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RESUMO 

ROLNIK, V. P. (2003). Contribuição ao desenvolvimento de uma nova técnica de reconstrução 

tomográfica para sondas de visualização direta. Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia de 

São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2003. 

O principal objetivo deste trabalho é contribuir para o desenvolvimento de uma nova técnica de 

reconstrução numérica do problema de tomografia por impedância elétrica. A abordagem 

adotada baseia-se na minimização de um funcional de erro convenientemente definido, cujo 

ponto de mínimo global está relacionado com a imagem do escoamento sensoriado. Nesta 

formulação, o mau condicionamento se manifesta através de características topológicas dos 

funcionais de erro (patolog ia) que prejudicam o desempenho dos métodos de otimização na 

obtenção do mínimo. Esta abordagem tem vantagens significativas em relação às abordagens 

tradicionais, normalmente baseadas em hipóteses restritivas e pouco realistas como, por 

exemplo, considerar o campo de sensoriamente bidimensional e paralelo, além de 

independente do escoamento. Testes numéricos permitiram realizar estudos preliminares sobre 

as características topológ icas do funcional de erro, necessários para a seleção de métodos de 

otimização passíveis de serem especializados para a solução do problema tratado neste 

trabalho. Nestes testes identificou-se a patologia característica do problema tratado: a presença 

de uma região plana (inclinação virtualmente nula) circundando o mínimo global procurado. 

Dentre os diferentes métodos de otimização considerados, optou-se pelo desenvolvimento de 

uma estratégia baseada em algoritmos genéticos, devido às suas características serem melhor 

adaptáveis à patologia do problema em questão. O desempenho do método de otimização 

desenvolvido foi testado extensivamente em dois problemas básicos: a) posicionar 

corretamente uma inclusão de forma e contraste conhecidos e b) determinar os valores do 

contraste em uma sub-região do domínio de sensoriamente, no interior do qual sabe-se que 

existe uma inclusão. No primeiro caso, os resultados mostraram que, de fato, o algoritmo 

genético superou a patologia do problema e convergiu para a solução correta. No segundo 

caso, de dimensionalidade maior, a convergência em um tempo aceitável só pode ser 

alcançada com a introdução de informações à priori, seja na forma de restrições sobre o 

espaço de busca, seja na forma de penalidades aplicadas ao funcional de erro. 

Palavras-chave: tomografia de processos industriais, escoamentos multifásicos, método de 

reconstrução, algoritmos genéticos. 
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ABSTRACT 

ROLNIK, V. P. (2003). Contribution to the development of a new image reconstruction method 

for direct imaging probes. Ph.D. Thesis- Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade 

de São Paulo, São Carlos, 2003. 

The main objective of this work is to contribute to lhe development of a new two-phase flow 

tomographic reconstruction method suited for electrical impedance tomography. The adopted 

approach consists in minimizing an errar functional, defined so that its global minimum is related 

with lhe sensed flow image. In this formulation, lhe ill conditioning appears trough topological 

features of the errar functionals (pathologies) which compromises lhe performance of the 

optimization algorithms employed to determine the minimum. This approach has severa! 

important advantages over lhe classical ones, generally based on restrictive and unrealistic 

hypothesis such as lhe sensing field being two-dimensional, parallel and independent of the 

flow. Numerical simulations permitted to conduct preliminary studies about the topological 

features of the errar functional, necessary to select possible optimization methods to be 

specialized to reach the solution of the problem treated in this work. The characteristic 

pathology of the problem was identified in these testes: the presence of a flat region (virtually 

null inclination) around lhe sought global minimum. Among the ditferent considered methods, 

genetic algorithms were adopted because of their characteristics of being best adaptive to the 

pathologies of the current problem. The performance of the developed optimization method was 

tested trough extensive numerical tests in two basic problems: a) to correctly place an inclusion 

with known shape and contras! and b) to determine the values of the contras! inside a sub

region of the sensed domain, which is known that contains the inclusion. In the first case, results 

show tt1at the genetic algorithm overcame the pathologies of the problem and converged to lhe 

correct solution. In the second case, with higher dimensionality, convergence was achieved in 

an acceptable time only after lhe introduction of a priori information, either in lhe form of 

restrictions on lhe search space or in lhe form of penalties applied to lhe errar functional. 

l<eywords: industrial process tomography, multiphase flows, reconstruction methods, genetic 

algorithms. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

Tomografia de processos industriais é uma técnica para mapear a estrutura 

espacial interna de uma região do processo através de medidas externas. O 

mapeamento consiste em aplicar um estímulo sobre a fronteira externa da região 

(estímulo) e medir a resposta resultante (resposta). Os dados de estímulo e resposta 

são processados de maneira a reconstruir a imagem no interior da região. 

