resfriamento T1

Lk f̃(ρ) (×10−2) iterações tempo (s)

5 4,99558 50 1509,4

10 5,00479 41 2395,0

20 5,02076 50 6062,2

Esquema de resfriamento T2

Lk f̃(ρ) (×10−2) iterações tempo (s)

5 5,12279 50 1449,3

10 4,99396 50 3036,1

20 5,00221 50 6081,9

Esquema de resfriamento T3

Lk f̃(ρ) (×10−2) iterações tempo (s)

5 5,00332 50 1417,6

10 4,99222 50 2818,4

20 5,00675 46 5137,4

Tabela 2: Resultados obtidos para a viga do Exemplo 2.

Analisando a Tabela 2, constatamos que, em 6 dos 9 testes realizados, o número

máximo de iterações foi atingido. Quando usamos o esquema de resfriamento T1, o menor

valor de f̃(ρ) foi obtido quando Lk = 5 e, para os esquemas T2 e T3, f̃(ρ) alcançou o

menor valor quando Lk = 10 . Em todos os casos, a solução foi encontrada gastando

menos tempo quando Lk = 5, e a solução encontrada com o menor número de iterações

foi aquela onde adotamos o esquema T1 com Lk = 10.
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4.3 Exemplo 3

Seja o domı́nio retangular mostrado na Figura 9. Aplicamos uma força vertical f =

1 N (para baixo) no ponto A (ponto médio da base do domı́nio). Nos cantos inferiores,

colocamos um apoio que impede os deslocamentos nodais tanto na horizontal quanto na

vertical. A viga tem uma espessura de 1 cm, o módulo de Young do material que a

constitui é de 1 N/cm2, e o respectivo coeficiente de Poisson é igual a 0, 3. A estrutura

ótima deve conter, no máximo, 25% do volume total do domı́nio.

f

60  cm

30  cm

Figura 9: Domı́nio no qual a viga do Exemplo 3 deve ser constrúıda.

A Figura 10 mostra a topologia ótima da viga, e a Tabela 3 mostra os resultados

referentes aos testes realizados para o exemplo em questão.

Figura 10: Topologia ótima da viga do Exemplo 3.
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Esquema de resfriamento T1

Lk f̃(ρ) (×10−3) iterações tempo (s)

5 7,00832 13 241,0

10 7,00473 9 335,2

20 6,93210 50 3858,4

Esquema de resfriamento T2

Lk f̃(ρ) (×10−3) iterações tempo (s)

5 6,95126 50 927,5

10 6,92466 11 399,4

20 6,94662 9 646,4

Esquema de resfriamento T3

Lk f̃(ρ) (×10−3) iterações tempo (s)

5 6,95060 45 792,0

10 7,06770 50 1925,0

20 7,00185 7 550,0

Tabela 3: Resultados obtidos para a viga do Exemplo 3.

Observando a Tabela 3, notamos que o menor valor de f̃(ρ) foi obtido quando Lk = 20

no caso do esquema de resfriamento T1. Para o esquema T2, f̃(ρ) atingiu o menor valor

quando Lk = 10. Finalmente, no esquema T3, o menor valor de f̃(ρ) foi encontrado

quando Lk = 5. O número máximo de iterações foi alcançado em 3 dos 9 testes para

a estrutura em questão. Quando o esquema T2 foi utilizado com Lk = 10, além de

conseguirmos encontrar um menor valor de f̃(ρ), a solução correspondente foi obtida

gastando um menor tempo. No esquema T1, a solução foi encontrada em menos tempo

quando Lk = 5; no esquema T2, a solução foi obtida mais rapidamente quando Lk = 10

e, no esquema T3, o menor tempo gasto pelo algoritmo para encontrar a solução ocorreu

no caso em que Lk = 20.
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5 Conclusão

Neste trabalho, estudamos a aplicação do método heuŕıstico de otimização Simulated An-

nealing na resolução de três exemplos clássicos de problemas de otimização topológica

de estruturas. Para cada ponto gerado, combinamos esse método com uma busca lo-

cal através de um problema de programação linear que aproxima o problema original.

Utilizamos três esquemas de decréscimo da temperatura e, para cada um desses esque-

mas, adotamos três tamanhos de discretização do espaço de busca da solução ótima dos

problemas.

Podemos perceber que, em todos os testes realizados, o valor da função objetivo de-

crescia rapidamente na primeira iteração e que, já a partir da segunda, esse valor apre-

sentava uma variação bem pequena para cada ponto gerado. Também constatamos que

a probabilidade de aceitação dos pontos que aumentam o valor da função objetivo está

diretamente relacionada ao esquema de resfriamento adotado.

Ao contrário do que era esperado, os menores valores da função objetivo foram encon-

trados quando adotávamos discretizações de menor tamanho. Sendo assim, não é posśıvel

estabelecer uma relação direta entre o decréscimo da função objetivo e o número de pontos

gerados em cada temperatura. Também constatamos que em 14 dos 27 testes realizados,

o número máximo de iterações foi alcançado.

Para discutirmos a viabilidade da aplicação do Simulated Annealing em problemas de

otimização topológica, seria necessário realizar um número bem maior de testes, com uma

ampla gama de exemplos.
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