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Resumo

Os veículos robóticos ganham cada vez mais relevância em diversas áreas de conhecimento,
uma vez que podem ser empregados para monitoração de grandes áreas, coleta de dados em
locais de difícil acesso, serviços de entrega, cinematografia, realização de tarefas diversas,
além do uso para entretenimento. Estes robôs apresentam ainda maior potencial de aplica-
ção quando conseguem tomar decisões de forma autônoma, dispensando a interferência
humana em momentos nos quais é desejável uma resposta rápida. O planejamento de
trajetórias se enquadra neste tipo de tarefa, uma vez que pode ser necessário que um veículo
robótico se desloque por grandes distâncias, fora do alcance de um controlador remoto. Um
planejamento autônomo ainda possui a vantagem de poder realizar os movimentos pelo
melhor caminho possível, economizando energia e diminuindo riscos à integridade do robô.
O planejamento de trajetórias pode ser descrito como uma tarefa de otimização, onde os
obstáculos e as fronteiras da área de navegação são tidos como restrições para a função de
custo. Com isso, diversas técnicas já são aplicadas para o planejamento de rotas, podendo
ser divididas em clássicas e heurísticas. Os métodos clássicos utilizam abordagens baseadas
em amostragem para a criação de rotas, enquanto os métodos heurísticos utilizam técnicas
de inteligência computacional. Nesta pesquisa, foi estudada a Otimização por Enxame
de Partículas (PSO) e foi proposta uma variação desta técnica chamada de PSO com
Diversidade Aumentada (PSO-DA). Primeiramente, o algoritmo proposto foi comparado
com diversos outros em tarefas de otimização benchmark sugeridas na Conferência de
Computação Evolucionária (CEC), de 2019. Depois, o algoritmo é testado para o planeja-
mento de trajetórias utilizando quatro diferentes cenários, com complexidades variadas. As
simulações realizadas mostraram que o algoritmo proposto tem grande poder de exploração
e alta diversidade, obtendo boa taxa de soluções ótimas encontradas no planejamento de
rotas.

Palavras-chave: Planejamento de trajetórias. Veículos Robóticos. Navegação autônoma.
Inteligência computacional. Otimização por enxame de partículas.



Abstract

Robotic vehicles are increasingly gathering attention in many areas of knowledge, as
they can be employed for the monitoring of large areas, data acquisition in hard access
places, delivery services, cinematography, daily tasks, and for entertainment purposes.
These robots show even greater application potential when they can make decisions
autonomously, not requiring human interference in moments which it’s desirable a swift
reaction. Trajectory planning fits in this type of task since a robotic vehicle may need to
travel distances beyond the reach of a remote controller. Autonomous planning has also the
advantage of being able to perform movements through the best possible way, saving energy
and reducing risks to the robot’s integrity. Trajectory planning can be described as an
optimization task in which the obstacles and the navigation area’s edges are restrictions to
the cost function. There are already many techniques applied for route planning and they
be classified in classic and heuristic. The classic methods are sample-based approaches for
the path designing, while the heuristic methods use computational intelligence techniques.
In this research, it’s studied the Particle Swarm Optimization (PSO) and it’s proposed
a variation called Enhanced Diversity PSO (EDPSO). Firstly, the proposed algorithm
was compared to many other in the optimization tasks suggested in the 2019 Conference
in Evolutionary Computation (CEC). After this, the algorithm is tested for trajectory
planning using for different scenarios with varied complexity. The simulations taken show
that the proposed algorithm has great exploration power and high diversity, obtaining a
good rate at finding optimal solutions in path planning.

Keywords: Trajectory planning. Robotic vehicles. Autonomous navigation. Computational
intelligence. Particle swarm optimization.
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1 Introdução

Em função do alto desenvolvimento que é presenciado continuamente em recursos
de hardware e software, a área da robótica passa por um estágio de desenvolvimento consi-
derável. Os computadores e dispositivos embarcados possuem capacidade de processamento
cada vez maior em espaços menores, atingindo níveis de miniaturização extremos. Sensores
e atuadores atingem novos patamares de sofisticação sequencialmente, permitindo alta
precisão e eficiência em diversas áreas de aplicação (FRAGAPANE et al.,2021).

Em consequência deste avanço tecnológico, é possível coletar mais dados a respeito
de um determinado ambiente ou terreno, além de informações internas a um sistema
robótico. Dessa forma surgem algoritmos mais complexos e eficientes visando a melhoria do
controle, das tomadas de decisões, processamento de imagens e planejamento de trajetórias
para veículos robóticos (KARUR et al.,2021).

Com todos os avanços tecnológicos mencionados, os veículos robóticos estão em
todos os lugares. Existe uma grande variedade destes robôs, desde os pequenos, que cabem
na palma da mão, até caminhões e veículos de guerra autônomos, como mostrado na Figura
1. Dessa forma, as pesquisas nesta área se multiplicaram, uma vez que esta tecnologia pode
ser aplicada em diversos campos, como agricultura, cinematografia, pesquisas, indústria,
dentre outros (MAINI,2020).

Figura 1. Exemplos de veículos autônomos.

Fonte: Próprio autor.

Um dos maiores problemas em relação aos veículos autônomos diz respeito à sua
locomoção. Todo movimento do veículo pretende sair de um ponto de partida para chegar
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ao ponto final da trajetória, contudo, entre esses dois pontos é comum encontrar obstáculos.
Os primeiros veículos autônomos eram completamente reativos, ou seja, seu comportamento
dependia inteiramente da resposta de sensores para alcançar o final da movimentação
evitando colisões. Atualmente, se deseja que esses veículos realizem tarefas complexas, de
modo que uma arquitetura totalmente reativa não é adequada. O microprocessador que
controla o veículo deve ser capaz de "olhar adiante", sendo possível planejar trajetórias
antes mesmo do veículo começar a se mover. Essa trajetória a ser planejada deve considerar
o estado atual do veículo e o ambiente de navegação, deixando os sensores encarregados
por detectar qualquer mudança que faça necessário alterar este planejamento inicial. Dessa
forma, atualmente é bem mais comum uma arquitetura com partes reativas (baseado em
sensores) adicionado a um computador central que realiza o planejamento e as tomadas
de decisões necessárias, consistindo na parte deliberativa (baseado em informações prévias
do ambiente) da arquitetura. Na literatura, este tipo de arquitetura é chamada de híbrida
(SANCHEZ-LOPEZ et al.,2018).

Há várias abordagens para a tarefa do planejamento de trajetória. Nesta tese
é apresentado um algoritmo baseado na Otimização por Enxame de Partículas (PSO
- Particle Swarm Optimization). O planejamento completo pode ser dividido em três
estágios: tratamento do ambiente de navegação, no qual o mapa do local onde ocorrerá a
movimentação é modelado; depois ocorre o planejamento de uma trajetória válida entre os
pontos inicial e final do movimento; por fim, o pós processamento do caminho escolhido,
de modo a suavizar a rota, tornando-a mais eficiente e segura, repeitando as restrições
inerentes ao veículo robótico. Dentre as vantagens desejadas para o algoritmo destacam-se:

• Definição simples e compreensível do ambiente de navegação;

• Busca de solução ótima através do aumento da diversidade do enxame;

• Adaptabilidade a pequenas mudanças nas características do ambiente

• Possibilidade de aplicação principalmente a veículos robóticos aéreos, porém também
aplicável a robôs terrestres e aquáticos;

• Planejamento de trajetórias seguras, livres de colisões.

Para validar o algoritmo proposto, este foi embarcado a um Veículo Aéreo Não
Tripulado (VANT) e testado utilizando o Mission Planner, usado para o controle de voo de
drones que permite a introdução das trajetórias planejadas no VANT utilizado (BHOITE
et al.,2021).
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1.1 Motivações

Com o aumento da importância dos veículos robóticos em diversas áreas, vários
campos de estudos relacionados obtiveram um grande aumento de notoriedade e com o
planejamento de trajetórias não é diferente. Como já mencionado, existem diversos estudos
visando obter planejadores de trajetória mais eficientes.

A utilização de metaheurísticas para resolver a tarefa de planejamento de trajetórias
é bastante convidativa, pois há uma grande variedade de algoritmos e técnicas que podem
ser utilizadas (VAGALE et al.,2021). Durante o desenvolvimento desta tese, foi prioridade
utilizar um algoritmo de otimização bem conhecido e testado em vários problemas, incluindo
otimização de trajetória, de modo que aquele que fosse escolhido tivesse boa eficiência
computacional ao mesmo tempo que pudesse ser embarcado em um hardware, devendo,
para isso, possuir poucos parâmetros para sintonizar e resposta rápida (LIU et al.,2020).

Dentre os vários algoritmos que poderiam ser utilizados, foi escolhido o PSO,
principalmente visando a utilização da Otimização por Enxame de Partículas com Compor-
tamento Quântico (QPSO - Quantum-Behaved Particle Swarm Optimization) a qual é um
algoritmo baseado no PSO com alteração nos cálculos de atualização de posicionamento.
O QPSO foi apresentado em 2005 (SUN; FENG; XU,2004a) e após várias aplicações
acabou entrando em obsolescência devido à sua lentidão de convergência e desvio padrão
alto normalmente encontrado em suas soluções (BERGH,2002).

Neste trabalho, procurou-se mostrar que, utilizando algoritmos bioinspirados no
problema de planejamento de trajetórias, o aumento da diversidade das soluções é benéfica
para a obtenção de rotas eficientes para a locomoção desejada ao veículo robótico. Desse
modo, a escolha do QPSO se justifica por causa de sua convergência relativamente lenta,
uma vez que essa é uma característica que pode ser aproveitada para o controle da
diversidade.

Em contrapartida, o aumento da diversidade e a convergência mais lenta obriga o
algoritmo a possuir um alto número de iterações para a obtenção de soluções eficientes.
Desse modo, o algoritmo proposto deve obter resultados superiores às metaheurísticas
utilizadas para o planejamento de trajetórias. Por este motivo, o algoritmo proposto é
confrontado com outros através de funções benchmarking e simulação em cenários de
navegação diversos.

Esta tese apresenta um algoritmo baseado em QPSO, porém, com várias modifica-
ções visando melhorar seus pontos fracos através de utilização de técnicas que aumentam
a convergência do enxame.

Tendo em vista o aspecto regional, o Norte brasileiro possui poucas pesquisas em
robótica móvel, sendo necessário adquirir veículos autônomos de outras regiões quando
necessário. Por exemplo, como a região sofre com queimadas e desmatamento (VIEIRA;
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TOLEDO; HIGUCHI,2018), o uso de drones no monitoramento poderia ser de grande
importância para a melhor supervisão da região, desde que haja opções economicamente
viáveis. Veículos autônomos terrestres podem ser úteis na exploração de minas, podendo
fazer inspeções em locais perigosos (SILVA,2020). Deste modo, essa pesquisa também
visa a contribuir o desenvolvimento dessa tecnologia se unindo a pesquisas de outras
universidades da região amazônica (ARAÚJO et al.,2020).

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivos Gerais

Esta tese tem como principal objetivo o desenvolvimento de um algoritmo baseado
em PSO para a tarefa de planejamento de trajetórias em ambientes estáticos e dinâmicos
focando no aumento de diversidade do enxame. Dessa forma, é proposto que o aumento
da diversidade em metaheurísticas tem o potencial de obter resultados satisfatórios para
tarefas de otimização de trajetórias.

1.2.2 Objetivos Específicos

Para a realização dos objetivos gerais desta tese, outras metas intermediárias foram
atingidas, dentre as quais, pode-se destacar:

• Desenvolver de diversos algoritmos para a otimização de trajetórias;

• Criar de algoritmos para o tratamento do ambiente de navegação;

• Desenvolver um PSO com rápida convergência por meio de um controle de diversidade;

• Realizar testes em VANT real em ambiente conhecido.

1.3 Metodologia

Para a realização da pesquisa nesta tese, foi feito um código com o algoritmo
baseado em PSO, juntamente com o tratamento do mapa e o pós processamento da
trajetória. Estes algoritmos foram feitos em linguagem C++ utilizando o Ambiente de
Desenvolvimento Integrado (IDE - Integrated Development Environment) Eclipse para
testes de desempenho. Os códigos foram também escritos no software MATLAB© (Matrix
Laboratory) de modo a fazer o tratamento do ambiente, realizar os testes de comparação
com outros algoritmos em relação à eficiência de trajetórias, além de gerar as figuras e
gráficos que compões este texto.
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Uma vez que o algoritmo foi desenvolvido, a segunda etapa do projeto foi realizar
comparações com algoritmos já presentes na literatura de planejamento de trajetória e
bastante testados. Para isso, foram utilizados Algoritmos Genéticos e Cuckoo Search além
dos próprios PSO e QPSO e diversos outros algoritmos baseados nos dois últimos. As
comparações realizadas foram em relação às trajetórias realizadas, uilizando a função custo
determinada para realizar a comparação, a velocidade de processamento do algoritmo,
utilizando a linguagem C++ para este teste, além da eficiência em planejar trajetos sem
colisões. A segunda parte da comparação foi feita utilizando o conjunto de problemas
multimodais propostos na Conferência de Computação Evolucionária de 2019 (CEC 2019
- Conference on Evolutionary Computing) (LIANG et al.,2019), a qual consite de 22
problemas de otimização com complexidades variadas.

Por fim, o algoritmo proposto foi utilizado para realizar o planejamento de trajetória
de um VANT da DJI, modelo Phantom 3, pertencente ao Laboratório de Controle de
Processos (LCP) do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do
Maranhão (UFMA). Para este fim, foi utilizado o Mission Planner o qual permite compilar
o algoritmo utilizando a placa de protipagem ArduPilot o qual foi embarcado no drone
utilizado. Para que isso fosse possível, o código teve que ser escrito também na linguagem
Python, uma vez que é a única linguagem disponível para programação no software
escolhido. O teste foi realizado em ambientes externos apenas com obstáculos estáticos,
estes testes foram realizados em 2019, uma vez que a partir de 2020 não foi mais possível
realizar os testes devido à pandemia de Covid-19.

Utilizando a metodologia descrita, foi possível desenvolver o algoritmo proposto e
testá-lo em simulações e na prática utilizando um VANT. Os resultados da pesquisa foram
publicados primeiramente na CEC 2018 (FERNANDES; OLIVEIRA; FONSECA-NETO,
2018), e posteriormente foi aceito para publicação em dezembro de 2021 no peródico
Applied Soft Computing (FERNANDES; OLIVEIRA; FONSECA-NETO,2022).

1.4 Organização da Tese

Este texto está organizado como segue:

Capítulo 2 - É realizado uma revisão de literatura a respeito do planejamento de
trajetórias, bem como do tratamento do ambiente e do veículo robótico;

Capítulo 3 - Aborda a teoria a respeito do PSO e do QPSO, apresentando ao final
deste capítulo o algoritmo baseado em PSO proposto.

Capítulo 4 - Neste capítulo são mostrados os resultados da pesquisa, as simulações
de planejamento de trajetórias e também as comparações com outros algoritmos. Por fim,
é discutido o funcionamento do algoritmo utilizando uma planta real.
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Capítulo 5 - Apresenta as conclusões obtidas através das pesquisas e resultados
obtidos. São apresentadas também propostas para trabalhos futuros.
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2 Revisão de Literatura

Para a realização de um planejamento de trajetórias eficiente, o ambiente deve ser
modelado de maneira adequada. Para isso, deve-se descrever o espaço de configurações do
veículo, incluindo possíveis obstáculos e o próprio veículo da forma mais simples possível,
visando evitar um custo computacional maior que o necessário.

Como o problema de planejamento de rotas é basicamente um problema de otimi-
zação, deve-se determinar a função custo correta de acordo com as restrições inerentes
ao problema, para que se possa fazer a sua minimização – na maioria dos casos – ou
maximização (LAVALLE,2006).

O sensoriamento do ambiente de navegação torna-se um ponto sensível do trabalho,
mesmo em ambientes conhecidos e estáticos, pois o veículo precisa se localizar em relação a
objetos-referências para que ele possa se localizar no ambiente de modo a seguir a trajetória
planejada. Nesses ambientes, o planejamento pode ser feito de forma global, pois o veículo
deve simplesmente ir de um ponto a outro da área de navegação, evitando obstáculos dos
quais possui conhecimento prévio. Em ambientes dinâmicos, a necessidade de um bom
sensoriamento torna-se crítico, pois o planejamento global deixa de ser suficiente, sendo
necessário um planejamento local, fazendo o veículo agir de modo reativo para encontrar
obstáculos antes desconhecidos, ou para localizar o ponto final da trajetória quando este é
móvel (SANCHEZ-LOPEZ et al.,2018).

Neste capítulo, será feita uma revisão de literatura sobre o tema. Além disso,
serão abordadas as técnicas utilizadas para o tratamento do espaço de configurações e de
obstáculos, o algoritmo proposto para a inicialização da busca por um melhor caminho e a
função custo utilizada para a determinação da melhor rota.

2.1 Planejamento de Trajetórias

O Planejamento de Trajetórias é o módulo responsável por determinar de forma
automatizada o caminho que o veículo deve seguir, partindo de um ponto inicial até
um ponto final determinados, evitando quaisquer obstáculos presentes no caminho, de
forma eficiente do ponto de vista da energia utilizada, terreno escolhido para a trajetória,
diminuição de riscos de interferências externas, dentre outros fatores.

Segundo Adorno e Borges (2017), a configuração q de um robô representa a
localização e orientação de todos os seus pontos no espaço de trabalho , e o espaço

de configurações C representa o conjunto de todas as suas configurações possíveis. O
planejamento de rotas é feito, em geral, no espaço de configurações do veículo, necessitando
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de boas formulações para a resolução desta tarefa, já que muitas vezes a solução deste
problema está inserida em um espaço de dimensão arbitrária e frequentemente não
euclidiano.

Na Figura2é apresentado o espaço de configurações de um VANT de combate,
que deve sair do ponto de partida até um ponto de chegada evitando as ameaças presentes
no ambiente. No caso apresentado, retirado do artigo de Zhou et al. (ZHOU et al.,2015),
o espaço de trabalho do VANT é tridimensional, todavia o espaço de configurações do
veículo é bidimensional pois o mesmo é projetado para manter a altura constante quando
operando autonomamente.

Figura 2. Exemplo de planejamento de rotas para um VANT.

Fonte: Adaptado de Zhou et al. (ZHOU et al.,2015)

Uma dificuldade normalmente encontrada quando se faz o planejamento de rotas
é que a complexidade de processamento aumenta exponencialmente com o número de
graus de liberdade do robô (KAVRAKI et al.,1996). Sendo assim, o carro mostrado na
Figura3(a), o qual possui três graus de liberdade, possui soluções menos complexas do
ponto de vista computacional, que o VANT apresentado na Figura3(b), com seis graus de
liberdade.

Um dos focos das pesquisas são justamente abordagens que aproximam o espaço
de configurações por meio de amostragens, em espaços mais simples. Na década de
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1990, surgiram algumas técnicas computacionalmente eficientes para este tratamento.
Por exemplo, Barraquand e Latombe (1991) apresentam uma representação distribuída
do espaço de configurações fazendo com que, através de uma abordagem Monte Carlo
conseguisse o efeito de representar braços robóticos com até dez graus de liberdade usando
um espaço de configurações em duas dimensões. Kavraki et al. (1996) desenvolvem uma
abordagem em grafos chamados de Mapa de Rotas Probabilístico, na qual uma árvore
bidimensional é criada onde cada nodo da árvore corresponde a um caminho sem colisões,
permitindo que, dado um ponto inicial e final da trajetória, o algoritmo analise a árvore e
determine o melhor trajeto, sem se preocupar com o espaço de configurações real do robô.