A natureza do estímulo é escolhida dependendo da propriedade que se deseja 

mapear. Materiais distintos apresentam comportamentos distintos quando submetidos 

à ação do estímulo. A impedância elétrica, por exemplo, é uma medida que depende 

tanto do material quanto da freqüência do estímulo elétrico, conseqüentemente, cada 

material apresenta um comportamento diferente sob a influência de campos elétricos 

externos. Portanto, determinar um mapa da impedância corresponde a descobrir a 

distribuição dos materiais que compõem o processo. 

A tomografia por impedância elétrica (EIT) pode ser definida como sendo o 

problema de determinar a distribuição da impedância no interior de uma região, 

estimulando-a através de medidas de corrente e/ou voltagem impostas na fronteira e 

medindo a resposta ao estímulo na forma de corrente e/ou voltagem na fronteira. 

Algumas aplicações de destaque na engenharia são: detecção de trincas em asa 

de avião, cá lculo da espessura do depósito de materiais no fundo de caldeiras e 

tubulações e monitoramento de câmara de combustão. 

Uma das preocupações do NETeF'1l e deste trabalho especificamente, se 

concentra na linha de pesquisa voltada para a instrumentação e controle de processos 

(ll Núcleo de Engenharia Térmica e Fluidos da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de 
São Paulo. 
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industriais envolvendo o transporte e a manipulação de fluidos multifásicos. A 

problemática tecnológica envolvendo escoamentos multifásicos está 

fundamentalmente ligada à existência de regimes ou padrões característicos de 

escoamentos. Do ponto de vista das aplicações industriais, a segurança e a 

longevidade de equipamentos e instalações somente podem ser asseguradas quando 

sua operação ocorrer segundo os regimes de escoamento previstos no projeto. Isso 

implica não apenas na capacidade de prever qual regime existirá e em que condições 

mas também em diagnosticar em tempo real sob qual configuração o fluido está 

escoando, bem como as possíveis transições entre os regimes. E, assim, torna-se 

possível retroagir no processo de forma a assegurar um funcionamento otimizado 

tanto do ponto de vista da segurança quanto da eficiência operacional. 

Técnicas tomográficas têm sido utilizadas em aplicações industriais envolvendo 

fluidos multifásicos para aprimorar o conhecimento no que diz respeito ao 

comportamento do escoamento interno como: regime de escoamento, perfis de 

velocidade e concentração de componentes de um determinado equipamento. Além 

disso, elas podem ser capazes de medir em tempo real o perfil de concentração dos 

componentes e identificar a distribuição de fase e fronteiras no interior da tubulação. 

Características como baixo custo, segurança, robusteza e possibilidade de aplicação 

em ambiente hostil fazem da EIT uma ferramenta adequada a aplicações em 

processos industriais. 

Apesar de ser extremamente conveniente e de ter sido intensamente pesquisada 

nas duas últimas décadas, a EIT ainda não atingiu maturidade suficiente para permitir 

seu uso industrial extensivo. As principais dificuldades surgem da não linearidade das 

variáveis e do mau condicionamento intrínseco. O campo potencial formado 

geralmente interage com a distribuição do contraste do escoamento e este fato não é 

previsto pelas técnicas tradicionais de reconstrução. Além disso, a EIT sendo um 

problema matematicamente inverso é intrinsecamente mal condicionado, e dessa 

forma, se apresenta extremamente sensível à presença de erros, tanto de origem 

experimental nos dados de entrada quanto de truncamento nas operações numéricas 

do procedimento computacional. As principais conseqüências são a baixa precisão, 

que produz imagens com resolução insuficiente para um diagnóstico seguro, e o 

tempo elevado na reconstrução de uma imagem. 

O objetivo global deste trabalho é contribuir para o desenvolvimento de uma nova 

técnica de reconstrução numérica do problema de tomografia por impedância elétrica. 

A abordagem adotada baseia-se na minimização de um funcional de erro 

convenientemente definido, cujo ponto de mínimo global está relacionado com a 

imagem do escoamento sensoriado. Nesta formulação, o mau condicionamento se 
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manifesta através das características na topologia dos funcionais de erro que 

prejudicam o desempenho dos métodos de otimização na obtenção do mínimo. 