O planejamento de movimento em si, é uma área mais consolidada dentro da
robótica. Reif (2018) analisa o problema do móvel generalizado, no qual um poliedro é
inserido em um espaço euclidiano (podendo realizar somente translações) de duas ou de
três dimensões contendo obstáculos também poliédricos, tendo que realizar um movimento
dentro deste espaço sem colisões. Em uma abordagem diferente deste problema (REIF,
1987), o poliedro é dividido em um conjunto de novos poliedros ligados entre si por uma
reta.

Há basicamente duas técnicas que englobam todas as abordagens em planejamento
de trajetórias: o planejamento global (ou off-line) e o planejamento local (ou on-line)
(CAMPBELL et al.,2020). Um planejador global costuma gerar trajetórias de alto nível
baseadas em um mapa previamente conhecido ou em informações atuais e passadas do
ambiente de navegação, sendo uma técnica eficiente para criar trajetórias completas entre
dois pontos distantes, porém é ineficiente em ambientes dinâmicos, com obstáculos móveis.
O planejador local, por sua vez, não tem necessidade de um mapa gerado a priori ou

Figura 3. (a) Esquemático de um veículo terrestre com três graus de liberdade (x, y, ϕ);
(b) Esquemático de um VANT quadrirotor com seis graus de liberdade
(x, y, z, ϕ, θ, ψ).

Fonte: (a) Lavalle (LAVALLE,2006); (b) Raffo (RAFFO,2011).
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de informações do ambiente, gerando trajetórias de baixo nível em alta resolução de um
pequeno trecho da trajetória total através de informações obtidas através de seus sensores
embarcados, funcionando efetivamente em ambientes dinâmicos, porém sendo inapropriado
para trajetórias mais longas. Normalmente é feito uma amálgama das duas abordagens,
mitigando as desvantagens de cada técnica ao mesmo tempo que há um aproveitamento
dos seus pontos fortes (KARUR et al.,2021). Desse modo, o planejador global traça uma
trajetória geral a ser seguida, enquanto o planejador local faz adaptações à trajetória geral
quando necessário, para evitar obstáculos ou áreas de risco.

O problema de planejamento de rotas para veículos robóticos pode ser dividido em:
(a) métodos clássicos e; (b) métodos heurísticos, como explicitado na Figura4. Alguns
dos métodos clássicos mais importantes são a decomposição celular (DC), métodos de
campos potenciais (MCP), Planejadores de Frente de Onda (PFO), além de métodos
probabilísticos (ADORNO; BORGES,2017).

Figura 4. Classificação de algoritmos para o planejamento de rotas para robôs.

Fonte: Próprio autor.

Na decomposição celular, o espaço de configurações livres do robô é dividido em
pequenas regiões denominadas de células (ROSELL; INIGUEZ,2005). Esta técnica pode
ser dividida em decomposição celular exata e decomposição celular aproximada. Na de-
composição exata, o espaço de configurações é particionado de modo que a união de
todas as partições resulta no espaço de configurações completo. A Figura5(a) apresenta
um exemplo de decomposição celular exata, conhecida com decomposição trapezoidal
ou vertical (LATOMBE,1991). A decomposição celular aproximada, geralmente tem
implementação mais simples que a completa, apesar de ter mais propensão a não encontrar
trajetórias factíveis. O princípio básico deste algoritmo é dividir o espaço de configura-
ções em formas geométricas simples, classificando-as em três tipos: vazias (células sem
obstáculos); cheias (células completamente preenchidas por obstáculos) e mistas (células
parcialmente preenchidas por obstáculos). O objetivo é dividir sequencialmente as células
mistas até que todas estejam vazias ou cheias (LOZANO-PÉREZ,1986). A Figura5(b)
mostra esse processo de decomposição.
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Já os métodos por campos potenciais, os quais foram propostos por Khatib (KHA-
TIB,1986), têm a premissa básica de atribuir um potencial de atração gerado pelo ponto
de chegada, além de um potencial de repulsão emanado pelos obstáculos. Sendo assim,
o módulo planejador de rotas cria as trajetórias através dos cálculos de diferenças de
potenciais de atração e repulsão gerados pelos pontos mencionados do espaço de confi-
gurações. A Figura6apresenta as forças de atração e repulsão presentes em um espaço
de configurações. Um algoritmo ideal faz com que a força resultante seja zero quando o
veículo atinge o destino desejado. Contudo, os algoritmos de campos potenciais podem
encontrar mínimos locais para a força resultante, causando uma convergência prematura
em um mínimo local (CHOSET et al.,2005). Alguns trabalhos, como os de Kim (KIM,
2009;KIM,2006) propõem novas formas de tornar o algoritmo mais robusto em relação
aos mínimos locais. De toda forma, o método de campos potenciais ainda gera pesquisas,
inclusive aliando-o a heurísticas, como será observado mais a frente.

No algoritmo Planejador de Frente de Onda (LAVALLE,2006), uma grade é

Figura 5. Decomposição celular: (a) Exata trapezoidal; (b) Aproximada.

Fonte: Adorno e Borges (ADORNO; BORGES,2017).
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colocada no espaço de configurações e rotulam-se os espaços gerados: 1, para grades
ocupadas por obstáculos; 0, para espaços livres; 2, para o ponto final da trajetória. A partir
do ponto final da trajetória, as células vizinhas livres têm seu rótulo alterado para a soma
do ponto final com 1, ou seja, são iguais a 3. O processo é repetido com a células livre
vizinhas às últimas, até preencher todo o espaço de configurações. A solução é encontrada
partindo de um ponto inicial através de uma sequência decrescente até o ponto de chegada,
com valor 2. A principal vantagem dessa abordagem é a existência de um único ponto
mínimo no espaço de soluções, além da distância ótima ser a menor distância de Manhattan
(BARRAQUAND; LATOMBE,1991). Todavia, para espaços de configurações grandes
ou de muitas dimensões, o PFO tende a tornar-se computacionalmente impraticável
(LAVALLE,2006).

Dentre os métodos probabilísticos, destaca-se o já citado Mapa de Rotas Proba-
bilísticos (KAVRAKI et al.,1996), o qual foi um dos primeiros algoritmos viáveis na
prática a basear-se na amostragem do espaço de configurações, ou seja, pontos do espaço
de configurações são escolhidos de forma aleatória e conectados por grafos.

Outra abordagem fundamentada na amostragem do espaço de configurações são as
Árvores Aleatórias para Exploração Rápida (RRT - Rapidly-Exploring Random Trees), a
qual propõe substituir conceitos de espaços de configurações por conceitos relacionados
a espaços de estados (LAVALLE; KUFFNER,1999). Este algoritmo cria uma árvore a
partir do ponto inicial da trajetória, sendo que vários nodos são criados aleatoriamente,
sendo os mais próximos conectados por uma reta, formando uma forma de trajetória até
atingir o ponto final.

Uma variante da RRT bastante estudada são as Árvores em Espaços Expansivos

Figura 6. Campos potenciais: (a) Potencial de atração do ponto de chegada; (b) Potencial
de repulsão de um obstáculo; (c) Potencial resultante no espaço de configurações.

Fonte: Adorno e Borges (ADORNO; BORGES,2017).
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(EST - Expansive-Spaces Trees) (HSU,2000), sendo que neste último, duas árvores são
formadas, uma a partir do ponto inicial da trajetória, e outra a partir do ponto final, até
que estas se encontrem, formando um caminho.

Por fim, também vale destacar o algoritmo denominado Passeio Aleatório Adapta-
tivo (ARW - Adaptive Random Walk) (CARPIN; PILLONETTO,2005), onde a começar
do ponto de partida, é amostrado um novo ponto aleatório relativamente próximo e, caso
não haja obstáculos entre os dois, o passeio aleatório evolui. O algoritmo segue dessa
maneira até encontrar o ponto final. A Figura7mostra a evolução de um passeio aleatório.

No geral, os planejadores probabilísticos possuem a desvantagem de gerar soluções
de baixa qualidade, gerando caminhos maiores que o necessário por muitas vezes. Em
geral é necessária uma etapa de pós processamento para melhorar os resultados obtidos
(ADORNO; BORGES,2017).

Figura 7. Caminhada Aleatória Adaptativa na qual foram necessários 152 movimentos
para atingir o destino desejado.

Fonte: Carpin e Pillonetto (CARPIN; PILLONETTO,2005).

Os métodos clássicos dominavam a área de planejamento de trajetórias para veículos
robóticos, mas a partir do ano 2000 o cenário foi sendo alterado (MOHANTI; PARHI,
2013). As abordagens heurísticas popularizaram-se neste campo de pesquisas. Os métodos
heurísticos aplicados no planejamento de rotas possuem a vantagem de não precisarem
lidar com incertezas do sistema decorrentes pricipalmente da modelagem do ambiente e do
veículo (WAHAB; NEFTI-MEZIANI; ATYABI,2020). Os principais métodos utilizados
são redes neurais, lógica fuzzy, algoritmos evolucionários, bem como algoritmos híbridos.

Os algoritmos baseados em inteligência computacional são largamente aplicados
para tarefas de otimização em diversas áreas, como os problemas de scheduling. Muitos
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estudos utilizam tais algoritmos para organização do workflow em ambientes de nuvem,
podendo-se destacar trabalhos que usam o Otimizador por Lobo Cinzento (GWO - Gray
Wolf Optimizer) (ABED-ALGUNI; ALAWAD,2021), o Cuckoo search (ALAWAD; ABED-
ALGUNI,2021), algoritmos baseados em PSO (PRADHAN; BISOY; DAS,2021), dentre
outros, obtendo resultados promissores. Existe também na literatura a utilização de
metaheurísticas em problemas de fluxo de potência para configurações smart grid (PAPA-
DIMITRAKIS et al.,2021), geração de energia (MASSAN; WAGAN; SHAIKH,2020) e
análise de estruturas de contruções (GOMES; ALMEIDA,2020).

Para a tarefa específica de planejamento de trajetórias, Santana et al. (2020)
desenvolveram um planejador de rotas para um sistema multirrobótico baseado em AG
através de uma abordagem que combina soluções para os problemas de orientação de equipe
(team orienteering) e de múltiplas mochilas (multiple backpack). Alguns estudos revelam
que o AG apresenta certas limitações na sua aplicação ao planejamento de rotas, como a
falta de garantia de obtenção de soluções ótimas, difculdade de sintonia dos parâmetros
como a taxa de mutação e tamanho da população, além de uma baixa velocidade de
convergência (PATLE et al.,2019). Para diminuir tais desvantagens, Li et al. (2020)
desenvolveram uma estratégia para aumentar a velocidade da convergência do AG sem
reduzir a qualidade da otimização. Outro AG modificado foi pesquisdo por Jianjun et al.
(2016), no qual o tamanho dos cromossomos é adaptável, resultando em menores custos de
processamento. Patle et al. (2018) propôs um AG cujos cromossomos são representados
por matrizes binárias voltado para navegação com trajetórias com pontos de chegada
móveis. Shivgan e Dong (2020), por sua vez, modelaram a tarefa de planejamento de
trajetórias de modo análogo a um problema de caixeiro viajante para a aplicação de um
AG especializado no problema com o intuito de conseguir melhorar o consumo de energia,
obtendo economia de até 80%.

Estratégias de planejamento de trajetória com aplicação da lógica fuzzy também
obtêm sucesso em aplicações para a navegação de robôs humanoide (RATH et al.,2018) e
veículos subaquáticos (JALAL; NASIR,2021). Redes Neurais Artificias (RNA) também
possuem espaço para aplicações neste campo (LI et al.,2019), porém este não é o algoritmo
mais adequado para a tarefa sendo normalmente utilizado em conjunto com outros
algoritmos para melhor eficiência (KHAKSAR et al.,2019).

Há ainda muitos outros exemplos de técnicas de inteligência computacional aplicados
ao planejamento de trajetórias, tais quais a Otimização por Colônia de Formigas (OCF)
(KUMAR et al.,2020), a Colônia de Abelhas Artificiais (CAA) (NAYYAR et al.,2020),
Cuckoo Search (CS) (SONG; PAN; CHU,2020) e o Algoritmo de Vagalumes (FA - Firefly
Algorithm) (TIGHZERT; FONLUPT; MENDIL,2018). Em (AJEIL et al.,2020), um
algoritmo OCF baseado na idade das formigas da colônia foi apresentado para resolver
o planejamento de rotas em ambientes estáticos e dinâmicos. Um planejador de rotas
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global baseado em CAA foi usado em (SZCZEPANSKI; TARCZEWSKI,2021) para obter
informações de modo offline a respeito de pontos de interesse em um ambiente dinâmico,
de modo a auxiliar outro planejador de trajetórias baseado no algoritmo de Dijkstra, o
qual age de modo online, escolhendo o melhor caminho. Sharma et al. (SHARMA; SINGH;
DORIYA,2021) propuseram um algoritmo CS modificado no qual há uma abordagem de
torneio para o planejamento de trajetória, substituindo o conceito de seleção aleatória,
de tal modo que o tamanho de cada rota e o tempo estimado são os parâmetros usados
em cada competição. Li et al. (LI; FAN; HOU,2020), por sua vez, apresentaram umFA
com população de vagalumes ajustável de modo proporcional ao número de obstáculos em
determinado ambiente de navegação, propondo duas funções não lineares para determinar
o número de vagalumes a cada iteração de modo a obter a melhor evolução possível na
aptidão (ou fitness) do enxame.

Em um artigo recente, Fan e Akhter (FAN; AKHTER,2021) apresentaram um
algortimo PSO para o planejamento de trajetória de VANT’s usando uma abordagem
com peso de inércia variável no tempo, obtendo bons resultados. Song et al. (2021)
desenvolveram uma nova estratégia para planejar uma rota suave para robôs móveis
através de um algoritmo PSO em combinação com uma curva de Bezier contínua de ordem
elevada. Há ainda estudos aplicando algoritmos baseados em PSO de forma híbrida com
outras técnicas de inteligência computacional, como apresentado por Liu et al. (2021),
que desenvolveram uma otimização por um enxame de partículas treinado por uma rede
fuzzy-neural.

2.2 Tratamento do Espaço de Configurações

O espaço de configurações é uma representação matemática de um ambiente o
qual permite que o veículo seja representado por um ponto ou um objeto geométrico.
Quando bem formulado, um espaço de configurações pode servir para aplicações diferentes
(LAVALLE,2006). Segundo Latombe (1991), conceitos físicos como força, atrito ou mesmo
condições de terreno (subida, descida, área de grama ou asfalto) podem ser representados
neste espaço de várias formas, como figuras geométricas adicionais. Os obstáculos e
restrições podem ser representados de maneira explícita ou não. A Figura8apresenta um
espaço de configurações para o planejamento do movimento de um braço mecânico. Neste
caso, o braço robótico possui 3 graus de liberdade, porém o espaço de configurações trata
o problema usando apenas duas dimensões, tornando o planejamento mais simples.

Para veículos robóticos, contudo, o espaço de configurações normalmente é mais
natural. Um veículo terrestre, que possui mais de dois graus de liberdade, costuma ser
tratado como um ponto sobre um mapa bidimensional. Já um veículo aéreo ou aquático,
sempre com mais de três graus de liberdade, tem seu espaço representado por mapas
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tridimensionais, ou mesmo bidimensionais, caso a altura seja considerada constante ou
irrelevante (o que pode acontecer principalmente em ambientes fechados). A Figura9
apresenta configurações de espaço para esses dois tipos de veículos.

Figura 8. Diferença de complexidade entre o espaço de trabalho e o espaço de configurações.

Fonte: Adaptado de https://natanaso.github.io.

Figura 9. Espaço de configurações: (a) de um robô terrestre, com espaço livre e obstá-
culos discriminados. O veículo é representado por um círculo; (b) de um robô
móvel aéreo, onde os cilindros vermelhos são zonas de risco, os obstáculos são
respresentados pela superfície do mapa e o veículo é pontual.

Fonte: (a) Adaptado de http://kilyos.ee.bilkent.edu.tr; (b) Roberge et al. (ROBERGE;
TARBOUCHI; LABONTé,2013).
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i=1 i=1

Para uma definição formal, o espaço de configurações C de um robô é o conjunto
de todas as configurações possíveis para ele. Um ponto q no espaço de configurações
representa a localização e orientação do robô no espaço de trabalho .

Segundo a definição de Adorno e Borges (2017), todo obstáculo Oi, com i =
1, 2, . . . , n, no espaço de trabalho é representado em C na região COi = {q ∈ C|A(q) ∩ Oi ̸=
onde A(q) representa o volume ocupado pelo veículo robótico A em quando se en-
contra na configuração q. As posições dentro de um espaço de configuração nas quais
não haja possibilidade de colisões com quaisquer obstáculos são denominados espaços de
configurações livres Clivre, que pode ser obtido por

0},

Clivre = C − ∪n COi = {q ∈ C|A(q) ∩ (∪n Oi) = 0} (2.1)

É justamente em Clivre que ocorre o planejamento das trajetórias, uma vez que se
deseja determinar um caminho totalmente livre de contatos com obstáculos ligando duas
configurações em Clivre.

Para que haja possibilidade de um algoritmo qualquer encontrar uma solução para
o planejamento de rota, as configurações inicial e final devem estar em Clivre e elas devem

ter alguma conexão possível que não entre na região COi.

2.3 Representação de Obstáculos

Nos estudos de planejamentos de rotas, o tratamento que se dá aos obstáculos pode
fazer grande diferença. O tipo de abordagem necessária para o planejamento depende do
formato algébrico do obstáculo e do seu comportamento (LATOMBE,1991).

À primeira vista, a determinação da representação dos obstáculos pode parecer
trivial, auxiliando os algoritmos de planejamento já que estes demandam simplicidade.
Por exemplo, se é desejado representar um octógono no espaço de configurações, uma
forma eficaz, seria através da intersecção de oito semiplanos, como mostrados na Figura
10(LAVALLE,2006). Nesse caso, as equações de oito retas são inseridas, cada uma
representando um lado do polígono. O lado voltado para o centro da figura desejada forma
um semiplano positivo, sendo o outro semiplano negativo. Denominando cada semiplano

positivo por Hi, onde i = 1, 2, . . . , n, o obstáculo se forma com a equação

O = H1 ∩ H2 ∩ H3 ∩ · · ·Hn (2.2)

A equação2.2é usada para a formação de polígonos convexos. Para polígonos não
convexos Q, é feita a divisão do polígono em k figuras convexas menores, os quais são
unidos através da seguinte equação:
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Q = O1 ∪ O2 ∪ O3 ∪ · · · Ok (2.3)

A ideia para a formação de polígonos aplica-se também a espaços de configurações
em 3D, sendo que ao invés de uma reta gerar um semiplano H, é realizada a inserção de
planos de acordo com o número de faces do polígono. O lado do plano voltado para o
centro do polígono é denominado como positivo, gerando um semiespaço. A intersecção
dos semiespaços gerados formam o polígono convexo de forma similar à equação2.2. No
caso de polígonos não convexos em três dimensões, também é realizada a união de figuras
convexas menores para a montagem do mesmo, como no caso em 2D.

Quando o obstáculo é um círculo ou uma esfera, a aplicação da intersecção de
semiplanos ou semiespaços é impraticável, visto que seria necessário a intersecção de muitas
regiões para formar um círculo aceitável. Dessa forma a melhor solução é aplicar a equação
geral da circunferência (STEINBRUCH; WINTERLE,1987):

(x− a2) + (y − b2) = r2 (2.4)

onde r é o raio do obstáculo circular, (a, b) é a posição do centro do círculo em relação
às coordenadas, e os termos (x, y) são os pontos que formam a circunferência que irão
constituir a fronteira entre O e Clivre. Para uma esfera, basta adiçionar o termo (z − c2) à
equação2.4.

Figura 10. Uma região poligonal convexa pode er identificada pela intersecção de semipla-
nos.

Fonte: Lavalle (LAVALLE,2006).
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É preciso levar em consideração também que, para o espaço de configurações
representar um veículo por um ponto, as dimensões do veículo devem ser incorporadas
ao obstáculo. Uma forma simples de entender tal conceito é usar o exemplo presente em
(LAVALLE,2006), no qual usa-se um espaço de configurações de apenas uma dimensão
e pode ser visto na Figura11. O robô A encontra-se no intervalo [−1, 2], enquanto o
obstáculo O localiza-se no intervalo [0, 4]. Para determinar qual será a nova dimensão
do obstáculo, a posição de A deve ter seu sinal invertido, tornando-se −A = [−2, 1].
O próximo passo é simplesmente somar os intervalos −A e O, resultando em [−2, 5].
Esta abordagem deve ser realizada para todos os pontos em que o robô e o obstáculo se
encontram, desse modo o processo pode ser feito através de uma convolução. Depois de
todo o processo de convolução, o obstáculo do exemplo fica compreendido no intervalo
[−3, 7].

Figura 11. Obtenção da dimensão demathcalCobs inserido em C de uma dimensão.

Fonte: Lavalle (LAVALLE,2006).

2.4 Abordagem pelo Caminho Direto

Ao contrário de algumas abordagens clássicas, como o Planejador de Frente de
Ondas e o Algoritmo de Campos Potenciais, as heurísticas computacionais não realizam uma
otimização contínua, escolhendo pontos do espaço de configurações que serão conectados
através de algum algoritmo de interpolação para gerar um caminho.

Para cada rota desejada, o primeiro parâmetro a ser definido é o número de pontos
os quais devem ser amostrados para utilização na otimização. A Figura12(a) apresenta
uma configuração onde foram amostrados primeiramente 15 pontos. Na Figura12(b),
por sua vez, apenas 3 pontos são amostrados no sistema. A trajetória nos dois casos é
eficiente, sendo que no primeiro, a trajetória é levemente menor. No segundo caso, contudo,
a velocidade de processamento do problema foi consideravelmente maior e, a não ser que
o tamanho da rota seja um fator crítico, o uso de apenas 3 pontos de amostragem é
preferível, uma vez que se queira um planejamento veloz (FERNANDES; OLIVEIRA;
FONSECA-NETO,2018).
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Desse modo, o planejamento se encontra diante de um outro problema de otimização,
pois um número de pontos amostrado n muito alto resulta em processamento mais lento,
enquanto que uma escolha de poucos pontos pode fazer com que o planejamento de rotas
em si possua grande chance de não alcançar a eficiência necessária. Contudo, resolver
esse problema através de heurísticas ou formulações matemáticas pode fazer com que o
processamento se torne lento de qualquer modo. Tendo isso em consideração, um método
relativamente simples é apresentado em (FERNANDES; OLIVEIRA; FONSECA-NETO,
2018), chamado de Abordagem do Caminho Direto. Esta técnica funciona da seguinte
forma: tendo em vista os pontos iniciais e finais do espaço de configurações, uma linha
reta é traçada unindo-os. Logo após, o algoritmo faz a contagem do número de obstáculos
k que são cruzados pela linha reta. Depois disso, é determinado que o número de pontos
amostrados é igual ao número de objetos atingidos pela linha desenhada em C.

Algumas observações devem ser feitas para o uso eficiente da Abordagem do
Caminho Direto:

Figura 12. (a) Rota gerada através da interpolação de quinze pontos; (b) Rota gerada pela
interpolação de três pontos do espaço de configurações.

Fonte: Fernandes et al. (FERNANDES; OLIVEIRA; FONSECA-NETO,2018).
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(a) Esta abordagem deve ser utilizada para planejamentos de trajetórias em espaços
abertos, sendo ineficiente para navegação em corredores;

(b) Se a reta atravessar um obstáculo modelado por um polígono não convexo formado
computacionalmente através da união de polígonos menores, então deve ser contado
o número de vezes que a reta cruza o objeto;

(c) Na presença de obstáculos dinâmicos, esses não devem ser levados em consideração,
uma vez esta abordagem é usada apenas no planejamento global da trajetória. Os
obstáculos dinâmicos devem ser tratados principalmente em planejamentos locais;

(d) Caso o algoritmo desta abordagem retorne k ≤ 2 um ponto de amostragem deve
ser adicionado, ou seja, n = k + 1. Esta adaptação é necessária pois se um dos
obstáculos atravessado apresentar uma dimensão considerável, o número de pontos de
amostragem é muito pequeno para realizar uma manobra mais complexa necessária
para contornar o objeto (FERNANDES; OLIVEIRA; FONSECA-NETO,2018).

A Figura13apresenta o pseudocódigo do algoritmo utilizado para a aplicação da
abordagem mencionada, enquanto a Figura14apresenta alguns casos diferentes utilizando
esta técnica.

Figura 13. Algoritmo da Abordagem do Caminho Direto.

Fonte: Próprio autor.

2.5 Função Custo

Como afirmado anteriormente, o planejamento de trajetórias pode ser considerado
um problema de otimização no qual se deve minimizar os custos inerentes à movimentação
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do veículo. Nesta seção será explicada a função custo utilizada para as simulações e testes
apresentados posteriormente neste texto.

A primeira coisa que se deve minimizar é o tamanho da trajetória, uma vez que
é desejado o menor tempo possível para o deslocamento. Sendo assim, a função custo a
seguir é considerada para a minimização da trajetória:

Ctraj = κLtraj (2.5)

onde Ltraj é o tamanho do percurso planejado e κ é um peso utilizado para dar maior ou
menor importância à extensão da rota planejada em relação aos outros parâmetros.

Outros aspectos também devem ser levados em consideração para a obtenção da

Figura 14. Aplicação da Abordagem do Caminho Direto para a determinação do número
de pontos da amostra necessário para o planejamento de rota.

Fonte: Fernandes et al. (FERNANDES; OLIVEIRA; FONSECA-NETO,2018).
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função a ser otimizada. Um fator importante é o terreno que o robô móvel terá que
atravessar para atingir seu destino. Do ponto de vista de veículos terrestres, é preferível
atravessar um território pavimentado do que um arenoso. Também é uma ação prudente
evitar áreas desniveladas ou que possuam buracos. Terrenos planos são melhores do ponto
de vista do consumo de energia e segurança do veículo, do que terrenos com inclinações.
Tendo isto em vista, uma segunda função deve ser otimizada:

Cterr = πLterr (2.6)

onde Lterr é o tamanho da trajetória dentro de um terreno determinado e π é um parâmetro
de penalidade que depende do tipo de terreno. A Tabela1apresenta alguns exemplos de
valores para π.

Ainda é necessária uma função que penalize as colisões, de modo a evitar que as
trajetórias planejadas façam com que o veículo corra riscos de bater em obstáculos. A
Equação2.7propõe a multiplicação de um parâmetro de penalidade η com o tamanho da
trajetória que esteja fora de Clivre. Este trecho invadindo um obstáculo é denominado Lobs.

Ccolisão = ηLobs (2.7)

É importante destacar que, enquanto as Equações2.5e2.6definem critérios de
otimização do algoritmo, a Equação2.7define um critério de factibilidade do território
traçado pelo planejador. Observa-se desta afirmação que Ccolisão deve ser totalmente
minimizado (atingir zero) para que o planejamento seja considerado aceitável. Pode-se
dizer então que Ccolisão defina as restrições da otimização. Desta forma, a função custo
total da trajetória passa a ser a soma de todos os custos analisados nesta seção, deste
modo

Fcusto = Ctraj + Cterr + Ccolisão (2.8)

Tabela 1. Valores recomendados de π para alguns tipos de terrenos.

Valores recomendados para o parâmetro π

Veículos Robóticos Terrestres Veículos Robóticos Aéreos
Subida/descida leve π = 1 Ventos fracos π = 1

Subida/descida moderada π = 1.3 Ventos moderados π = 1.4
Grama/terra batida π = 1.6 Área próxima a 2 obstáculos π = 1.8

Rota esburacada/pedregosa π = 2 Proximidade a mais de 3 obstáculos π = 2
Subida/descida íngreme π = 2.3 Ventos fortes π = 3

Fonte: Autor.
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A Equação2.8é feita visando o planejamento de trajetórias para qualquer tipo de
veículo, porém pode ser especializado caso seja necessário. No caso de um veículo autônomo
subaquático, por exemplo, pode ser incluído um custo de profundidade, evitando pressões
elevadas para este robô. Em (ROBERGE; TARBOUCHI; LABONTé,2013) é utilizada
uma função custo que leva em consideração custos de energia, combustível e rotações
bruscas na trajetória.

Ainda analisando a Equação2.8, verifica-se que o problema de planejamento de
trajetórias é uma tarefa de otimização multiobjetivo restringida, onde há três custos a se
minimizar (Ctraj e Cterr), sendo necessário encontrar um ponto de equilíbrio entre os três
para se minimizar Fcusto. Por sua vez, as restrições da otimização são representadas por
Ccolisão, o qual deve ser nulo para que a solução atingida seja considerada viável.

Para evitar um valor não nulo para essa função de restrição representada por Ccolisão,
uma abordagem simples é a técnica que é conhecida como “pena de morte” , na qual o
parâmetro η, da Equação2.7, deve ter um valor extremamente elevado, como η = 10000,

fazendo com que as soluções intangíveis obtenham a pior função custo possível. Esta
abordagem é facilmente aplicável, porém deve ser evitado pois esta estratégia dificulta a
exploração de determinadas área do espaço de configurações, fazendo com que o algoritmo
não analise as possibilidades daquele espaço o qual poderia possuir mínimos locais ou
globais (MEZURA-MONTES; COELLO,2011).

A técnica escolhida para evitar as restrições foi o ranqueamento estocástico (RU-
NARSSON; YAO,2000). Por essa técnica, é definida uma probabilidade Pr em cada
iteração na qual, ao invés de se usar a Equação2.8, apenas Ccolisão é considerado. A
probabilidade Pr é reduzida a cada iteração t, já que, à medida que a análise do espaço
de busca avança, as informações obtidas em soluções intangíveis perdem relevância. A
atualização de Pr é dada por

onde T é o número total de iterações.

Pr = 1− T (2.9)
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3 Metaheurísticas Utilizadas para o Planeja-
mento de Trajetórias

Os problemas de planejamento de trajetórias podem ser considerados tarefas de
otimização. Portanto é necessário escolher uma forma adequada de lidar com essa questão.
A computação evolucionária apresenta vantagens sobre métodos clássicos de otimização por
serem métodos de simplicidade conceitual, com fácil aplicabilidade em diversos problemas,
apresentarem robustez a perturbações e por conseguirem soluções para situações não
lineares, de difícil formulação (WAHAB; NEFTI-MEZIANI; ATYABI,2020).

Nesse capítulo serão apresentados primeiramente os parâmetros utilizados para
realizar a validação de algoritmos evolucionários segundo proposto na Conferência de
Computação Evolucionária (CEC) de 2019 (LIANG et al.,2019). Em seguida, serão
apresentados os diversos algoritmos que serão analisados neste trabalho, incluindo o
algoritmo proposto neste texto.

Em especial, será estudado o funcionamento da Otimização por Enxame de Par-
tículas (PSO), bem como o PSO com comportamento Quântico (QPSO). Por fim, será
apresentado o algoritmo porposto nesta tese para a tarefa de planejamento de trajetórias.

3.1 Otimalidade de Pareto

O conceito de otimalidade de Pareto (ou eficiência de Pareto) estabelece uma
relação entre vários recursos necessários a uma tarefa, na qual não é possível fazer nenhuma
alteração que melhore a tarefa como um todo. Considerando apenas dois recursos, por
exemplo, a otimalidade de Pareto ocorre quando não há meios de melhorar um recurso
sem piorar o outro (LOPES; JúNIOR; PELLAND,2021). Um conjunto ótimo de Pareto
(CP) é o conjunto de pontos em que não há dominância entre as soluções em cada um. Por
exemplo, ao otimizar duas funções simultanemente, caso um ponto A melhore a solução

geral em relação a um ponto B, então há a dominação de B por A. É comum encontrar
problemas multiobjetivos nomundo real commúltiplos conjuntos de Pareto globais ou
locais (YUE; LIANG,2018).

É de fundamental importância encontrar múltiplos CP’s em problemas de otimiza-
ções multimodais (OMM) por quatro razões principais (YUE et al.,2019):

(a)Diferentes CP’s podem ser adequados a diferentes tomadores de decisões;
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(b) Determinar múltiplos CP’s ajuda a revelar as potenciais propriedades de
determinadosproblemas;

(c)Fazer a alteração de um CP para outro ajuda a resolver problemas dinâmicos;

(d) Possuir múltiplos CP’s aumenta a probabilidade de encontrar soluções robustas.

Para avaliar as soluções encontradas por determinado algoritmo, os conjuntos de
Pareto podem ser utilizados e métricas a respeito da qualidade desse conjuntos podem
ser obtidos. Uma das primeiras métricas utilizadas é o cálculo do Hipervolume (HV) das
soluções (ZITZLER,1999). O HV nada mais é que uma medida do quanto do espaço
objetivo é dominado por uma fronteira de Pareto (FP), a qual é o limite que determinada
variável encontra para soluções factíveis. A FP global de um sistema pode ser aproximada
por uma função objetivo f .

Para realizar o cálculo do HV de um determinado CP encontrado por um algoritmo
é interessante utilizar uma referência V , indicando o volume o espaço objetivo, para realizar
uma normalização. O cálculo de V é dado pela Equação3.1:

V = (fmax − fmin) (3.1)

onde fmax e fmin são, respectivamente, os valores máximos e mínimos que a função objetivo
i i

fi pode alcançar com respeito a cada dimensão i do problema.

Para o cálculo de HV é necessária a determinação do tamanho da área A dentro do
espaço objetivo que é associada a um conjunto de soluções não dominadas. Por exemplo,
em um caso de duas dimensões, essa áre é formada pela união dos retângulos formados
entre os pontos (0, 0) e (f1(x), f2(x)), como mostrado na Figura15. Por fim, o HV pode ser
calculado pela Equação3.2, onde é possível observar que, em um problema de otimização,
deseja-se o valor mais alto possível.

HV =
A
V

(3.2)

Apesar de bastante útil para verificar a qualidade das soluções, o parâmetro HV
pouco revela a respeito da convergência do algoritmo (LIANG et al.,2019). Vale destacar
que há pesquisadores que consideram que o HV proporciona informações a respeito da
convergência de uma metaheurística (PAL; BANDYOPADHYAY,2016). Em relação a
este aspecto, foi proposta por Zhou (ZHOU; ZHANG; JIN,2009) a métrica chamada de
Distância Generacional Invertida (IGD -Inverted Generational Distance) a qual pode ser
aplicada tanto ao espaço objetivo como ao espaço de decisões. Para o espaço objetivo, a
métrica é chamada de IGDf e consiste na distância euclidiana média entre a FP obtida na
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otimização e a verdadeira FP. Tomando P ∗ como um conjunto de pontos uniformemente

distribuídos sobre a FP verdadeira do problema (FP global) e P como o conjunto obtidos
na otimização (FP local), então o IGDf é calculado pela Equação3.3:

IGDf = v∈P∗ d(v, P ) . (3.3)
|P ∗|

onde d(v, P ) é a distância entre um ponto v de P ∗ e os pontos de P , quanto |P ∗| é a
cardinalidade de P ∗, ou seja, o número de pontos que representam a FP global. Em um
problema de otimização, quanto menor o valor de IGDf, melhor.

O cálculo de IGD para o espaço de soluções é chamado de IGDx e possui basicamente
a mesma ideia, podendo ser calculado utilizando uma fórmula análoga à apresentada na
Equação3.3. A única diferença na análise é que P ∗ representa o CP verdadeiro (CP global)
e P é o CP obtido na otimização.

Além dos três parâmetros mencionados, mais um será utilizado, chamado de
Proximidade dos Conjuntos de Pareto (PSP - Pareto Sets Proximity), o qual tenta refletir
a similaridade entre os CP’s obtidos na otimização com os conjuntos de Pareto reais. Este
parâmetro foi apresentado em (YUE; LIANG,2018) se mostra importante por verificar o
quanto do CP obtido está contido no CP real.

Para o cálculo do PSP, primeiro é definida a taxa de de cobertura TC de um
conjunto de Pareto ao conjunto global:

TC =

1
n 2n

δl
l=1

(3.4)

Figura 15. Determinação de A.

Fonte: Próprio autor.
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l l l l

onde

1 se Vl
max = Vl

min

0 se vmin ≥ V max ∥ vmax ≤ V minδl =
min(vmax,V max)−max(vmin,V min) 2

(3.5)

l l max l lmin caso contrário
Vl −Vl

onde n é a dimensionalidade do espaço de decisões, vmax e vmin são, respectivamente, o
l l

máximo e o mínimo valor do CP obtido para a l-ésima variável, enquanto Vl
max e Vl

min

são o máximo e mínimo valor do CP global para a mesma variável l.

Finalmente, para realizar o cálculo do PSP, utiliza-se a Equação3.6:

PSP =
TC
IGDx

. (3.6)

Quanto ao TC, quanto maior a similaridade entre as soluções encontradas com o
melhor global, maior será o seu valor, podendo atingir o máximo de 1, quando o melhor

global é totalmente alcançado. O parâmetro IGDx, por sua vez é melhor quando atinge
valores pequenos, sendo que ele tende a ser bastante baixo, dessa forma o PSP acaba
atingindo valores altos quando a otimização é satisfatória.

No grupo de vinte e dois problemas multimodais de otimização da CEC 2019, foram
sugeridos utilização de quatro parâmetros: rPSP, rHV, IGDx e IGDf. O rPSP e o IGDx
avaliam o espaço de decisões do problema enquanto rHV e o IGDf verificam a otimização
no seu espaço objetivo. O rPSP e o rHV são basicamente o inverso do PSP e do HV, ou

seja, o rPSP é dado por 1/P SP e o rHV é igual a 1/HV . Esta medida é tomada, pois

dessa maneira o rPSP e o rHV passam a ser melhores quando atingem valores baixos e eles
tendem a zero. Quando é usado o PSP ou o HV padrão, o resultado tende a determinado
valor dependendo de qual problema é analisado. Dessa forma, procurou-se padronizar que,
para qualquer problema oumétrica utilizada quanto mais próximo de zero, melhor.

3.2 Algoritmos Genéticos

Os Algoritmos genéticos foram primeiramente propostos por Holland (HOLLAND,
1975), em 1975. Neste trabalho foi traçada uma relação entre o processo de adaptação na
seleção natural com otimização. O algoritmo designado cria sucessivas alterações em um
conjunto de estruturas, de modo a adaptá-los a um determinado ambiente.

Usando a analogia com seleção natural, as estruturas seriam “indivíduos”, sendo que
cada um possui uma solução para dado problema. Esses indivíduos são representados por
uma série de dígitos, que podem ser binários, reais, inteiros, dentre outras representações.
Essa série de dígitos é denominada de gene.
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Os primeiros indivíduos são gerados usualmente de maneira aleatória, e cada solução
é avaliada de acordo com a função custo da otimização, que passa a ser chamada de aptidão
ou fitness do indivíduo. Todos os indivíduos são ordenados de acordo com sua aptidão,
de melhor para pior, e então são cruzados, através de um operador de cross-over, para
gerar uma nova população (geração). A seleção de indivíduos para o cruzamento é feita
através de um operador de seleção, o qual é aplicado de modo a favorecer os indivíduos
que apresentam o melhor fitness, de modo que a próxima geração tenha uma tendência a
apresentar indivíduos mais adaptados ao ambiente (espaço de soluções do problema).

Um operador estocástico bastante popular para a seleção de indivíduos para o
cruzamento é a roleta proporcional. Nesse operador, primeiramente é somado o fitness
de toda a população da população, resultando no fitness total F . Depois o fitness fiti,
com i = 1, 2, · · · , n, onde n é o total de indivíduos da população, é dividido por F , para o
cálculo da probabilidade do indivíduo i ser selecionado para o cruzamento, de acordo com
a Equação3.7.

p(i) =
fiti

F
(3.7)

Dentre os operadores de cruzamento, foi utilizado o cruzamento em um ponto, pelo
qual um ponto dos genes dos indivíduos pais é escolhido de forma aleatória. A parte do
gene do pai 1 à esquerda do ponto selecionado é unido à parte do gene à direita do pai 2,
gerando o filho 1. O filho 2 desse cruzamento é gerado unindo a parte direita do gene do
pai 1 com a parte esquerda do gene do pai 2.