A contribuição inédita deste trabalho está em compreender alguns problemas 

relatados na literatura, específicos à abordagem adotada, e, em particular, 

compreender como o mau condicionamento intrínseco do problema se manifesta na 

formulação adotada e, dessa forma, definir algoritmos de otimização não susceptíveis 

ou capazes de contornar os problemas encontrados. 

Os algoritmos genéticos são fortemente indicados para o problema de EIT, pois 

permitem, em princípio, escapar dos mínimos locais e não dependem da solução 

inicial. Além disso, essa técnica de minimização possui uma grande flexibilidade, o que 

permite implementá-la de maneira específica para o problema. 

O capítulo seguinte se concentra na revisão bibliográfica dos assuntos pertinentes 

ao trabalho. Na seqüência, o capítulo 3 apresenta a formulação matemática do 

problema, um estudo teórico sobre o comportamento dos problemas direto e inverso 

em relação a serem ou não matematicamente bem postos e a necessidade de uma 

estratégia de regularização para contornar o mau condicionamento intrínseco do 

problema inverso. O capítulo 4 se concentra na resolução numérica do problema 

direto, descrevendo passo a passo o procedimento utilizado. A resolução do problema 

inverso se encontra no capítulo 5, destacando os algoritmos genéticos como método 

escolhido para a busca do mínimo global. Os testes rea lizados e resultados obtidos 

estão no capítulo 6. Por último, o capítulo 7 apresenta as conclusões e as perspectivas 

e possíveis desdobramentos deste trabalho. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

É grande o número de pesquisadores que têm se dedicado à melhoria das 

técnicas tomográficas, desde a década de 50, com o início das pesquisas sobre 

tomografia com aplicações na área médica e década de 80 para tomografia de 

processos industriais, permitindo um rápido avanço das pesquisas nesse sentido. As 

técnicas tomográficas tradicionalmente aplicadas à medicina e as técnicas de 

tomografia por impedância elétrica possuem diferenças extremamente expressivas, 

tornando necessário um tratamento totalmente diferenciado para cada uma delas. Este 

capítu lo compara essas diferenças e apresenta um breve retrospecto da trajetória das 

pesquisas em tomografia de processos industriais quanto aos avanços no campo dos 

softwares de reconstrução, estratégias de Sensoriamento e pesquisas teóricas. 

2.1 Tomografia de processos industriais 

O termo "tomos" é de origem grega e significa "estreito". Na tomografia aparece no 

sentido de fazer um corte estreito, ou seja, fazer uma imagem de uma seção do 

objeto. O objetivo da tomografia é a visualização de características inacessíveis (ou 

contrastes) no interior de uma região através apenas de medidas externas a essa 

região. É a mesma idéia de se tentar reconstruir o perfil tridimensional de uma árvore a 

partir de suas sombras projetadas no solo, tarefa evidentemente bastante delicada. 

As pesquisas sobre as técnicas de tomografia iniciaram-se nos anos 50 na área 

médica devido à necessidade de se observar o interior do corpo humano sem cirurgias 

ou introdução de objetos. Os primeiros tomógrafos usavam fontes de isótopos ou raios 
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X, que são de alto custo e risco de segurança, além do longo tempo de exposição 

necessário, o que não permite medidas em tempo real. 

A primeira ocorrência da produção de imagens do corpo humano em termos de 

suas propriedades elétricas foi em 1978 por Henderson e Webster (HENDERSON e 

WEBSTER, 1978) . 

. Estes pesquisadores construíram um sistema chamado "câmara de impedância", 

onde aplicavam uma voltagem com freqüência de 1OOKHz em um grande eletrodo 

posicionado no peito do paciente e a corrente era lida por uma cadeia de 1 00 

eletrodos localizados nas costas do mesmo. A partir dessa publicação, surgiram 

diversos grupos de pesquisas proporcionando um extraordinário avanço ao 

diagnóstico clínico. 

.... 

111Jitlple1<er 

(a) (b) 

Figura 2.1- (a) Esquema da câmara de impedância; (b) mapa de isoadmitância em um 
tóra x humano, valores em microsiemens por eletrodo (Henderson e Webster, 1978). 

Para a indústria, as técnicas tomográficas representam uma alternativa 

interessante no sentido de permitir um monitoramento mais detalhado do processo e, 

portanto, um controle mais eficaz dos equipamentos. Em particular para os 

escoamentos multifásicos, elas permitem aprimorar o conhecimento de certas 

características do comportamento do escoamento interno como o regime de 

escoamento, vetor velocidade e concentração de componentes de um determinado 

equipamento. 