Um operador de mutação também atua sobre os indivíduos. No caso, é determinado
uma taxa demutação Tm no algoritmo, que normalmente é um valor consideravelmente
baixo entre 0 e 1, indicando a probabilidade de haver mutação em um gene. O operador
de mutação utilizado foi a mutação aleatória não uniforme, onde cada gene passa por
um teste de aleatoriedade com probabilidade Tm de sofrer mutação. Quando a mutação
ocorre, um valor uniformemente aleatório é somado ao valor original. A função aleatória
uniforme, no caso, é centrada em zero, sendo possível assumir valores entre [−m,m], onde
m é a distância entre o valor do gene e o limite mais próximo para o valor que o gene pode
assumir de modo a não extrapolar os limites da espaço de soluções do problema. A taxa
de mutação com o melhor desempenho observado nas simulações foi de 5%.

Além dos operadores, pode ser atribuída a característica de elitismo ao AG. Nesse
caso, os melhores x indivíduos de uma geração são simplesmente copiados para a próxima.
A aplicação desta técnica garante que nunca haja uma piora no melhor indivíduo de cada
geração, porém deve ser escolhido um valor x adequado, visto que o uso de elitismo tende
a diminuir a aleatoriedade do processo, enfraquecendo as características de exploração do
AG. Neste estudo, foi utilizado um elitismo equivalente a 5% da população total.
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(
Γ(1 + β)sen(πβ/2)

)1/β

3.3 Cuckoo Search

O algoritmo Cuckoo Search (CS) foi proposto em 2009 por Yang e Debb (YANG;
DEB,2009). Devido aos seus processos matemáticos relativamente simples e sua capacidade
de resolução de problemas lineares e não-lineares, tornou-se uma forte ferramenta para
diversos problemas de otimização. Assim como diversas metaheurísticas, o CS se baseia em
características naturais, sendo o comportamento dos pássaros cucos sua inspiração. Um
grupo de cucos seguem certos procedimentos enquanto depositam seus ovos, colocando
apenas um ovo de cada vez e no ninho de outros cucos. Há uma probabilidade P do
dono do ninho encontrar o ovo depositado por outro cuco. Há também a possibilidade de
substituir fração P ninhos hospedeiros por novos. Cada ovo em um ninho representa uma
solução.

O CS faz uso do conceito de voo de Lévy, o qual consiste de um passeio aleatório,
para fazer a formação de uma nova geração de cucos. Há várias formas de se obter o voo
de Lévy e este trabalho optou por utilizar o algoritmo de Mantegna (YANG,2014), no
qual o tamanho do passo s do passeio aleatório é dado pela Equação3.8

s = |v|1/β (3.8)

onde u e v são variáveis aleatórias de distribuição normal com média zero e desvio padrão
σu e sigmav, respectivamente. O valor de beta pode ser escolhido, de modo que foi usado
beta = 1, 5, por ter dado melhores resultados. O algoritmo de Mantegna propõe utilizar
sigmav = 1 e calcular sigmau através da Equação3.9:

σu =
Γ[(1 + β)/2]β2(β−1/2)

(3.9)

Por fim, a atualização dos cucos x pode ser realizada aplicando os passos obtidos
pelo voo de Lévy, como apresentado na Equação3.10:

x(k + 1) = x(k) + αs(x(k) − gbest)N(0, 1) (3.10)

onde α é um fator de escalonamento que depende do tamanho do espaço de soluções
do problemas. A diferença x(k) − gbest evita que a melhor posição atual seja alterada,
preservando a melhor solução.

O algoritmo CS utilizado nesta tese utiliza também a modificação proposta por
Sharma et al. (SHARMA; SINGH; DORIYA,2021), no qual se utiliza seleção por torneio
em conjunto com os voos de Lévy para a seleção de novos cucos. Nesta abordagem, apenas
uma parte de todas as soluções obtidas são comparadas, formando um disputa para ver
qual a melhor. O novo cuco é a junção dos melhores observados.
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3.4 Otimização por Enxame de Partículas (PSO)

A Otimização por Enxame de Partículas (PSO) foi primeiramente apresentada
por Kennedy e Eberhart (KENNEDY; EBERHART,1995;EBERHART; KENNEDY,
1995), baseado em modelos sociais simplificados. Esta técnica pode ser aplicada a qualquer
problema de otimização baseada em alguma função objetivo.

O PSO funciona através de uma população inicial que é gerada aleatoriamente,
sendo cada “indivíduo” ou “partícula” uma possível solução ao problema. Porém, a cada
iteração as partículas se movem através do espaço de soluções através da equação3.11.

xi,d(k + 1) = xi,d(k) + vi,d(k) (3.11)

sendo xi,d a posição de determinada partícula, vi,d a velocidade associada à partícula e
k a iteração atual. A velocidade de uma partícula nada mais é que o deslocamento a ser
efetuado na próxima iteração.

Cada partícula possui memória da sua melhor posição, além disso, a melhor posição
encontrada dentre todas as partículas também exerce influência no próximo movimento
de cada partícula. Dessa forma, toda partícula tende a se movimentar em direção à sua
melhor posição assim como à melhor posição global.

Para haver uma melhor sintonia entre procura local e global, foi introduzido o
conceito de peso de inércia por Shi e Eberhart (SHI; EBERHART,1998a), sendo este
um valor positivo menor ou igual a 1, podendo ser constante ou variável em função do

tempo. Esta adição deu origem ao formato PSO padrão, cujo o cálculo de velocidade das
partículas é dado por3.12.

vi,d(k + 1) = wvi,d + c1r1(pbesti − xi,d(k)) + c2r2(gbest − xi,d(k)) (3.12)

onde w é o peso de inércia, c1 e c2 são constantes de aceleração positivas, r1 e r2
são funções uniformemente aleatórias com valores entre 0 e 1, pbesti é o melhor valor de
determinada partícula e gbest é a melhor solução global encontrada pelo enxame.

Através da equação3.12, pode-se fazer as seguintes observações:

• O primeiro termo da equação utiliza a memória de cada partícula a respeito da
velocidade. Sem esta parcela, as partículas com melhor global ficariam paradas
no espaço até outra partícula tomar seu lugar como melhor global. Desta forma, o
primeiro termo é imprescindível para evitar a aglomeração das partículas em mínimos
locais. A constante w é responsável por determinar o quanto a velocidade anterior
irá influenciar no próximo movimento da partícula. Uma saída muito usada (SHI;
EBERHART,1998b) é fazer com que o valor de w vá diminuindo a cada iteração,
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isto é, depois de certo número de iterações, a velocidade anterior da partícula terá
menor influência no movimento das partículas, facilitando sua convergência para um
ótimo da função objetivo;

• A segunda e a terceira parcela são responsáveis por atrair as partículas em direção
ao melhor particular e melhor global, respectivamente. As constantes c1 e c2 dão
um peso para cada uma destas parcelas. Vale destacar que um valor exagerado em
c1 faz com que as partículas fiquem vagando indefinidamente em volta de posições
parecidas, evitando maiores explorações. Por outro lado, um valor muito alto para
c2 geralmente leva a uma convergência rápida em torno de um ótimo local. Dessa
forma, geralmente faz-se essas duas constantes iguais (SHI; EBERHART,1998a),
permitindo que as funções aleatórias r1 e r2 cause as diferenças entre as duas parcelas
em cada iteração.

O PSO já apresentou eficiência em diversas aplicações em computação em nuvens
(VERMA; TIWARI; MADHUMALA,2021), engenharias (HOUSSEIN et al.,2021), siste-
mas de diagnósticos de doenças (PERVAIZ et al.,2021), dentre muitas outras, tornando-se
um algoritmo particularmente popular. Esse fato resultou no surgimento de alguns algorit-
mos derivados do PSO.

3.5 Otimização por Enxame de Partículas com Comportamento

Quântico (QPSO)

O PSO possui a desvantagem de não ter uma convergência garantida nem mesmo
em mínimos locais. Em um importante estudo a respeito das trajetórias das partículas
(CLERC; KENNEDY,2002), é afirmado que o algoritmo PSO pode alcançar convergência
se toda partícula do enxame for atraída para o ponto dado pela Equação3.13:

pi,d(k) = φpbesti + (1 − φ)gbest (3.13)

onde pi,d = (pi,1, pi,2, · · · , pi,D é chamado de atrator local da partícula e a constante φ é
calculada pela Equação3.14

φ =
c1r1

c1r1 + c2r2
(3.14)

A Equação3.13indica que as partículas são atraídas para a melhor posição
global enquanto as suas movimentações diminuem aos poucos, de modo semelhante a
um satélite orbitando a Terra sendo trazido de volta. Tal análise é o primeiro passo
para o desenvolvimento do algoritmo de Otimização por Enxame de Partículas com
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Comportamento Quântico (Quantum-Behaved Particle Swarm Optimization – QPSO).
Sun et al. (SUN; FENG; XU,2004b) perceberam que uma análise similar poderia ser feita
ao considerar o conjunto de partículas do PSO como um sistema quântico, ao invés de
gravitacional. Sob este cenário, cada partícula é formulada como uma função onda Ψ, que
pode ser determinada pela Equação3.15:

|Ψ(y)| =
1
e
L

L (3.15)

onde L é um parâmetro de controle indicando o tamanho do movimento da partícula em
cada iteração, análogo ao peso de inércia w no PSO padrão. Contudo, a análise do QPSO
revela que, se L → 0 então, para k → ∞ , será obtido x → p . Dessa maneira, L deve
apresentar um valor pequeno depois de algumas iterações para permitir a convergência do
algoritmo. Essa característica pode ser garantida através da equação3.16:

L = α × |x(k) −mbest(k)| (3.16)

O parâmetro α na Equação3.16é usualmente adaptado para reduzir gradualmente
a cada iteração. Este procedimento deve-se ao fato que um valor alto de α favorece uma
busca global, o que normalmente é desejado nas iterações iniciais do algoritmo. Com o
avanço da busca, porém, o algoritmo deve começar a procurar de forma mais local para
melhorar suas soluções (BERGH,2002). Essa redução é obtida através da Equação3.17:

α = α1 +
(T − t) × (α0 − α1)

T
(3.17)

onde α0 e α1 são os valores inicial e final para α, respectivamente; T é o número máximo
de iterações e t corresponde à iteração atual. Para a garantia de que as partículas do
enxame sejam probabilisticamente limitadas e evitar a divergência do algoritmo, o valor
de α deve ser menor que 1, 78 (SUN et al.,2012).

A variável mbest(k) da Equação3.16é a média das melhores posições individuais
de todas as partículas, dada pela Equação3.18

mbest(k) =
1 Σ

pbest (3.18)i
N i=1

Finalmente, a função onda da Equação3.15é associada com uma função densidade
de probabilidade relativa à distância de uma determinada partícula até o ponto atrator
p. Aplicando-se o Método Monte Carlo, obtém-se a Equação3.19para o movimento das
partículas:

2
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0, 5τ(k), se f > fc

xi,d(k + 1) = p i,d(k) ± L × ln
1

!

(3.19)
i,d

onde ui,d é um número aleatório distribuído uniformemente entre 0 e 1.

Para tomar a decisão de usar o sinal positivo ou negativo na Equação3.19, é feita
uma escolha aleatória com 50% de chance de escolha para cada.

O controle geral do QPSO pode ser feito através da alteração apenas do parâmetro α.
Contudo, a principal vantagem do QPSO reside na maior simplicidade de suas equações em
comparação ao PSO, resultando em um processamento de dados mais rápido, característica
essencial para algumas aplicações, como o planejamento de trajetórias.

3.6 Outros Algoritmos Baseados em PSO

3.6.1 PSO com Convergência Garantida

A Otimização por Enxame de Partículas com Convergência Garantida (Guaranteed
Convergence Particle Swarm Optimization – GCPSO) foi proposto por van den Bergh e
Engelbrecht (BERGH; ENGELBRECHT,2002) visto que o PSO tende a estagnar depois
de várias iterações. Para evitar essa estagnação, então é proposta a Equação3.20para
atualização da velocidade da melhor partícula do enxame dessas partículas,

vi,d(k + 1) = gbest− xi,d + wv(i, d) + τ (k)(1 − 2ri) (3.20)

onde ri é uma função aleatória uniforme com valores entre −1 e 1 e τ é um fator de
escalonamento sendo:

τi(0) = 1

2τ(k), se s > sc (3.21)

τ (k), caso contrário

sendo s o número de vezes seguidas que uma partícula consegue melhorar seu fitness,
enquanto f é o número de vezes seguidas que uma partícula não consegue avanço em
sua função de custo. Sempre que uma melhoria é verificada, o contador s é incrementado
e o contador f retorna a zero; caso contrário, o contador f aumenta uma unidade e s
é zerado. Desse modo, ocorre uma premiação ou punição pelo número de melhorias ou
não-melhorias seguidas. Nas simulações desta tese foram usados sc = 10 e fc = 5.

τi(k + 1) =
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3.6.2 PSO Multiobjetivo Restrita

A Otimização por Enxame de Partículas Multiobjetivo Restrita (Constrained Multi-
Objective Oarticle Swarm Optimization - CMOPSO) foi apresentada por Mac et al. (MAC
et al.,2017) em 2017 para ser um otimizador especializado em planejamento de trajetórias.
Os autores indicam um tratamento diferenciado do ambiente de navegação baseado em
decomposição celular triangular, o qual também é explicado em (MAC et al.,2017). Quanto
ao algoritmo PSO em si, há uma mudança apenas na equação de atualização de velocidade,
o qual passa a ser determinado de acordo com a Equação3.22:

vi,d(k + 1) = vi,d(k) + c1 + c2(gbest − xi,d(k)) (3.22)

onde c2 é uma constante que deve ser escolhida na faixa [0, 1; 0, 7] e c1 pode ser determinado
pela Equação3.23:

c1 = c0γr (3.23)

sendo que c0 é uma constante que pode ser escolhida entre [0, 1; 0, 5], γ é uma constante

de controle que pode assumir valores de 0 a 1 e r é um número aleatório que varia
uniformemente entre os limites inferio e superior do espaço de busca do problema. Para as
simulações deste trabalho, foram utilizados c0 = 0, 2, c2 = 0, 2 e γ = 0, 7.

3.6.3 PSO com Exploração Aumentada

A Otimização por Enxame de Partículas com Exploração Aumentada (PSO-EA) foi
apresentada em 2018 por Fernandes et al. (2018). A atualização da posição das partículas
do enxame do PSO-EA, é dada pela Equação3.24:

x (k + 1) = p (k)± L× ln
1

!

+m (k)β (k)r (k) + e(k) (3.24)
i,d i,d ui,d

i i i

A terceira parcela da Equação3.24apresenta três termos: mi(k) é um parâmetro
binário o qual será 1 apenas quando a partícula i sendo atualizada possuir a melhor
posição individual entre seus n vizinhos. De outra maneira, este parâmetro será igual a
0, anulando toda a terceira parcela. Por sua vez, ri(k) é um valor randômico distribuído
uniformemente entre 0 e 1, com o objetivo de adicionar aleatoriedade na variação da área
de procura. Finalmente, o termo βi(k) é inspirado na Equação3.21do algoritmo GCPSO
com adaptações necessárias ao QPSO, sendo responsável por tomar a decisão de aumentar
ou de diminuir a área de busca da partícula. Seu papel é premiar a partícula se houver uma
melhora de posição por s iterações consecutivas ou penalizá-la se houver uma sequência
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t

0, 5, se f > ft

f de iterações sem qualquer melhoria na sua posição. Este parâmetro é calculado pela
Equação3.25:

βi(0) = 1

5, se s > st (3.25)

1, caso contrário

onde st é o número de melhoras seguidas de posição e ft é o número de iterações seguidas
sem qualquer melhora de posição para que haja uma alteração no valor de βi(k).

Já a última parcela, representada por e(k) será funcional somente quando o algo-
ritmo estiver preso com uma solução não factível por um número determinado de iterações
seguidas. Se esta situação ocorrer, então e será igual a um número aleatório em um intervalo
entre [a; b]. Nas simulações descritas em (FERNANDES; OLIVEIRA; FONSECA-NETO,
2018), um intervalo que apresenta resultados satisfatórios é [−3, 3]. Dessa forma, obtém-se
a Equação3.26:

e(k) = −3 + 6 × rand(0, 1) × T (3.26)

Quando as partículas não estão “presas” em qualquer espaço de solução infactível,
então e(k) = 0. O parâmetro T na Equação3.26é o número de iterações máximo, enquanto
t é a iteração atual. A razão é incluída para maximizar o efeito da explosão do enxame
quando o algoritmo estiver nas últimas atualizações.

3.7 Algoritmos Híbridos com PSO

Na literatura há vários algoritmos com hibridização de Algoritmo Genético e PSO.
Para os fins desta tese, foi utilizada a estrutura híbrida proposta por Li et al. (LI; HUANG;
XIE,2020) no qual um PSO começa a realizar a otimização, fazendo a busca global, e
após atingir certo patamar, é utilizado o algoritmo genético para realizar a otimização a
nível local.

Para os parâmetros do AG e do PSO neste algoritmo, foram utilizados os mesmos
que nos casos com cada algoritmo isolado.

Uma metaheurística mais recente é Otimizador Lobo Cinzento (GWO - Grey Wolf
Optimizer ) o qual foi apresentado por Mirjalili et al. (MIRJALILI; MIRJALILI; LEWIS,
2014) e apresentou bons resultados em vários problemas de otimização. Este algoritmo é
inspirado no comportamento de caça e na hierarquia de liderança dos lobos cinzentos. Esta
espécie de lobo vive em matilha possui uma organização social hierárquica bastante rígida.

A matilha possui três lobos principais, são eles: alfa (α), beta (β) e delta (δ). O líder da

βi(k) =
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matilha é o alfa, o qual é responsável por todas as tomadas de decisão as quais devem
ser acatadas por todos. Os betas são lobos subordinados, funcionando com conselheiros
ajudando o alfa nas decisões. Dentre os três, o delta são os com menor influência. Todo o
restante da matilha são denominados de omega (ω). Essa estratégia de caça cooperativa
dos lobos cinzentos constituem a ideia central por trás do algoritmo GWO. A estratégia
pode ser dividida em três ações: rastreamento, cerco e ataque à presa.

Cada lobo (X⃗) representa uma solução e, desse modo, as três melhores soluções
são X⃗α, X⃗β e X⃗δ as quais correspondem às melhores presas para a matilha. Com isso, ao
atualizar a posição da matilha, as presas também são atualizadas, estando próximas aos
três líderes. Para cercar a presa, a atualização é dada através das Equações3.27e3.28:

D⃗ = C⃗X⃗p(k)− X⃗(k). (3.27)

X⃗(k + 1) = X⃗p(k) − A⃗D⃗ (3.28)

A⃗ e C⃗
lobo.

são dois vetores de coeficientes, X⃗p(t) representa uma presa e X⃗(t) representa um

3.30:
Os vetores A⃗ e C⃗ são calculados e atualziados de acordo com as Equações3.29e

A⃗ = 2⃗a⃗r1 − ⃗a (3.29)

C⃗ = 2⃗r2 (3.30)

As soluções candidatas ω são atualizadas de acordo com as três melhores soluções
dentro da população. Dessa formas, as melhores soluções são atualizadas de acordo com

as Equações3.27e3.28gerando as soluções X⃗1, X⃗2 e X⃗3, possibilitando que a posição X⃗i
das soluções ω possam ser determinadas pela Equação3.31:

X⃗ (k + 1) =
X⃗1 + X⃗2 + X⃗3

(3.31)i
3

Em 2020, Gul et al. (2020) propuseram um algoritmo híbrido GWO-PSO para
planejamento de trajetórias de modo a aumentar o poder de explotação do GWO. Desse
modo, para a atualização das três melhores soluções, é usado um peso de inércia, comum
ao PSO, modificando a Equação3.27, como mostrado na Equação3.32:

D⃗ = .C⃗X⃗p(k)− wX⃗(k). (3.32)
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n + 1 i

n

O resultado das três melhores soluções são então incorporadas à equação de
velocidade do PSO, gerando a Equação3.33:

vi,d(k + 1) = wvi,d + c1r1(xα − xi,d(k)) + c2r2(xβ − xi,d(k)) + c3r3(xδ − xi,d(k)) (3.33)

3.8 Algoritmo PSO Proposto para o Planejamento de Trajetórias

O algoritmo QPSO é baseado no cálculo da variável mbest(k), o valor médio de
todas as melhores posições individuais das partículas. A cada iteração, mbest é atualizada
de acordo com a Equação3.18, mas é o mesmo valor para cada partícula. De fato, a
Equação3.18revela que a principal diferença entre as partículas a cada iteração é o
valor de pbest – a melhor posição individual – e, consequente, o atrator local, além do
parâmetro aleatório e o sinal de mais ou menos escolhido com porcentagem de chance
de 50% para cada. Esta característica para a atualização de posição pode resultar em
partículas bastante similares, principalmente nas iterações iniciais, justamente quando é
desejado um enxame bastante diverso para uma melhor exploração do espaço de soluções.

Para superar esta situação, foi proposto em (FERNANDES; OLIVEIRA; FONSECA-
NETO,2018) um método alternativo para o cálculo de mbest, usando o conceito de
vizinhança de partículas, com o objetivo de criar um valor diferente para cada partícula.

O conceito de vizinhança para a melhoria de performance de PSO foi apresentado
por Kennedy (KENNEDY; EBERHART,2001), fortemente influenciado por teorias de
impacto social e fluxo de informação. Neste trabalho, Kennedy apresenta algumas topologias
que podem ser usadas, sendo que o PSO padrão é chamado de gbest. Uma topologia
simples e bastante usada é a lmelhor onde as partículas são organizadas em forma de anel,
sendo vizinhas às partículas adjacentes, como mostrado na Figura16.

Segundo Freitas et al. (FREITAS; LOPES; MORGADO-DIAS,2020), configurações
com o conceito de vizinhança permitem a exploração de várias soluções ótimas, através da
comunicação entre as partículas adjacentes, facilitando a localização do ótimo global do
problema, mas apresenta a desvantagem de tornar a convergência mais lenta.

Dessa forma, o primeiro passo para implementar o QPSO com Exploração Aumen-
tada é fazer a conexão das partículas com seus n vizinhos de acordo com a configuração
lmelhor. O cálculo do novo mbesti é feito de acordo com a Equação3.34:

mbesti(k) =
1

pbest +
k

Σ

=1
pbestv

!

(3.34)

onde v representa o índice do vizinho relativo à partícula i. Desta forma a Equação
3.34garante uma maior diversidade de partículas sem prejudicar as propriedades de
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convergência do enxame.

Pelo algoritmo proposto, é sugerido utilizar a Equação3.19em toda iteração após
uma melhoria na otimização. Nas outras iterações, a atualização de posição das partículas
será feita através da Equação3.35:

xi,d(k + 1) = xi,d(k) − pbesti + gbest + ρi(k)rj (3.35)

no qual rj é definido como uma função uniformemente aleatória com valores entre −1 e 1

com valor variando para cada partícula e rhoi(k) é um fator de escalonamento definido
pela equação3.36

ρi(0) = 1

ρ (k + 1) =
ϕ, se fi > fl

i
(3.36)

ξ, caso contrário

A Equação3.36cria um mecanismo de ajuste para o epaço de busca de acordo com
o desempenho de cada partícula. O termo fi é o número de vezes consecutivas em que não
há melhora na melhor solução individual da partícula. Se o valor de fi superar o limite
estabelecido em fl, então o parâmetro ρ tem seu valor reduzido visando restringir seu

poder de exploração espaço de busca, desse modo, ϕ < 1. Enquanto o limite fl estabelecido
não é atingido, é requerido que o poder de exploração da partícula seja expandido, ou
seja, ξ > 1. Esta parte do algoritmo se baseia na ideia por trás do funcionamento do PSO
com Convergência Garantida (BERGH; ENGELBRECHT,2002), o qual tende a uma
rápida convergência em um ótimo local. A proposta de inserir este conceito ao QPSO visa
o aproveitamento da característica de convergência rápida do GCPSO nas etapas finais da

Figura 16. Configurações gbest e lmelhor

Fonte: Kennedy e Mendes (KENNEDY; MENDES,2002).
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otimização, onde essa característica beneficia a busca em um nível local. A Equação3.19
com mbest modificado é utilizada mais frequentemente nas primeiras iterações da busca,
quando a diversidade aumentada do algoritmo proposto pela Equação3.34visa aumentar
a exploração do algoritmo no espaço de soluções.

Por fim, o algoritmo possui um mecanismo de renovação do enxame sempre que
a otimização estagnar por várias iterações seguidas. Esta renovação consiste em forçar
soluções aleatórias em todas as partículas, porém sem alterar os valores de pbest em cada

partícula assim como mantendo a melhor solução global do enxame, gbest, intacta. Este
tipo de ferramenta no algoritmo faz com que ocorra uma "explosão"do enxame, termo que se
dá pelo aumento brusco da diversidade entre as partículas. Por causa desta caracterítica e
pelo fato de que o algoritmo em geral busca de todo modo manter uma alta diversidade nas
primeiras iterações, este algoritmo foi chamado de Otimização por Enxame de Partículas
com Diversidade Aumentada (PSO-DA). Na Figura17é mostrado o pseudocódigo do
PSO-DA e a Figura18mostra o seu fluxograma para a melhor compreensão do seu
funcionamento.

Figura 17. Pseudocódigo do algortimo PSO-DA.

Fonte: Próprio autor.
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Início

Incialização dos parâmetros

Inicializar xi

Atualizar xiReinicializar xi

Calcular pbesti

Figura 18. Fluxograma do algortimo PSO-DA.

não

Fonte: Próprio autor.
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4 Simulações e Resultados

Nesse capítulo serão apresentados primeiramente os parâmetros utilizados para
realizar a validação de algoritmos evolucionários segundo proposto na Conferência de
Computação Evolucionária (CEC) de 2019 (LIANG et al.,2019). Desse modo, o conjunto
de vinte e dois problemas multimodais de otimização serão utilizados para realizar a
comparação do PSO-DA com outros algoritmos presentes na literatura, verificando se há
potencial na sua aplicação ao problema de planejamento de trajetórias.

Antes disso, essas funções poderão ser utilizadas para as escolhas dos parâmetros
do PSO-DA que, como mostrado na Figura17, possui quatro parâmetros que necessitam
de sintonia, são eles os parâmetros φ, ξ e fl necessários na Equação3.36e também o
parâmetro ns, o qual indica o número máximo de iterações sem melhoria na aptidão global
do enxame antes que aconteça a reinicialização das partículas.

4.1 Sintonia dos Parâmetros do PSO-DA

Para a correta utilização do algoritmo proposto PSO-DA, quatro principais pa-
râmetros devem ser utilizados: φ, ξ, fl e ns. Esses parâmetros podem ser determinados
através de tentativa e erro, porém torna-se mais eficiente testar vários valores possíveis
em problemas de benchmarking e, uma vez que será utilizado o grupo de funções da
CEC2019 neste trabalho, tais problemas também podem ser utilizados para esta sintonia.
Para evitar uma repetição desnecessária, porém, foi utilizado somente o parâmetro rPSP
para isso, visto que este índice revela características de convergência e diversidade do
algoritmo testado. Todos as configurações foram simuladas 21 vezes, como indicado por

Liang (LIANG et al.,2019).

Para o parâmetro φ, por exemplo, foram designados diversos valores entre −1 e 1,
dos quais são mostrados os valores −0, 8, −0, 5, −0, 2, 0, 2, 0, 5 e 0, 8 na Tabela2. Em 16
das funções testadas, o melhor valor para o parâmetro foi φ = −0, 5, enquanto φ = −0, 2
obteve as melhores otimizações para as 6 funções restantes.

O parâmetro ξ foi variado entre 1 e 10, sendo que a Tabela3apresenta os valores
quando o parâmetro é igual a 1, 2, 3, 4, 5 e 6, por serem os que apresentaram os melhores
desempenhos. Neste caso, ξ = 2 foi a escolha que obteve o melhor desempenho para 16 das
funções testadas, ficando distante da segunda melhor escolha, ξ = 3, que obteve melhores
resultados em 5 dos casos.

O limite de falhas fl definido na Equação3.36foi variado entre 2 e 20 e a Tabela
4apresenta os valores para fl igual a 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Em 15 das funções, fl = 6 se
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mostrou como a melhor opção para o parâmetro, enquanto fl = 8 foi melhor em 7 casos.

Por fim, o limite de iterações sem melhoria no gbest foi variado entre 5 e 20, sendo
escolhidos para apresentar na Tabela5os casos em que este limite é 6, 8, 10, 12, 14 e 16.
O valor com melhores resultados foi ns = 10, o qual obteve o menor rPSP em 15 dos casos,
enquanto ns = 12 obteve os melhores parâmetros 6 vezes.

Através das análises das Tabelas mencionadas, ficou estabelecido que os parâmetros
ideais para o PSO-DA nas simulações a serem realizadas seriam: φ = −0, 5, ξ = 2, fl = 6 e
ns = 10. Dessa forma, o algoritmo está preparado para realizar os testes. Desataca-se que
outros problemas como o número de partículas do enxame e o número de iterações variam
muito de função para função, por este motivo estes parâmetros serão ambos iguais a 100.

Tabela 2. Valores do rPSPmédio para φ variável.

0.1966 0.1557 0.1832

Fonte: Autor.

4.2 Simulações com Funções Multimodais

Para testar o algoritmo proposto nesta tese, primeiramente foi utilizado um con-
junto de funções multimodais usados como benchmarking no Congresso de Computação
Evolucionária de 2019 (CEC2019). Este conjunto possui 22 funções na qual o objetivo

MMF1
φ = −0.8 φ = −0.5 φ = −0.2 φ = 0.2

0.1779
φ = 0.5
0.1571

φ = 0.8
0,2330

MMF2 0.1239 0.1069 0.1299 0.1332 0.1567 0.1160
MMF3 0.1936 0.1421 0.1907 0.1667 0.1453 0.2184
MMF4 0.2933 0.2161 0.2595 0.2705 0.2351 0.2747
MMF5 0.1321 0.0703 0.0951 0.0738 0.1156 0.1137
MMF6 0.0568 0.0472 0.0667 0.0645 0.0774 0.0793
MMF7 0.0784 0.0529 0.0459 0.0627 0.0733 0.0591
MMF8 0.1576 0.1193 0.1414 0.1764 0.1576 0.1766
MMF9 0.0512 0.0371 0.0415 0.0331 0.0484 0.0431
MMF10 0.0144 0.0098 0.0131 0.0104 0.0138 0.0142
MMF11 0.0079 0.0068 0.0067 0.0079 0.0096 0.0103
MMF12 0.0028 0.0022 0.0026 0.0029 0.0032 0.0039
MMF13 0.0436 0.0383 0.0384 0.0481 0.0496 0.0574
MMF14 0.0711 0.0555 0.0597 0.0789 0.0930 0.1016
MMF15 0.0805 0.0641 0.0673 0.0834 0.0979 0.1026
MMF1_z 0.0612 0.0505 0.0471 0.0562 0.0691 0.0806
MMF1_e 0.6033 0.5054 0.5830 0.6753 0.7273 0.8946
MMF14_a 0.1465 0.1264 0.1196 0.1470 0.1806 0.1928
MMF15_a 0.0844 0.0736 0.0733 0.0845 0.0898 0.1097

SYM-PART symple 0.0531 0.0408 0.0444 0.0463 0.0553 0.0696
SYM-PART rotated 0.2047 0.1599 0.1488 0.1941 0.2044 0.2450

Omni-test 0.2414 0.1878 0.2108 0.2258 0.2994 0.3040
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Tabela 3. Valores do rPSPmédio para ξ variável.

MMF1
ξ = 1
0.1434

ξ = 2
0.1489

ξ = 3
0.1779

ξ = 4
0.1873

ξ = 5
0.2065

ξ = 6
0.2259

MMF2 0.1155 0.0862 0.1396 0.1449 0.1428 0.1943
MMF3 0.1343 0.1296 0.1579 0.1708 0.1943 0.2802
MMF4 0.2305 0.1982 0.2589 0.2286 0.3367 0.4127
MMF5 0.0948 0.0682 0.1060 0.0953 0.1135 0.1349
MMF6 0.0544 0.0382 0.0498 0.0764 0.0661 0.0892
MMF7 0.0577 0.0502 0.0625 0.0570 0.0823 0.0985
MMF8 0.1739 0.1320 0.1502 0.1742 0.2387 0.2565
MMF9 0.0344 0.0341 0.0333 0.0433 0.0529 0.0654
MMF10 0.0135 0.0102 0.0133 0.0130 0.0141 0.0194
MMF11 0.0080 0.0063 0.0065 0.0074 0.0088 0.0097
MMF12 0.0028 0.0022 0.0026 0.0026 0.0035 0.0040
MMF13 0.0439 0.0340 0.0359 0.0434 0.0487 0.0625
MMF14 0.0726 0.0603 0.0607 0.0804 0.0839 0.0977
MMF15 0.0760 0.0684 0.0675 0.0797 0.1000 0.1152
MMF1_z 0.0539 0.0514 0.0535 0.0559 0.0653 0.0729
MMF1_e 0.5914 0.5001 0.5154 0.6881 0.7267 0.8144
MMF14_a 0.1582 0.1235 0.1216 0.1520 0.1686 0.2097
MMF15_a 0.0839 0.0642 0.0673 0.0860 0.0955 0.1153

SYM-PART symple 0.0525 0.0407 0.0412 0.0508 0.0623 0.0631
SYM-PART rotated 0.1982 0.1500 0.1661 0.2053 0.2375 0.2537

Omni-test 0.2240 0.2044 0.1899 0.2563 0.2588 0.3377
Fonte: Autor.

é verificar a eficiência das soluções encontradas, foram utilizados os parâmetros rPSP,
rHV, IGDx e IGDf, uma vez que estes conseguem através dos problemas de benchmarking
propostos indicar se o algoritmo apresenta diversidade e convergência satisfatória. Todos
esses parâmetros devem ser o menor possível para uma boa solução.

Os algoritmos usados para comparar o desempenho do PSE-DA proposto foram:
Algoritmos Genéticos, Cuckoo Search, PSO, QPSO, GCPSO, CMOPSO, híbrido AG-PSO,
híbrido GWO-PSO e PSO-EA. Todas as metaheurísticas citadas foram simuladas para
todas as 22 funções multimodais do CEC2019. Todos foram rodados 21 vezes, como
indicado em (LIANG et al.,2019). A população em cada função foi dada por 100Nvar

em que Nvar é o número de variáveis na otimização. Por sua vez, o número de vezes
que a aptidão é avaliada deve ter um máximo de 5000Nvar. Como exemplo, a função

SY MPART _simple possui duas variáveis para otimização: x1 e x2, desse modo, a a
população do algoritmo deve ser igual a 200 e o fitness da função objetivo deve ser

avaliado 10.000 vezes no máximo, ou seja, como a cada iteração toda partícula é avaliada,

então o algoritmo deve ter 10.000/200 = 50 iterações no máximo.

As Tabelas6-9mostram a comparação estatística de cada algoritmo para os quatro
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Tabela 4. Valores do rPSP médio para fl variável.

MMF1
fl = 2
0.2302

fl = 4
0.1459

fl = 6
0.1236

fl = 8
0.1134

fl = 10
0.1248

fl = 12
0.2014

MMF2 0.1605 0.1142 0.0847 0.0833 0.0886 0.1404
MMF3 0.2359 0.1537 0.1087 0.1190 0.1393 0.1851
MMF4 0.3029 0.2270 0.1544 0.1827 0.1898 0.2463
MMF5 0.1162 0.0910 0.0675 0.0747 0.0829 0.0990
MMF6 0.0796 0.0572 0.0410 0.0395 0.0415 0.0659
MMF7 0.0833 0.0532 0.0355 0.0401 0.0490 0.0649
MMF8 0.1919 0.1705 0.0992 0.1200 0.1290 0.1928
MMF9 0.0477 0.0360 0.0268 0.0255 0.0343 0.0373
MMF10 0.0161 0.0118 0.0082 0.0095 0.0096 0.0149
MMF11 0.0085 0.0071 0.0059 0.0070 0.0070 0.0076
MMF12 0.0032 0.0030 0.0024 0.0022 0.0025 0.0030
MMF13 0.0503 0.0417 0.0371 0.0404 0.0424 0.0495
MMF14 0.0857 0.0770 0.0586 0.0620 0.0669 0.0759
MMF15 0.0869 0.0848 0.0634 0.0698 0.0778 0.0816
MMF1_z 0.0583 0.0601 0.0477 0.0476 0.0508 0.0589
MMF1_e 0.7097 0.5835 0.5104 0.5151 0.5558 0.5903
MMF14_a 0.1638 0.1496 0.1315 0.1328 0.1382 0.1505
MMF15_a 0.0896 0.0797 0.0723 0.0669 0.0724 0.0767

SYM-PART symple 0.0552 0.0457 0.0400 0.0419 0.0454 0.0519
SYM-PART rotated 0.2110 0.1975 0.1482 0.1704 0.1810 0.1923

Omni-test 0.2771 0.2481 0.2055 0.2125 0.2055 0.2520
Fonte: Autor.

indicadores, apresentando o valor médio e o desvio padrão obtido nas 21 simulações. Os
melhores resultados são mostrados em negrito. Vale destacar que, em (LIANG et al.,2019)
pede-se também que indique o melhor, o pior e a mediana de cada algoritmo, porém
optou-se por mostrar somente o valor médio e o desvio padrão por motivos de organização
e clareza na visualização.

Pela Tabela6, observa-se que o PSO-DA obteve a menor média em relação ao
indicador rPSP em 12 funções e é o segundo melhor em outras seis. Os piores resultados,
em comparação com outros algoritmos, foram observados nas funções MMF7, MMF8,
MMF15 e MMF14_a.

Por sua vez, a Tabela7mostra que o PSO-DA obteve a menor média em relação
ao parâmetro rHV em 14 funções, obtendo a segunda melhor otimização em outros quatro
problemas. Para esse parâmetro, os piores resultados, em comparação, foram observados
nas funções MMF1, MMF4, MMF8 e SYMPART-simple.

Na Tabela8são apresentados os resultados estatísticos para o indicador IGDx e,
novamente, o algortimo PSO-DA apresenta os menores valores médios mais frequentemente,
sendo omelhor em 10 funções e o segundo em outras seis. Seus piores resultados são encon-
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Tabela 5. Valores do rPSP médio para ns variável.