As primeiras pesquisas utilizando tomografia por capacitância elétrica em 

processos industriais foram nos anos 80, gerando imagens de um escoamento 

multicomponente de poços de petróleo (BECK, PLASKOWSKI e GRENN, 1986; 

PLASKOWSKI, BECK e KRAWACZYNSKI, 1987), e no início dos anos 90, para 

transporte pneumático (BRODOWICZ, MARYNIAK e DIAKOWSKI, 1992) e medição 

da fração de vazio de gás em leito fluidizado (FASCHING e SMITH, 1991 ). 
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Os transdutores, até então, somente podiam ser usados em situações em que o 

objeto observado fosse eletricamente não condutor. Somente em 1988 iniciaram-se 

projetos sobre tomografia por impedância elétrica (EIT) para gerar imagens de vasos 

contendo fluidos eletricamente condutores (BECK e WILLIAMS, 1996). 

O desenvolvimento tecnológico dos anos 80 fez com que se resolvesse o problema 

do alto custo e lentidão na reconstrução de imagens tomográficas, tornando a 

tomografia de processos uma técnica eficiente e de baixo custo. 

As técnicas de visualização de escoamentos multifásicos se desenvolveram 

rapidamente nas duas últimas décadas. Uma das razões foi a pressão que as 

indústrias sofreram com a necessidade de satisfazer normas de qualidade mais 

estritas, otimização de custos e do uso de insumos energéticos, redução de emissão 

de poluentes e melhoria das condições de segurança. 

2.2 Princípios da tomografia 

Quanto à natureza da imagem produzida, existem dois tipos de mapeamento em 

EIT: dinâmico ou estático. No mapeamento dinâmico, os dados são medidos em dois 

tempos distintos 1 e T2, a diferença entre os dois conjuntos de dados mostra as 

mudanças ocorridas na distribuição do contraste entre os tempos T, e T2. (BARBER e 

BROWN, 1984). Já no mapeamento estático, os valores absolutos da distribuição do 

contraste devem ser determinados. Por trazer informações mais relevantes ao estudo 

realizado neste trabalho, somente o caso estático será avaliado. 

Em geral, o aparato necessário para a realização de tomografia consiste de um 

sistema de sensoriamente encarregado de executar a excitação e a medição e um 

computador munido de um software que lê os dados enviados pelo sistema de 

sensoriamente e retorna a imagem procurada, conforme ilustra a Figura 2.2. Em 

alguns casos é necessário incluir informações extras sobre o processo, que são 

adicionadas ao software de reconstrução. A distribuição do contraste procurada é 

então mostrada na tela do computador e pode ser usada para diagnóstico em uma 

grande variedade de aplicações médicas ou na indústria. 
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REGIÃO DE 
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Figura 2.2 - Ilustração do aparato necessário para tomografia. 

7 

O sistema de sensoriamento deve ser escolhido de acordo com o contraste que se 

deseja mapear e de maneira a trazer resultados aceitáveis nos seguintes aspectos: 

custo, precisão, complexidade de instalação, necessidade de reparos, segurança, 

tempo de aquisição dos dados. A tabela abaixo mostra alguns exemplos de tipos de 

sensores e as respectivas propriedades que podem ser mapeadas para cada um 

deles. 

Tabela 2.1 -Exemplos de tipos de sensores e as respectivas propriedades mapeadas. 

SENSORES PROPRIEDADES 

Otico Densidade 

Radiação ionizante: raios X, raios y, 
Densidade 

emissão de pósitrons 

Ressonância nuclear magnética 
Quantidade de hidrogênio ou flúor 

ou outro elemento químico 

Ultra-som Densidade I temperatura 

Capacitância elétrica Permissividade 

Resistência elétrica Condutividade 

Térmico 
Condutibilidade térmica I coeficiente de 

transferência de calor 

Eletromagnéticos Permeabilidade I condutividade 

Para aplicação na área médica, os princípios mais comumente utilizados são os de 

raios X e de ressonância nuclear magnética, descritos brevemente a seguir. Na 

tomografia por raios X ou tomografia computadorizada (CT), emite-se raios que 

atravessam o objeto sensoriado e chegam até o receptor, que normalmente é uma 
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placa que mede a atenuação dos raios e envia os dados ao computador. A Figura 2.3 

mostra um feixe de raios X sendo aplicado em um objeto composto por dois materiais 

com densidades diferentes. 

Emissor Receptor 

Figura 2.3 -Ilustração do princípio da tomografia por raios X. 