MMF1
ns = 6
0.1116

ns = 8
0.1101

ns = 10
0.0953

ns = 12
0.0905

ns = 14
0.1359

ns = 16
0.1373

MMF2 0.0783 0.0658 0.0608 0.0676 0.0914 0.1052
MMF3 0.1001 0.0976 0.0810 0.0963 0.1249 0.1351
MMF4 0.1609 0.1458 0.1225 0.1390 0.1928 0.2184
MMF5 0.0681 0.0544 0.0543 0.0568 0.0701 0.0881
MMF6 0.0405 0.0333 0.0296 0.0304 0.0424 0.0471
MMF7 0.0399 0.0348 0.0286 0.0336 0.0399 0.0501
MMF8 0.0996 0.0960 0.0884 0.0872 0.1294 0.1471
MMF9 0.0237 0.0214 0.0216 0.0220 0.0282 0.0315
MMF10 0.0078 0.0073 0.0070 0.0070 0.0094 0.0111
MMF11 0.0072 0.0069 0.0066 0.0066 0.0098 0.0102
MMF12 0.0028 0.0026 0.0024 0.0025 0.0034 0.0038
MMF13 0.0428 0.0446 0.0362 0.0366 0.0499 0.0570
MMF14 0.0749 0.0640 0.0656 0.0650 0.0799 0.1026
MMF15 0.0828 0.0681 0.0711 0.0658 0.0946 0.1013
MMF1_z 0.0541 0.0514 0.0491 0.0515 0.0719 0.0722
MMF1_e 0.6698 0.5222 0.5253 0.5077 0.7228 0.7670
MMF14_a 0.1449 0.1429 0.1193 0.1310 0.1606 0.1970
MMF15_a 0.0829 0.0721 0.0734 0.0690 0.0927 0.1034

SYM-PART symple 0.0538 0.0409 0.0380 0.0411 0.0552 0.0640
SYM-PART rotated 0.1813 0.1684 0.1429 0.1556 0.2331 0.2529

Omni-test 0.2342 0.2349 0.2134 0.1914 0.2888 0.3005
Fonte: Autor.

trados na otimização das funções MMF2, MMF9, MMF15, MMF14_a, SYMPART_simple
e SYMPART_rotated.

Por fim, a partir da Tabela9obtém-se que o PSO-DA apresenta os menores valores
médios para o indicado IGDf em 15 funções e é o segundo melhor em outras quatro. Seus
piores resultados, em compração a outros algoritmos são observados nas funções MMF4,
MMF11 e MMF12.

É interessante observar que, dependendo do indicador, há uma variação nos piores e
melhores resultados. Contudo, em nove funções o algoritmo sempre apresentou o melhor ou
segundo melhor resultado, são eles: MMF3, MMF5, MMF6, MMF10, MMF13, MMF1_z,
MMF1_a e MMF15_a E Omni-test. Nenhuma função apresentou resultados piores que
mais de dois algoritmos em todas as funções, no entanto quatro dos vinte e dois problemas
apresentaram resultados menos satisfatórios para dois indicadores, são eles: MMF4, MMF8,
MMF14_a e SYMPART-simple. Estes resultados mostram que o PSO-DA obteve, no
geral, indicadores melhores que os outros algoritmos usados para comparação neste estudo.
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Tabela 6. Valores médios e desvios padrões para o indicador rPSP em todos os algoritmos.
PSO-DA PSO-EA CMOPSO GWO-PSO AG-PSO GCPSO QPSO PSO AG CS

MMF1 média 0.0806 0.1021 0.1836 0.0947 0.2141 0.2238 0.3447

MMF2 média 0.0564 0.1106 0.1283 0.0975 0.3245 0.1509 0.4293

MMF3 média 0.0759 0.1348 0.1033 0.0629 0.1596 0.2629 0.1626

MMF4 média 0.1131 0.098 0.131 0.144 0.1985 0.3271 0.5278

MMF5 média 0.0456 0.1155 0.233 0.1635 0.1812 0.2505 0.2825

MMF6 média 0.0273 0.0933 0.0312 0.1654 0.1735 0.0289 0.2208

MMF7 média 0.0262 0.0852 0.1418 0.0034 0.0044 0.0929 0.1503

MMF8 média 0.0742 0.0424 0.1078 0.4716 0.4394 0.574 0.5327

MMF9 média 0.0179 0.0602 0.0559 0.0482 0.0722 0.0262 0.0547

MMF10 média 0.0059 0.042 0.1114 0.3176 0.1083 0.1057 0.4904

MMF11 média 0.0055 0.0060 0.0070 0.0066 0.0053 0.0087 0.0063

MMF12 média 0.0020 0.0027 0.0023 0.0026 0.0030 0.0025 0.0044

MMF13 média 0.0324 0.0381 0.0538 0.0511 0.0508 0.0366 0.0495

MMF14 média 0.0528 0.0467 0.0589 0.0551 0.0717 0.0856 0.1101

MMF15 média 0.0576 0.0623 0.0564 0.0582 0.0765 0.0716 0.0848

MMF1_z média 0.0409 0.0476 0.0447 0.0388 0.0412 0.0564 0.0516

MMF1_e média 0.4467 0.6001 0.4710 0.6608 0.5152 0.7305 0.5451

MMF14_a média 0.1052 0.1123 0.1343 0.0962 0.1036 0.1536 0.1525

MMF15_a média 0.0588 0.0659 0.0926 0.0677 0.0690 0.0831 0.1211

SYM-PART simple média 0.0351 0.0414 0.0506 0.0502 0.0601 0.0603 0.0492

SYM-PART rotated média 0.1345 0.1484 0.1586 0.1805 0.1735 0.1763 0.3033

Omni-test média 0.1702 0.1887 0.2809 0.2472 0.2025 0.2775 0.4262

Fonte: Autor.

4.3 Simulações para Planejamento de Trajetórias

4.3.1 Espaços de Configurações Utilizados

Para começar a análise do planejamento de trajetórias, primeiro é necessário explicar
como o espaço de configurações é tratado. Nesta tese, serão usados basicamente mapas
bidimensionais e o veículo é considerado pontual. Os obstáculos são modelados como
formas geométricas, basicamente círculos e retângulos.

Quatro espaços de navegação foram criados, os quais são mostrados na Figura
19, cada um com uma dificuldade própria. As áreas azuis indicam obstáculos estáticos,
enquanto as áreas vermelhas e rosas são obstáculos dinâmicos. As áreas laranjas dizem
respeito a terrenos não ideais, ou seja, áreas que podem ser percorridas pelo veículo, porém
com maior dificuldade ou riscos.

desv. pad. 0.0121 0.0128 0.0218 0.0138 0.0271 0.0301 0.046
0.2584
0.0309

0.2779
0.0319

0.1348
0.0184

0.153 0.2382 0.1274
desv. pad. 0.025 0.0696 0.0696 0.0645 0.201 0.0916 0.2643 0.0959 0.1488 0.0797

0.0996 0.3331 0.0886
desv. pad. 0.0538 0.0912 0.0601 0.0431 0.1048 0.1459 0.1068 0.0606 0.2269 0.0553

0.3997 0.2381 0.151
desv. pad. 0.0345 0.0276 0.0372 0.041 0.0559 0.0854 0.1545 0.1266 0.0696 0.0441

0.2115 0.2607 0.2575
desv. pad. 0.0066 0.0194 0.0336 0.0163 0.0161 0.0225 0.0321 0.0251 0.0529 0.0247

0.2832 0.2007 0.0322
desv. pad. 0.0045 0.0277 0.0063 0.0306 0.0313 0.0266 0.0479 0.0545 0.0398 0.0147

0.1462 0.1395 0.0263
desv. pad. 0.0214 0.0791 0.1117 0.003 0.0046 0.0845 0.0813 0.1278 0.1294 0.1242

0.5241 0.0702 0.5932
desv. pad. 0.0525 0.0096 0.0257 0.1542 0.1655 0.1502 0.1201 0.1245 0.0401 0.1689

0.0555 0.025 0.0019
desv. pad. 0.0101 0.0304 0.0295 0.0285 0.0403 0.025 0.0302 0.0337 0.0211 0.0012

0.5237 0.0864 0.2039
desv. pad. 0.0062 0.0317 0.1067 0.3429 0.1115 0.1108 0.2141 0.2505 0.0907 0.2118

0.0102 0.0062 0.0086
desv. pad. 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005 0.0004 0.0005 0.0007 0.0007 0.0006 0.0004

0.0033 0.0026 0.0027
desv. pad. 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

0.0553 0.0436 0.0559
desv. pad. 0.0009 0.0011 0.0014 0.0011 0.0018 0.0017 0.0023 0.0015 0.0015 0.0015

0.0578 0.0680 0.0738
desv. pad. 0.0009 0.0008 0.0009 0.0010 0.0012 0.0009 0.0015 0.0012 0.0014 0.0009

0.1031 0.0705 0.0572
desv. pad. 0.0007 0.0009 0.0011 0.0010 0.0011 0.0009 0.0010 0.0016 0.0011 0.0010

0.0465 0.0605 0.0568
desv. pad. 0.0010 0.0015 0.0014 0.0013 0.0019 0.0014 0.0025 0.0015 0.0017 0.0016

0.5439 0.8201 0.5055
desv. pad. 0.1963 0.2225 0.3317 0.3445 0.2716 0.2339 0.5230 0.3433 0.2702 0.3504

0.1812 0.1368 0.1501
desv. pad. 0.0021 0.0027 0.0028 0.0028 0.0027 0.0022 0.0033 0.0032 0.0038 0.0021

0.1091 0.1080 0.0705
desv. pad. 0.0015 0.0019 0.0025 0.0021 0.0023 0.0017 0.0036 0.0026 0.0031 0.0018

0.0498 0.0622 0.0409
desv. pad. 0.0236 0.0231 0.0323 0.0279 0.0248 0.0345 0.0387 0.0432 0.0239 0.0324

0.2970 0.1660 0.2197
desv. pad. 0.3605 0.3131 0.4458 0.4613 0.3353 0.3277 0.3935 0.4798 0.4719 0.5002

0.3105 0.2131 0.2384
desv. pad. 0.0699 0.0758 0.1040 0.1030 0.1197 0.0851 0.1145 0.1122 0.0910 0.0885
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Tabela 7. Valores médios e desvios padrões para o indicador rHV em todos os algoritmos.
PSO-DA PSO-EA CMOPSO GWO-PSO AG-PSO GCPSO QPSO PSO AG CS

MMF1 média 1.4822 1.4470 1.4101 1.4527 1.6357 1.5914 1.9185

MMF2 média 1.4282 1.4732 1.4643 1.4370 1.5040 1.4375 1.6426

MMF3 média 1.2698 1.3653 1.3055 1.3409 1.3643 1.3204 1.3365

MMF4 média 2.0189 2.0063 2.0071 2.0409 2.0970 2.0209 2.1578

MMF5 média 1.2014 1.2093 1.2291 1.2592 1.2117 1.2940 0.7819

MMF6 média 1.2772 1.5053 1.4575 1.8608 1.6826 1.8619 1.5617

MMF7 média 1.6959 1.7384 1.9432 1.8348 1.8173 1.8009 1.7993

MMF8 média 3.0911 3.0135 3.0446 3.1784 3.0847 3.2817 3.1499

MMF9 média 0.1353 0.1721 0.1659 0.1952 0.1884 0.1635 0.1550

MMF10 média 0.0952 0.1310 0.1245 0.1349 0.1248 0.1266 0.1222

MMF11 média 0.0961 0.0989 0.1098 0.1059 0.1483 0.1491 0.1083

MMF12 média 0.9316 0.9770 1.0455 0.9315 1.2206 1.2931 1.2668

MMF13 média 0.0617 0.0913 0.1018 0.0848 0.1065 0.0826 0.1050

MMF14 média 0.4306 0.4057 0.4851 0.4395 0.5077 0.4488 0.5419

MMF15 média 0.2826 0.3423 0.2910 0.3762 0.3913 0.3791 0.3283

MMF1_z média 1.4848 1.6136 1.7675 1.5598 1.4897 1.5278 1.6609

MMF1_e média 1.4784 1.4970 1.5528 1.5475 1.5110 1.6109 1.4361

MMF14_a média 0.3748 0.4299 0.4372 0.4153 0.4423 0.4673 0.5037

MMF15_a média 0.2494 0.2758 0.2908 0.3015 0.3021 0.3045 0.3563

SYM-PART simple média 0.7841 0.7643 0.7838 0.8504 0.8322 0.8059 0.9508

SYM-PART rotated média 0.8499 0.8826 0.9025 0.9530 0.9011 0.8549 0.9320

Omni-test média 0.0248 0.0293 0.0269 0.0254 0.0270 0.0287 0.0249

Fonte: Autor.

No primeiro espaço de configurações para simulações, é criada uma área de
20x10u.m., contendo quatro obstáculos estáticos e duas áreas com um terreno não ideal

para atravessar, sendo que sua penalidade foi determinada como sendo de π = 1, 5, o
qual pode ser interpretado como um leve declive. Este espaço de configurações pode ser
observado na Figura19(a).

Já o segundo espaço de configurações desenvolvido consiste de uma área de
20x20u.m. com seis obstáculos estáticos retangulares e circulares espalhados pelo mapa.
Há uma porção circular de terreno muito irregular, tendo sua penalidade determinada
como π = 2, 5. Neste cenário, o veículo deve cruzar o mapa quase todo para atingir o
destino desejado. A área em que se situa este terreno irregular é estratégico, já que um
caminho curto pode ser obtido passando por ele. Este mapa pode ser analisado na Figura
19(b).

desv. pad. 0.0003 0.0004 0.0014 0.0016 0.0035 0.0015 0.1132
1.7867
0.0075

1.6830
0.0021

1.5362
0.0032

1.5808 1.4324 1.4836
desv. pad. 0.0013 0.0013 0.0014 0.0017 0.0020 0.0018 0.0263 0.0231 0.0014 0.0016

1.3995 1.3791 1.3730
desv. pad. 0.0009 0.0009 0.0011 0.0008 0.0008 0.0010 0.0323 0.0015 0.0011 0.0012

2.0245 2.0057 2.0210
desv. pad. 0.0017 0.0015 0.0022 0.0019 0.0035 0.0011 0.0135 0.0029 0.0026 0.0017

1.2327 1.2020 1.2809
desv. pad. 0.0017 0.0017 0.0025 0.0015 0.0020 0.0029 0.2549 0.0056 0.0025 0.0020

1.7564 1.9435 1.4962
desv. pad. 0.0012 0.0011 0.0015 0.0029 0.0025 0.0021 0.0329 0.0031 0.0029 0.0015

1.7903 1.8846 1.7221
desv. pad. 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 0.0016 0.0004 0.0003 0.0004

3.2063 3.1845 3.0005
desv. pad. 0.0025 0.0031 0.0025 0.0031 0.0023 0.0036 1.3909 0.0029 0.0026 0.0029

0.1749 0.2139 0.1378
desv. pad. 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

0.2100 0.1145 0.1409
desv. pad. 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002

0.1529 0.1108 0.0949
desv. pad. 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002

1.0870 0.9070 1.2049
desv. pad. 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 0.0001 0.0002

0.1002 0.0913 0.0705
desv. pad. 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

0.4726 0.4668 0.4598
desv. pad. 0.0200 0.0223 0.0231 0.0276 0.0248 0.0281 0.0458 0.0432 0.0370 0.0321

0.3945 0.3602 0.2988
desv. pad. 0.0096 0.0132 0.0125 0.0112 0.0119 0.0167 0.0169 0.0207 0.0138 0.0149

1.6932 1.4917 1.5369
desv. pad. 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0004

1.5240 1.5421 1.4827
desv. pad. 0.0125 0.0167 0.0210 0.0186 0.0168 0.0186 0.3212 0.0280 0.0191 0.0163

0.4458 0.4980 0.4832
desv. pad. 0.0183 0.0178 0.0205 0.0201 0.0268 0.0194 0.0347 0.0226 0.0207 0.0247

0.3601 0.3279 0.3107
desv. pad. 0.0085 0.0102 0.0109 0.0093 0.0135 0.0147 0.0123 0.0200 0.0114 0.0098

0.7674 0.8272 0.8551
desv. pad. 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 0.0010 0.0002 0.0001

0.9692 0.9094 0.8507
desv. pad. 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

0.0250 0.0256 0.0286
desv. pad. 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
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Tabela 8. Valores médios e desvios padrões para o indicador IGDx em todos os algoritmos.
PSO-DA PSO-EA CMOPSO GWO-PSO AG-PSO GCPSO QPSO PSO AG CS

MMF1 média 0.0541 0.0547 0.0662 0.0583 0.0554 0.0651 0.0624

MMF2 média 0.0153 0.0132 0.0146 0.0159 0.0195 0.0230 0.0266

MMF3 média 0.0116 0.0113 0.0123 0.0134 0.0128 0.0178 0.0141

MMF4 média 0.0310 0.0365 0.0308 0.0365 0.0473 0.0364 0.0458

MMF5 média 0.1039 0.1180 0.1118 0.1424 0.1415 0.1486 0.2079

MMF6 média 0.0859 0.0901 0.0847 0.1029 0.1349 0.1263 0.1371

MMF7 média 0.0281 0.0373 0.0404 0.0342 0.0288 0.0406 0.0524

MMF8 média 0.0540 0.0726 0.0653 0.0743 0.0986 0.0794 0.0741

MMF9 média 0.0048 0.0043 0.0046 0.0045 0.0047 0.0061 0.0070

MMF10 média 0.0024 0.0026 0.0025 0.0025 0.0040 0.0041 0.0047

MMF11 média 0.0052 0.0047 0.0063 0.0057 0.0077 0.0084 0.0102

MMF12 média 0.0022 0.0026 0.0032 0.0025 0.0032 0.0024 0.0041

MMF13 média 0.0397 0.0391 0.0467 0.0462 0.0552 0.0483 0.0608

MMF14 média 0.0456 0.0487 0.0553 0.0702 0.0500 0.0775 0.0762

MMF15 média 0.0557 0.0597 0.0740 0.0504 0.0537 0.0770 0.0813

MMF1_z média 0.0328 0.0368 0.0420 0.0553 0.0410 0.0642 0.0607

MMF1_e média 0.3657 0.3903 0.4121 0.4099 0.5547 0.4828 0.6529

MMF14_a média 0.1067 0.0989 0.1326 0.1072 0.1218 0.1292 0.1328

MMF15_a média 0.0690 0.0693 0.0797 0.0853 0.0626 0.0896 0.0795

SYM-PART simple média 0.0419 0.0403 0.0414 0.0576 0.0497 0.0494 0.0732

SYM-PART rotated média 0.1449 0.1367 0.1390 0.1491 0.2084 0.2039 0.2063

Omni-test média 0.2004 0.2459 0.2615 0.2868 0.2805 0.3108 0.2793

Fonte: Autor.

O terceiro cenário desenvolvido consiste de um mapa mais complexo, com dezenove
obstáculos retangulares estáticos em uma área de 10x10u.m.. Além disso, há quatro porções
de terrenos não ideais, todos localizados em áreas que poderiam ser utilizadas para um
caminho relativamente curto, porém eles receberam uma penalidade de π = 5 o que
significa que são terrenos que podem inclusive prejudicar a integridade do veículo, como
um terreno arenoso. Este espaço de configurações é apresentado na Figura19(c).

Por fim, o quarto cenário, mostrado na Figura19(d), possui dois obstáculos estáticos
e um dinâmico, com sua posição inicial mostrada em vermelho e as estimativas de suas
futuras posições apresentadas em rosa com contornos tracejados. Esse tipo de espaço de
configurações representa um desafio do ponto de vista computacional, já que os sensores
do veículo devem detectar a direção e a velocidade do obstáculo dinâmico e estimar suas
futuras posições, tendo que recalcular se for observada uma alteração considerável na

desv. pad. 0.0149 0.0142 0.0145 0.0148 0.0196 0.0192 0.0177
0.0902
0.0164

0.0825
0.0154

0.0669
0.0169

0.0183 0.0171 0.0197
desv. pad. 0.0020 0.0029 0.0025 0.0036 0.0034 0.0024 0.0046 0.0042 0.0040 0.0032

0.0248 0.0141 0.0157
desv. pad. 0.0021 0.0023 0.0031 0.0032 0.0030 0.0039 0.0039 0.0027 0.0033 0.0027

0.0660 0.0506 0.0427
desv. pad. 0.0012 0.0015 0.0016 0.0017 0.0021 0.0024 0.0029 0.0028 0.0021 0.0017

0.1999 0.1050 0.1261
desv. pad. 0.0038 0.0041 0.0049 0.0056 0.0051 0.0072 0.0095 0.0079 0.0054 0.0054

0.1544 0.1287 0.1200
desv. pad. 0.0025 0.0034 0.0030 0.0030 0.0043 0.0029 0.0055 0.0044 0.0033 0.0031

0.0428 0.0435 0.0388
desv. pad. 0.0019 0.0022 0.0023 0.0020 0.0024 0.0018 0.0031 0.0034 0.0030 0.0025

0.1003 0.1049 0.0664
desv. pad. 0.0049 0.0044 0.0044 0.0050 0.0050 0.0058 0.0063 0.0085 0.0073 0.0067

0.0077 0.0054 0.0062
desv. pad. 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002

0.0052 0.0041 0.0037
desv. pad. 0.0003 0.0005 0.0006 0.0005 0.0006 0.0007 0.0006 0.0009 0.0006 0.0004

0.0082 0.0074 0.0076
desv. pad. 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002

0.0033 0.0030 0.0026
desv. pad. 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002

0.0598 0.0649 0.0540
desv. pad. 0.0010 0.0012 0.0013 0.0012 0.0013 0.0015 0.0021 0.0022 0.0016 0.0015

0.0695 0.0852 0.0567
desv. pad. 0.0007 0.0008 0.0009 0.0012 0.0013 0.0009 0.0010 0.0010 0.0009 0.0011

0.0713 0.0721 0.0727
desv. pad. 0.0008 0.0010 0.0012 0.0011 0.0013 0.0014 0.0017 0.0015 0.0014 0.0009

0.0649 0.0516 0.0479
desv. pad. 0.0013 0.0011 0.0018 0.0015 0.0015 0.0020 0.0021 0.0017 0.0020 0.0015

0.6885 0.6093 0.5004
desv. pad. 0.0875 0.0836 0.1271 0.0902 0.1456 0.1565 0.2038 0.1927 0.1104 0.0911

0.2008 0.1545 0.1064
desv. pad. 0.0020 0.0022 0.0031 0.0031 0.0022 0.0029 0.0030 0.0044 0.0030 0.0027

0.0818 0.0811 0.0851
desv. pad. 0.0017 0.0022 0.0019 0.0019 0.0019 0.0022 0.0036 0.0022 0.0023 0.0019

0.0854 0.0516 0.0450
desv. pad. 0.0233 0.0268 0.0326 0.0241 0.0342 0.0218 0.0285 0.0328 0.0307 0.0263

0.1520 0.1833 0.1502
desv. pad. 0.3015 0.2627 0.2966 0.2895 0.2829 0.3450 0.4514 0.5588 0.4822 0.3199

0.2338 0.3105 0.2394
desv. pad. 0.0730 0.0829 0.1030 0.1014 0.0997 0.0982 0.1031 0.1605 0.0892 0.1093
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Tabela 9. Valores médios e desvios padrões para o indicador IGDf em todos os algoritmos.
PSO-DA PSO-EA CMOPSO GWO-PSO AG-PSO GCPSO QPSO PSO AG CS

MMF1 média 0.0028 0.0029 0.0030 0.0038 0.0037 0.0051 0.0058

MMF2 média 0.0051 0.0067 0.0079 0.0077 0.0086 0.0072 0.0093

MMF3 média 0.0042 0.0048 0.0051 0.0066 0.0056 0.0057 0.0089

MMF4 média 0.0035 0.0030 0.0036 0.0039 0.0048 0.0032 0.0067

MMF5 média 0.0034 0.0037 0.0042 0.0045 0.0035 0.0044 0.0045

MMF6 média 0.0028 0.0032 0.0043 0.0043 0.0045 0.0045 0.0052

MMF7 média 0.0034 0.0039 0.0035 0.0046 0.0047 0.0037 0.0049

MMF8 média 0.0036 0.0034 0.0046 0.0041 0.0054 0.0047 0.0045

MMF9 média 0.0139 0.0154 0.0201 0.0167 0.0197 0.0213 0.0161

MMF10 média 0.0153 0.0165 0.0216 0.0227 0.0262 0.0175 0.0320

MMF11 média 0.0170 0.0150 0.0163 0.0196 0.0239 0.0203 0.0220

MMF12 média 0.0030 0.0028 0.0029 0.0032 0.0041 0.0029 0.0037

MMF13 média 0.0187 0.0208 0.0239 0.0283 0.0292 0.0251 0.0226

MMF14 média 0.1281 0.1461 0.1353 0.1674 0.1303 0.1368 0.2557

MMF15 média 0.1247 0.1367 0.1287 0.1564 0.1966 0.1659 0.1968

MMF1_z média 0.0027 0.0031 0.0046 0.0038 0.0045 0.0040 0.0047

MMF1_e média 0.0039 0.0048 0.0067 0.0055 0.0058 0.0057 0.0090

MMF14_a média 0.1231 0.1243 0.1508 0.1626 0.1379 0.1299 0.1906

MMF15_a média 0.1311 0.1236 0.1612 0.1711 0.1491 0.1557 0.2334

SYM-PART simple média 0.0124 0.0156 0.0151 0.0196 0.0153 0.0237 0.0312

SYM-PART rotated média 0.0126 0.0154 0.0174 0.0179 0.0157 0.0224 0.0191

Omni-test média 0.0134 0.0129 0.0135 0.0193 0.0187 0.0188 0.0266

Fonte: Autor.

direção do seu movimento. Para esta simulação, o obstáculo se move atravessando o
caminho ideal (indo para baixo).

A Figura20representa a determinação do número de pontos necessários para
realizar o planejamento de trajetórias para cada cenário, de acordo com a Abordagem
do Caminho Direto. Para o primeiro cenário, n = 3 é suficiente para uma otimização
satisfatória. O número de pontos necessários para a otimização no cenário 2 também é
n = 3. Já para o cenário 3, que possui muitos obstáculos, obtém-se n = 5. Por fim, no

cenário 4, também é utilizado n = 3, visto que no início do movimento estima-se que o
obstáculo dinâmico poderá atrapalhar o deslocamento.

Um exemplo de trajetória eficiente para o primeiro cenário é mostrado na Figura
21(a). na qual é mostrado que, apesar de haver um caminho sem penalidades entre duas
áreas de terrenos não ideais, o algoritmo interpretou que é melhor atravessar o terreno

desv. pad. 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
0.0050
0.0002

0.0050
0.0002

0.0045
0.0002

0.0121 0.0080 0.0069
desv. pad. 0.0005 0.0006 0.0006 0.0007 0.0007 0.0009 0.0009 0.0010 0.0007 0.0007

0.0056 0.0060 0.0068
desv. pad. 0.0012 0.0013 0.0013 0.0016 0.0014 0.0016 0.0018 0.0018 0.0020 0.0016

0.0035 0.0044 0.0047
desv. pad. 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001

0.0065 0.0054 0.0035
desv. pad. 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002

0.0047 0.0050 0.0033
desv. pad. 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002

0.0061 0.0042 0.0038
desv. pad. 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002

0.0070 0.0049 0.0045
desv. pad. 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

0.0279 0.0182 0.0169
desv. pad. 0.0007 0.0008 0.0009 0.0008 0.0013 0.0009 0.0011 0.0016 0.0011 0.0009

0.0334 0.0234 0.0214
desv. pad. 0.0045 0.0040 0.0047 0.0056 0.0048 0.0045 0.0091 0.0056 0.0071 0.0066

0.0280 0.0259 0.0177
desv. pad. 0.0011 0.0015 0.0017 0.0016 0.0019 0.0019 0.0020 0.0030 0.0019 0.0014

0.0041 0.0041 0.0030
desv. pad. 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002 0.0001

0.0250 0.0210 0.0200
desv. pad. 0.0043 0.0052 0.0061 0.0059 0.0062 0.0074 0.0102 0.0093 0.0075 0.0046

0.1543 0.1671 0.1884
desv. pad. 0.0015 0.0018 0.0020 0.0019 0.0015 0.0023 0.0017 0.0033 0.0020 0.0022

0.2415 0.1986 0.1209
desv. pad. 0.0017 0.0020 0.0017 0.0023 0.0022 0.0027 0.0031 0.0032 0.0030 0.0025

0.0040 0.0036 0.0039
desv. pad. 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002

0.0070 0.0053 0.0055
desv. pad. 0.0004 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0006 0.0005 0.0009 0.0006 0.0005

0.2634 0.1327 0.1587
desv. pad. 0.0031 0.0026 0.0038 0.0041 0.0045 0.0045 0.0055 0.0040 0.0050 0.0034

0.1879 0.2033 0.1640
desv. pad. 0.0029 0.0039 0.0042 0.0041 0.0053 0.0040 0.0051 0.0053 0.0056 0.0046

0.0285 0.0215 0.0201
desv. pad. 0.0016 0.0020 0.0023 0.0019 0.0022 0.0026 0.0019 0.0027 0.0025 0.0024

0.0231 0.0147 0.0140
desv. pad. 0.0013 0.0016 0.0020 0.0020 0.0023 0.0018 0.0024 0.0028 0.0019 0.0021

0.0239 0.0153 0.0136
desv. pad. 0.0007 0.0006 0.0010 0.0008 0.0009 0.0010 0.0013 0.0015 0.0009 0.0009
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ao invés de circundá-lo, já que isso irá aumentar a distância do deslocamento, resultando
em consumo de energia desnecessário. Nessa simulação, obteve-se um custo de 19, 2121.
Neste cenário, o custo máximo para uma rota ser considerada eficiente, usando a Equação
2.8nas simulações, é 21. Este valor, assim como para os demais cenários, foi obtido após
várias simulações.

No caso do cenário 2, observa-se na Figura21(b) que o algoritmo desta vez escolhe
evitar o terreno ruim, escolhendo um caminho um pouco maior, evitando maiores riscos.
Nesse caso, o custo obtido para o movimento foi de 28, 1646. Uma trajetória eficiente neste
espaço de configurações foi determinada como sendo uma rota com um custo menor que
35.

Para o cenário 3 há um grande número de possibilidades para criar uma rota entre
os pontos inicial e final do deslocamento, sendo que a Figura21(c) apresenta um exemplo
de rota satisfatória, na qual o veículo irá cruzar a área central do mapa bidimensional,
tangenciando uma área de terreno não ideal. O custo deste exemplo apresntado é de

Figura 19. Cenários utilizados para as simulações de planejamentos de trajetórias: (a)
quatro obstáculos estáticos e duas áreas não ideaispara navegação (π = 1, 5);
(b) seis obstáculos estáticos e um terreno com π = 2, 5; (c) dezenove obstáculos
estáticos e quatro áreas com π = 5, e; (d) dois obstáculos estáticos e um
dinâmico.

Fonte: Autor
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13, 0434. Um custo considerado eficiente para esta configuração deve estar abaixo de 30.

Uma boa trajetória para o cenário 4 é apresentado na Figura21(d). Neste exemplo,
percebe-se como o algoritmo evita passar pelo espaço em que o obstáculo pode estar.
O custo desse movimento foi de 15, 1529. Uma trajetória com custo menor que 18 é
considerada satisfatória.

Para apresentar que há várias alternativas de rotas eficientes e o que seria uma
trajetória insatisfatória, a Figura22(a) mostra um resultado bom para o segundo cenário.
Note que este caminho é bem diferente ao apresentado na Figura21, mostrando que há
vários planejamentos possíveis. O custo dessa trajetória foi igual a 28, 9238. Já a Figura
22(b) apresenta um resultado que, embora represente um caminho válido, sem colisões,
não é considerado eficiente, contendo duas curvas desnecessariamente longas, além de
atarvessar um terreno com penalidade considerável (2, 5).

Figura 20. Visualização da Abordagem do Caminho Direto: (a) Cenário 1, com n = 3; (b)
Cenário 2, com n = 3; (c) Cenário 3, com n = 5, e; (d) Cenário 4, com n = 3.

Fonte: Autor
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Figura 21. Trajetórias ótimzas para os quatro cenários analisados.

Fonte: Autor.

Figura 22. (a) Trajetória considerada ótima para o cenário 2, com custo abaixo de 35;(b)
Trajetória sem colisões, porém considerada ineficiente.

Fonte: Autor.
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4.3.2 Algoritmos Utilizados e Parâmetros

Para as simulações de planejamento de trajetória, foi decidido utilizar, além das
meta-heurísticas, dois métodos clássicos baseados em amostragem: o Mapa de Rotas
Probabilísticas (Probabilistic Roadmap - PRM) e as Árvores Aleatórias para Exploração
Rápida (Rapidly-Exploring Random Trees - RRT). Desse modo, podemos fazer uma análise
também em relação à eficiência dos algoritmos baseados em inteligência computacional
frente às técnicas probabilísticas as quais ainda encontram aplicação.

O PRM foi apresentado em 1996 por Kavraki et al. (KAVRAKI et al.,1996). Esta
técnica faz simplesmente a amostragem aleatória de n pontos no espaço de configurações,
incluindo o local de partida e de chegada do deslocamento. Logo após, cada um dos pontos
é ligado a um número k de pontos vizinhos com a menor distância entre eles e, se por acaso
esta conexão passar por um obstáculo, há a substituição por outro vizinho até realizar
k conexões válidas. Por fim, o algoritmo avalia todos os caminhos que ligam os pontos
inicial e final da jornada e escolhe aquele com menor custo. Para os testes realizados neste
trabalho, os parâmetros escolhidos foram n = 150 e k = 5.

O algoritmoRRT foi proposto em 1999 por LaValle e Kuffner (LAVALLE; KUFF-
NER,1999). Neste algoritmo, é criado uma árvore com raiz no ponto de partida e, a cada
iteração, a árvore cresce a partir do surgimento de n galhos. O crescimento máximo por
iteração é dado pelo parâmetro q. Este padrão se repete até o destino do deslocamento ser
encontrado ou até um número máximo de iterações imax ser atingido. No caso do algoritmo
parar pelo número de iterações, então o ponto final do deslocamento é automaticamente
conectado ao galho mais próximo. Neste trabalho, é utilizada uma configuração com busca
bidirecional, ou seja, são criadas duas árvores, uma com raiz no ponto de partida e outra no
ponto de chegada. O algoritmo para quando as árvores se conectam ou quando o número
máximo de iterações é atingido, caso no qual verifica-se onde as árvores encontram-se mais
próximas para fazer uma conexão. Para as simulações analisadas, foram utilizados n = 3,
imax = 1000 e q é igual a 5% do perímetro do espaço de navegação.

Em relação às metaheurísticas utilizadas, esta discussão é apresentada na Seção
??. O número de iterações (gerações) para todos esses algoritmos é 150. A quantidade
de indivíduos (soluções) também foi colocado em 150 para todos, detacando-se que para
o AG-PSO utilizado, o AG possui 150 indivíduos, enquanto o PSO apresenta apenas 50
partículas. Já no GWO-PSO houve a divisão de 75 soluções para cada etapa. A Tabela10
resume os parâmetros utilizados em cada algoritmo.

4.3.3 Resultados

Para realizar a comparação entre os algoritmos escolhidos com o PSO-DA para
a tarefa de otimização de trajetórias foi decidido usar como métrica de eficiência de
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Tabela 10. Parâmetros de todos os algoritmos.

Número de partículas gerações outros parâmetros
PRM
RRT

-
- 1000 iterações

150 configurações; k=5
q = 0.05

CS 150 ninhos 150 pa = 0.25
AG 150 150 m=0.05; e=0.05

AG-PSO
PSO

AG=150; PSO=50
150

150
150

m=0.05; e=0.05; c1 = 0.4; c2 = 0.4; ω = 1
c1 = 0.4; c2 = 0.4; ω = 1

QPSO 150 150 c1 = 0.4; c2 = 0.4; α1 = 0.4; α0 = 0.7
GCPSO 150 150 c1 = 0.4; c2 = 0.4; ft = 10; st = 10

CMOPSO 150 150 c1 = 0.4; c2 = 0.4; ω = 1

GWO-PSO GWO=75; PSO=75 150 c1 = 0.4; c2 = 0.4
PSO-EA 150 150 c1 = 0.4; c2 = 0.4; ft = 5

PSO-DA 150 150 c1 = 0.4; c2 = 0.4; ft = 2; ns = 6

Fonte: Autor.

trajetórias a porcentagem de sucesso de um planejamento. É considerado sucesso quando
a otimização atinge um custo menor que o estipulado como limite de eficiência para cada
cenário. Desse modo, temos os seguintes limites de eficiência:

• Cenário 1: Custo< 21;

• Cenário 2: Custo< 28;

• Cenário 3: Custo< 30;

• Cenário 4: Custo< 18;

Todos os algoritmos foram simulados 100 vezes e a Tabela11apresenta as porcen-
tagens obtidas para a obtenção de uma rota satisfatória e também das vezes em que o
algoritmo retornou uma trajetória inviável, ou seja, com colisões.

Todos os algoritmos tiveram desempenho relativamente bom no primeiro cenário,
o qual apresenta menor complexidade. O PRM apresentou os piores índices, com 65% de
sucesso e 21% de falhas (resultados inviáveis). O PSO-DA, por outro lado, apresentou

100% de sucesso, sendo comparável somente ao PSO-EA, o qual teve 99% de resultados
satisfatórios.

No cenário 2, os algoritmos PRM, AG, PSO e QPSO apresentaram dificuldade
apresentando taxas de sucesso abaixo de 25%, além de altas taxas de falha, chegando a 89%

no caso do PRM e 58% para o QPSO. Novamente o PSO-DA obteve o melhor desempenho
com 89% e nenhuma falha, seguido pelo PSO-EA o qual obteve 82% e sucesso e apenas
2% de obtenção de soluções inviáveis. O terceiro melhor desempenho, do GWO-PSO, ficou
bem abaixo obtendo 65% de sucesso e apresentando falha em 9% das vezes.
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Tabela 11. Desempenho dos algoritmos testados em cada um dos quatro cenários.

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4
Sucesso Falha Sucesso Falha Sucesso Falha Sucesso Falha

PRM 65% 21% 2% 89% 0% 99% 60% 19%
RRT 71% 2% 62% 9% 5% 91% 65% 9%
AG 73% 19% 23% 51% 18% 49% 67% 7%
CS 80% 17% 51% 20% 42% 36% 75% 5%
PSO 77% 9% 14% 45% 1% 82% 71% 5%
QPSO 89% 3% 8% 58% 1% 74% 73% 4%
GCPSO 89% 5% 58% 24% 6% 76% 75% 5%
AG-PSO 91% 1% 61% 15% 55% 20% 85% 2%
GWO-PSO 85% 7% 65% 9% 62% 32% 87% 1%
CMOPSO 74% 12% 54% 24% 1% 81% 71% 13%
PSO-EA 99% 0% 82% 2% 71% 5% 95% 1%
PSO-DA 100% 0% 87% 0% 76% 0% 100% 0%

Fonte: Autor.

Para o cenário 3, o mais complexo devido ao número de obstáculos, os algoritmo
PRM, RRT, PSO, QPSO, GCPSO e CMOPSO obtiveram resultados muito abaixo do
esperado, com menos de 10% de sucesso. O PSO-DA novamente apresentou os melhores
resultados, com 76% de sucessos e nenhuma solução inviável obtida. Mais uma vez, o
algoritmo PSO-EA teve o segundo melhor desempenho, com taxa de sucesso de 71% e
5% de otimizações falhas. É interessante observar que o GWO-PSO apresentou taxa de
sucesso bem próxima da obtida no cenário 2, 62%, porém houve grande aumento na taxa
de falhas, 32%.

O cenário 4, apesar de apresentar obstáculo dinâmico, não é tão complexo quanto
o anterior e todos os algoritmos apresentaram taxa de sucesso maior que 60%. O algoritmo
PSO-DA obteve 100% de sucesso nas otimizações. A segunda melhor taxa de sucesso foi
apresentada novamente pelo algoritmo PSO-EA com 95% de otimizações satisfatórias e
1% de falhas.