Já a ressonância nuclear magnética opera segundo um princípio diferente: o 

emissor é um magneto e o receptor é uma antena de rádio. Quando o objeto de 

estudo se encontra em estado normal, seus prótons giram desordenadamente. Um 

sinal de radio freqüência com a mesma freqüência dos prótons de um componente do 

material (ex: hidrogênio) é emitido, fazendo com que os prótons se alinhem e girem na 

mesma direção, como um conjunto de minúsculos piões. Quando o sinal cessa, os 

prótons voltam à sua posição original e liberam energia que é captada na forma de um 

sinal pela antena de rádio. 

A principal vantagem da tomografia baseada em raios X é possuir métodos de 

reconstrução eficientes (ART, Retroprojeção, Retroprojeção filtrada)(2). Como 

desvantagem, destacam-se: alto custo, alto risco de segurança, longo tempo de 

exposição, o que não permite medidas em tempo real, e produz imagens 20. A 

questão da dimensão da imagem foi solucionada com a invenção de tomógrafos que 

realizam movimentos elicoidais, gerando fatias de imagens 20 que são agrupadas e 

transformadas em 30. Já a tomografia por ressonância nuclear magnética possui as 

seguintes vantagens: imagens de ótima qualidade, técnicas de reconstrução eficientes 

e permitem a obtenção dos três planos ortogonais (sagitais, coronais e axiais). As 

desvantagens são: alto custo, longo tempo de aquisição dos dados, o que não permite 

medidas em tempo real e o emprego de campos magnéticos de alta intensidade, 

exigindo áreas de acesso restrito (isolamento, complexidade na instalação e 

manutenção). 

As técnicas tomográficas usando sensores elétricos são desenvolvidas 

especialmente para dispositivos em que os contrastes são de caráter elétrico, como 

(
2

) Do inglês: Algebraic reconstmction method, backprojection, fiftered backprojection. 



., 

. , 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 9 

condutividade e permissividade. A tomografia por capacitância elétrica (ECT) explora 

as diferentes medida de capacitância das fases do escoamento e geram imagens da 

distribuição de permissividade E do meio. A tomografia por resistência elétrica (ERT) é 

baseada na medida de resistência das fases e produz imagens da distribuição de 

condutividade a no meio. Essas técnicas diferem basicamente pela freqüência e pela 

maneira com que as correntes e/ou voltagens são aplicadas. Por exemplo, materiais 

condutivos têm uma condutividade elétrica alta e tanto as correntes alternadas quanto 

as contínuas escoam facilmente através deles. Materiais dielétricos têm baixa 

condutividade e uma permissividade elétrica alta, permitindo somente a passagem de 

correntes alternadas. 

A tomografia por impedância elétrica (EIT) é uma combinação das tomografias por 

capacitância e resistência. A impedância elétrica Z mede a razão entre o campo 

elétrico e a corrente elétrica em uma dada posição do domínio e é descrita pelo 

inverso da função de admissividade y dependente da posição x e da freqüência w, 

escrita como (BORCEA, 2002) 

~ =y(x,w) = a(x) + iwE(X) 
z 

(2.1) 

As tomografias de caráter elétrico (ECT, ERT e EIT) são as mais indicadas para os 

processos industriais, por serem técnicas simples, robustas e rápidas. Nestes casos, 

tanto o emissor quanto o receptor são eletrodos. O princípio baseia-se na imposição 

de correntes ou tensão elétrica, estabelecendo-se um campo potencial dentro do 

domínio e medindo-se a tensão ou corrente resultante. A maior desvantagem é não 

possuir um método de reconstrução eficiente. Existe, porém, uma grande quantidade 

de pesquisas promissoras nesse campo, indicando que em breve a tomografia 

baseada em princípios elétricos estará sendo usada amplamente . 

A Figura 2.4 mostra uma região de Sensoriamento composta por dois materiais 

com propriedades elétricas diferentes, como por exemplo, um escoamento bifásico ar

água sendo o ar a região escura e, a água a região clara. Neste caso, a diferença de 

condutividade elétrica faz com que o campo potencial seja afastado da região não 

condutora. Observa-se que, dependendo dos valores das permissividades ou 

condutividades presentes o campo pode ser desviado ou atraído pelas fases 
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constituintes. Além disso, e apesar de estar representado em um plano, o campo 

potencial se espalha em 3 dimensões, diferentemente da tomografia por raios X. 

5 

7 3 

Figura 2.4- Ilustração do princípio da tomografia por impedância elétrica. 