A Tabela12apresenta os dados estatísticos a respeito do desempenho de todos
os algoritmos, mostrando o valor médio do custo, o desvio padrão, além do melhor e do
pior caso. Por esta tabela, é possível observar que o PSO-DA apresentou os melhores
valores médios nos cenários 1 e 3 e é o segundo melhor nos cenários 2 e 4, ficando atrás do
GWO-PSO e do PSO-EA, respectivamente. Além disso, o PSO-DA apresenta o menor
desvio padrão em todos os cenários, indicando uma grande probabilidade de se obter um
valor ótimo em uma simulação. O PSO-DA também apresentou o melhor resultado de
todos no cenário 3, e o segundo melhor resultado nos outros cenários.

Outro importante parâmetro que deve ser analisado é o custo computacional o
qual pode ser obtido através da medição do tempo médio das simulações. A Tabela13
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Tabela 12. Desempenho geral de todos os algoritmos para o planejamento de trajetória
em cada cenário.

PRM

RRT

AG

CS

PSO

QPSO

GCPSO

AG-PSO

GWO-PSO

CMOPSO

PSO-EA

PSO-DA

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4
média 27.577 37.2868 62.2631 16.38

desv. pad. 5.632 8.3003 29.6208 5.3199
melhor 20.9671 29.3258 21.005 15.9612
pior 39.0355 51.5053 100.6467 30.1718
média 26.9621 33.7092 56.9528 17.7767

desv. pad. 5.5748 6.5894 35.0449 5.878
melhor 19.7004 28.8082 20.4671 16.8938
pior 48.5481 54.9312 105.7979 56.9671
média 23.4006 32.7639 45.7252 16.5707

desv. pad. 9.7197 5.426 20.3344 2.9318
melhor 19.8041 28.3995 19.4072 15.1595
pior 80.8935 49.5914 110.7218 34.9994
média 32.41 40.6353 50.4228 17.9448

desv. pad. 17.1499 5.7241 27.4513 3.1173
melhor 18.9682 28.5729 19.0361 15.2437
pior 84.0398 62.2318 98.3439 35.7724
média 31.6061 45.931 56.8944 18.28

desv. pad. 20.5533 7.2559 34.3003 16.5147
melhor 19.7475 28.8046 20.9703 15.8419
pior 74.4503 61.4426 97.8207 38.1878
média 31.139 46.2706 60.1643 18.7012

desv. pad. 44.2385 20.9993 39.1003 21.179
melhor 19.0731 29.755 21.2697 15.0898
pior 92.644 72.3556 110.4398 45.5586
média 25.335 31.3888 41.7445 16.0048

desv. pad. 8.0368 5.126 16.4275 2.1535
melhor 19.2454 28.2115 19.5387 15.2684
pior 65.3919 47.5905 86.6004 34.0398
média 25.4629 31.7553 40.0581 16.258

desv. pad. 7.4956 6.7396 15.0313 2.891
melhor 19.8281 28.383 19.5631 15.82
pior 61.456 48.1553 88.3463 35.265
média 24.1117 30.2377 36.9838 15.8708

desv. pad. 5.9712 3.0706 11.7207 2.2495
melhor 19.5399 28.1876 13.5637 16.8405
pior 49.4423 40.9689 60.1428 20.5354
média 24.7755 31.7707 39.303 16.7229

desv. pad. 5.6828 5.9866 15.5022 3.7084
melhor 19.0869 28.2256 19.5725 16.0294
pior 50.6628 46.344 65.4915 23.8868
média 22.1305 30.5773 31.7395 15.5487

desv. pad. 3.5376 2.096 10.8629 1.8549
melhor 19.5938 28.861 15.8629 15.1995
pior 27.7132 35.7642 57.537 20.8799
média 19.7092 30.5489 29.0063 15.6598

desv. pad. 0.3957 1.2554 6.9354 0.6667
melhor 19.1967 28.1646 13.0434 15.1529
pior 20.1178 33.1631 51.8848 18.1822

Fonte: Autor.
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Tabela 13. Tempo de processamento médio em todas as simulações.

Tempo de processamento (segundos)
PSA-DA 34.470
GCPSO 30.854
PSO-EA 29.926
AG-PSO 29.652
PSO 28.247

GWO-PSO 28.118
CMOPSO 27.583

CS 27.531
AG 27.464
QPSO 27.432

Fonte: Autor.

apresenta a média do tempo de simulação para cada uma das metaheurísticas. Nesse caso,
os algoritmos baseados em amostragem não são comparados por se tratar de abordagens
bastante diferentes, sendo que o PRM e o RRT possuem algoritmos menos complexos e,
por isso, o tempo de simulação deles são muito inferiores ao das metaheurísticas.

Ao analisar o tempo de simulação, percebe-se que o custo computacional é a
principal desvantagem do algoritmo PSO-DA em relação a todos os outros algoritmos.
No geral, o tempo médio em todas as simulações do PSO-DA é 34, 47 segundos, sendo

11, 7% maior que o segundo algoritmo com maior custo de processamento, o GCPSO.
Em relação ao QPSO, que apresentou o menor tempo de processamento, a diferença é de
aproximadamente 25,6%.

Por outro lado, o algoritmo quando embarcado em um circuito dedicado apresentou
um tempo cerca de 10 vezes menor em relação ao apresentado na Tabela13, por volta de
3, 5 segundos, o que torna a sua implementação possível apesar desse custo maior. Além

do mais, a alta probabilidade de se obter bons percursos com este algoritmo compensa tal
desvantagem.

4.3.4 Convergência e Diversidade do PSO-DA

Na Seção3.8foi explicado que o algoritmo PSO-DA busca possuir uma alta
diversidade nas primeiras iterações, convergindo de forma lenta e, depois de algum tempo,
seu algoritmo começa a buscar a convergência. Para mostrar essa caracterítica de modo
claro, a convergência do PSO-DA foi colocada lado a lado com a dos algoritmos AG, PSO
e QPSO na Figura23, a qual utiliza as simulações com o cenário 2 como parâmetro.

Pelo gráfico, essa convergência lenta do PSO-DA é observada de forma clara, sendo
que ele leva mais iterações que os demais algoritmos para ficar parado em uma solução. A
vantagem desta característica é que o algoritmo dificilmente fica estagnado, enquanto o
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AG e o PSO apresentam dificuldades de melhorar suas soluções após 70 e 20 iterações,
respectivamente. Esta lentidão de convergência vem da parte do algoritmo baseado no
QPSO, o qual, como era de se esperar, apresenta uma evolução parecida. Contudo o
PSO-DA também evita alguns períodos intermitentes de estagnação observado no QPSO.

Deve-se destacar que, na Figura23, observa-se que na primeira iteração, o resultado
do QPSO já é melhor do que os demais. Isso se dá por que, na inicialização das partículas
nos outros algoritmos, cada solução é independente. No PSO-DA, desde a primeira iteração,
já há uma dependência de cada solução contida em determinada partícula em relação a
partículas vizinhas. Desse modo, a chance de se obter valores bem menores de custo já na
primeira iteração é bastante elevada.

Na Figura24é mostrada a evolução média do PSO-DA nos outros três cenários. É
possível observar a lenta convergência em todos os casos. Por causa desta propriedade,
cada caso pode requerer um número adequado de iterações. Nos casos vistos neste trabalho,
150 iterações se mostrou um número adequado.

Figura 23. Convergência média do (a) AG, (b) PSO, (c) QPSO e (d) PSO-DA para o
segundo cenário.

Fonte: Autor.

Para verificar se o algoritmo PSO-DA realmente possui um alto nível de diversidade,
foi realizado um teste no qual as posições de cada partícula dentro do espaço de soluções
forammapeadas e as distâncias euclidianas entre todas as partículas do enxame foram
somadas de acordo com a Equação4.1:
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q
−

−

n
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D =

n
j=1 (xi xj)2 + (y1 yj)2

2
(4.1)

O cálculo descrito na Equação4.1foi realizado a cada iteração de modo que o
gráfico da Figura25pudesse ser plotado. Pode ser observado que o algoritmo gera picos
de diversidade os quais ocorrem a cada reinicialização do enxame, conforme explicado
na Seção3.8. Esta ação de reorganizar as partículas não ocorre de maneira exagerada,
já que pode-se notar que, no caso apresentado, ocorreu apenas três vezes. Um atributo
importante que se pode perceber é que cada pico é seguido, após poucas iterações, por uma
solução melhor do que a que havia antes. Desse modo, pode-se afirmar que tal atributo do
PSO-DA é bastante útil para se obter uma convergência adequada pelo fato de evitar a
estagnação prematura da otimização em soluções mínimas locais.

Para fins de comparação, a Figura Fig.26apresenta a evolução na diversidade dos
algoritmos PSO e QPSO, onde é possível perceber que, apesar de apresentarem certas
oscilações na diversidade, não há grandes variações como observados no PSO-DA.

4.3.5 Pós Tratamento da Trajetória Planejada

Durante a discussão a respeito da eficiência das trajetórias, foi mencionado que
uma rota satisfatória não precisa ter a melhor otimização possível, mas simplesmente ter
um custo abaixo do estipulado. Por causa disso, algumas vezes uma trajetória ótima pode
possuir algumas curvas maiores que as necessárias, como é mostrado na Figura27(a).
Apesar de ser um problema relativamente menor, ele pode ser resolvido de maneira prática.

Figura 24. Convergência média do PSO-DA para os cenários 1, 3 e 4.

Fonte: Autor.

Σ Σ
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Neste trabalho, propõe-se a seguinte abordagem:

1. Considera-se todos os n pontos usados na otimização de trajetórias e junta-os aos
pontos de partida e de chegada do deslocamento, formando um conjunto com c
pontos, onde o ponto de partida é considerado c = 1 e o ponto de chegada é c = n+2;

2. A partir do ponto de partida, é testado se uma reta é capaz de unir c aos outros
pontos, exceto o ponto c + 1, sem atravessar obstáculos. Por exemplo, o algoritmo
começa no ponto de partida, onde c = 1 e este ponto é ligado por uma reta até,
c = 3, c = 4, e assim por diante, até c = n + 2;

Figura 25. Evolução da diversidade do enxame no algoritmo PSO-DA.

Fonte: Autor

Figura 26. Evolução da diversidade do enxame nos algoritmos PSO e QPSO.

Fonte: Autor
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3. Se o ponto c obteve sucesso em encontrar um ponto c + h, onde h = 2, 3, ..., n + 2− c,

então todos os pontos entre c e c + h são desprezados e uma nova trajetória é traçada
sem utilizar estes pontos;

4. É feita uma comparação entre o trajeto original e o novo trajeto de acordo com a
função custo do problema;

5. Caso o novo trajeto apresente custo menor, é realizada a substituição. Do contrário,
o trajeto antigo é mantido.

A figura27(b) apresenta uma nova trajetória obtida após passar por essa etapa de
pós processamento.

Figura 27. (a) Planejamento de trajetórias com um trecho não otimizado; (b) Planejamento
após a etapa de pós tratamento.

Fonte: Autor

4.4 Teste em Veículo Robótico

Para realizar os testes em uma planta real, foi utilizado o VANT mostrado na
Figura28. Para operar o sistema, foi utilizado como circuito controlador controlador a
plataforma ArduPilot. Foram necessárias adições de sensores ao veículo utilizado para que
fosse possível realizar o controle da locomoção. Foram introduzidos:

• 1 giroscópio;

• 1 acelerômetro;

• 1 módulo GPS;
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• 1 módulo Bluetooth;

• 6 módulos sonar HC-SR04.

Figura 28. VANT utilizado para testes.

Fonte: Autor

O giroscópio, acelerômetro e módulo GPS são responsáveis pelo auto localização do
veículo em determinado ambiente, fundamental para que o veículo possa seguir a trajetória
planejada. O módulo GPS garante uma boa localização em ambientes abertos, os outros
dois sensores realizam toda a tarefa de localização em ambientes fechados. Os seis sonares
instalados no veículo têm o objetivo de localizar obstáculos dinâmicos e estáticos a serem
evitados. Um sonar é instalado em cada direção do veículo. O módulo bluetooth, por sua
vez, foi instalado para permitir a comunicação com o drone através de um computador
pessoal, tablet ou smartphone.

Este veículo foi montado na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), no
Laboratório de Controle de Processos (LCP), e foi testado utilizando o software Mission
Planner, programa de código aberto desenvolvido para auxiliar no controle de VANTs que
utilizam o ArduPilot. Este software possui seus próprios algoritmos básicos de planejamento
e seguimento de trajetórias e é possível inserir outros algoritmos, desde que em linguagem
Python. Desse modo, foi possível, através do Mission Planner, embarcar o algoritmo
PSO-DA ao circuito controlador do VANT utilizado.

Um teste foi realizado em novembro de 2019, em que foi realizado um trajeto
simples, usando um prédio da UFMA como único obstáculo do movimento. A Figura29
mostra a tela do Mission Planner e a rota planejada em amarelo. O ponto de partida
é sinalizado por um quadrado vermelho e a chegada por uma estrela azul. O veículo
desenvolvido na UFMA apresentou bom desempenho de voo nas trajetórias inseridas no
software, mesmo na presença de ventos fortes durante os testes. Uma imagem tirada no
momento do teste é mostrada na Figura30. O teste foi realizado com o veículo a 2 metros
de altura em relação ao ponto de decolagem.
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Figura 29. Tela do sof twareMissionPlanner com a rota planejada.

Fonte: Autor

Figura 30. VANT utilizado realizando voo autônomo pela rota planejada.

Fonte: Autor

Apesar do teste bem sucedido, ainda deveriam ser realizados vários outros com
trajetórias mais complexas e em outros VANTs. Devido à pandemia do coronavirus, desde
o começo de 2020 não foram mais realizados testes além de simulações computacionais.
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5 Conclusão

Nesta tese foi proposto um algoritmo baseado na Otimização por Enxame de
Partículas (PSO) desenvolvido especificamente para a tarefa de planejamento de trajetórias.
Para obter eficiência nessa tarefa, o espaço de navegação teve que ser tratado de modo
adequado, assim como uma função custo condizente para a otimização teve que ser
determinada. Em relação ao algoritmo desenvolvido, chamado aqui de PSO-DA, seu
funcionamento se dá através da assimilação de características do PSO com Comportamento
Quântico (QPSO) principalmente nas primeiras iterações, de modo a conservar a diversidade
do enxame nesses primeiros momentos. Quando a otimização avança, o algoritmo passa
a utilizar estratégias para aceleração da convergência. Outra característica do algoritmo
é a reinicialização da posição de todas as partículas, caso o enxame fique estagnado em
determinada solução, dessa forma procurando evitar convergências prematuras em mínimos
locais.

O algoritmo PSO-DA foi comparado como outros algoritmos bastante aplicados
em diversos problemas de otimização, incluindo o planejamento de trajetórias. Para
tal, inicialmente foram utlizadas 22 funções benchmarking propostas no Congresso de
Computação Evolucionária de 2019, as quais consistiam de funções multimodais com
complexidades variadas. O PSO-DA apresentou, no geral, índices melhores que os outros
algoritmos comparados, sugerindo que o algoritmo proposto possui potencial de aplicação
a outros problemas além da otimização de trajetórias.

Para o planejamento de trajetórias em si, foram desenvolvidos quatro cenários
diferentes, cada um características diferentes. Um dos cenários possuía um obstáculo
dinâmico, o qual trás uma dificuldade a mais, pois o algoritmo deve ser capaz de estimar
o deslocamento do objeto de modo a evitá-lo. Os demais espaços de navegações eram
constituídos de um número de obstáculos estáticos com algumas áreas simulando terrenos
que, apesar de poderem ser atravessado, representavam certos custos, simulando terrenos
não ideais para a navegação de um veículo robótico.

As simulações para o planejamento de trajetórias indicaram que o PSO-DA se
mostrou confiável, tendo alta taxa de sucesso na obtenção de uma rota viável e com custo
baixo, apresentando resultados melhores que os outros algoritmos comparados. Contudo,
o algoritmo apresentou custo computacional elevado em comparação aos outros o que,
dependendo do sistema, pode dificultar sua implementação. Para os testes realizados, com
poucos obstáculos dinâmicos e tratando o ambiente em duas dimensões, essa desvantagem
é superada pelas suas vantagens, fazendo que o PSO-DA seja uma alternativa interessante
para o desenvolvimento de veículos robóticos móveis.
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Para embarcar este algoritmo a um robô móvel autônomo, deve ser levado em
consideração que este deve idealmente possuir movimentos suaves e relativamente lentos,
o que é adequado a tarefas de mapeamento, monitoração ou filmagem, dentre outras que
não requeiram urgência ou movimentos bruscos. Foi visto que o PSO-DA precisa de um
número considerável de iterações para funcionar satisfatoriamente, além do próprio custo
computacional, então qualquer alteração na rota planejada irá tomar alguns segundos.
Para casos que precisem de respostas imediatas ou em que a navegação ocorra em uma
área arriscada, este algoritmo não é adequado, sendo preferível algoritmos mais rápidos.

Por fim, o algoritmo foi testado em planta real apenas uma vez, no fim de 2019,
quando ele foi embarcado ao sistema ArduPilot com auxílio do software Mission Planner
a um VANT desenvolvido na Universidade Federal do Maranhão. O teste obteve bons
resultados apesar de que o sistema em si não estava completamente pronto, apresentando
pequenas instabilidades, além de distúrbios causados pelo vento do local. Mais testes
embarcados não foram realizados devido à pandemia de Covid 19. De qualquer maneira,
para realizar a validação em plantas reais, é planejado realizar mais testes em VANT’s em
parceria com a UFMA, além de veículos autônomos terrestres.

O trabalho de pesquisa e desenvolvimento apresentado nesta tese resultou em
uma apresentação oral de artigo no Congresso de Computação Evolucionária (CEC) em
julho de 2018 (FERNANDES; OLIVEIRA; FONSECA-NETO,2018), ocorrido no Rio de
Janeiro e também em aceite da revista Applied Soft Computing em 16 de dezembro de 2021
(FERNANDES; OLIVEIRA; FONSECA-NETO,2022), estando disponível na web desde
dezembro de 2021 e será publicada na edição impressa de fevereiro de 2022, volume 116.

5.1 Trabalhos e Pesquisas Futuras

Como mencionado, o algoritmo apresentado, apesar dos resultados satisfatórios,
apresenta custo computacional elevado, o que pode dificultar sua implementação na prática
em processos mais complexos ou que exijam velocidade. Um procedimento já testado e que
pode ajudar em determinadas aplicações é simplesmente colocar como critério de parada o
fato do algoritmo realizar determinado números de reinicialização seguidas. Contudo, esta
medida irá ajudar apenas em ambientes de navegação relativamente simples, em que uma
rota eficiente é encontrada em poucas iterações. Outra medida que está sendo testada,
mas ainda não obteve resultados satisfatórios é a introdução de operadores de mutação
ao algoritmo substituindo a reinicialização do enxame. A ideia é fazer com que a taxa de
mutação vá aumentando à medida em que o algoritmo esteja estagnado.

Além disso, testes suplementares em veículos reais tem que ser realizados para
validar o algoritmo proposto. Como o algoritmo é genérico em relação ao tipo de veículo,
pretende-se embarcá-lo em VANT’s assim como em veículos terrestres. Uma vez realizada
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esta etapa, pretende-se usar o algoritmo para múltiplos veículos terrestres. Desse modo, o
algoritmo realizará o planejamento de vários carros robóticos autônomos ao mesmo tempo,
de modo a evitar que cada um interfira no movimento do outro. Este tipo de configuração
multirrobôs é bastante útil para monitoração de áreas e fica ainda mais proveitosa quando
estendida a veículos aéreos, o qual será a etapa subsequente.

Finalmente, para que seja possível a aplicação de trajetórias planejadas a veículos
robóticos autônomos, é de extrema importância o desenvolvimento de sistemas que possam
usá-lo de modo eficiente. Desse modo, também faz parte do planejamento do grupo de
pesquisa desenvolver controladores melhores e mais robustos para a movimentação segura
dos veículos.
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