2.3 Efeito 'soft field' 

A principa l diferença entre os sensores de raios X e elétricos consiste na 

dependência do campo estabelecido em relação à distribuição dos materiais dentro do 

volume sensoriado. Os sensores de campo não deformável (hard fie/d) como por 

exemplo os raios X, estabelecem um campo confinado e uniforme na região de 

sensoriamente, sendo que o campo estabelecido independe da distribuição da 

propriedade dentro do volume. Já os sensores de campo deformável (soft field), como 

por exemplo, sensores elétricos, geram um campo não homogêneo e com uma 

dependência não linear em relação à distribuição da condutividade ou da 

permissividade. Em outras palavras, na utilização de sensores elétricos há uma 

interação entre o campo e o meio sensori ado que faz com que as linhas equipotenciais 

se deformem em todas as direções, e, portanto, a tomografia por impedância elétrica é 

inerentemente tridimensional. É possível comparar a diferença entre sistemas com 

campo deformável e não deformável através das Figuras 2.3 e 2.4. 

O efeito soft field explica a discrepância entre a imagem real e a gerada através de 

sensores elétricos e um método tradicional de reconstrução. Nesse caso é preciso 

fazer aproximações pouco realistas, como o confinamento 20 e a linearidade entre o 

campo elétrico e a distribuição da condutividade ou permissividade. Portanto, o 

emprego direto de técnicas de reconstrução desenvolvidas para sensores de campo 

não deformável em dispositivos de sensoriamente elétrico produz resultados 

comparativamente muito mais pobres. 
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Matematicamente, a dificuldade na reconstrução de imagens tomográficas feitas a 

partir de sensores de campo deformável é explicada por Reinecke e Mewes (1996) da 

seguinte forma: na tomografia linear ou de campo não deformável (Figura 2.3), o 

caminho L percorrido pelo campo de sensoriamente é conhecido e constante (L é um 

segmento de reta), enquanto que na tomografia não linear ou de campo deformável 

(Figura 2.4) ele é desconhecido. 

Definindo o domínio n (volume de sensoriamente) e a(x) o contraste interno que 

se deseja mapear, é possível medir a diferença entre o estímulo e a resposta <PM 

através do valor da integral (2.2) sobre o caminho percorrido pelo campo dentro do 

domínio n. Esta integral é dependente do caminho de integração (conhecido) e da 

distribuição do contraste a(x). 

Dessa forma, no caso de campo não deformável, somente a função a é 

desconhecida e pode ser obtida a partir das medidas na fronteira <PM. 

cDM = f a(x)dl 
L 

(2.2) 

Esse fato permite a utilização de algoritmos mais simples na reconstrução 

tomográfica, o que reduz o esforço computacional. 

Por outro lado, quando o campo é deformável, tanto L quanto a são 

desconhecidos. A equação equivalente á (2.2) é: 

cDM = fJ a (x)dl 
L(o) 

(2.3) 

Neste caso, para encontrar a a partir das medidas na fronteira <PM é preciso 

conhecer L, mas L não pode ser obtido sem o conhecimento de a. Esse acoplamento 

entre as variáveis não permite que a reconstrução tomográfica baseada em sensores 

de campo deformável seja feita da mesma forma ou usando os mesmos algoritmos 

idealizados para sensores de campo não deformável. Daí a necessidade de 

desenvolver novas técnicas totalmente adaptadas ao sistema de sensoriamente 

elétrico. 

Posto isso, métodos específicos devem ser criados para tomografias de campos 

deformáveis. Este trabalho segue a linha que visa a minimização de um funcional de 

erro, assegurando assim, um bom desempenho do método que depende de uma boa 

combinação das seguintes etapas: 
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• adoção de uma estratégia de sensoriamente (geometria dos eletrodos e 

protocolo de excitação); 

• montagem de um funcional de erro; 

• adoção de um algoritmo de solução. 

Embora devam ser estudados e melhorados, os sistemas de Sensoriamento para a 

EIT existentes até o momento podem ser considerados simples, rápidos e eficientes. 

Porém, o software é extremamente complicado e ainda não está totalmente maduro 

para ser aplicado à indústria. Nesse sentido, este trabalho pretende contribuir para o 

desenvolvimento de um software totalmente adaptado aos sensores de campo 

deformável e à reconstrução tridimensional. As etapas para a obtenção de um bom 

método de reconstrução tomográfica são comentadas a seguir. 

2.4 Sistemas de sensoriamente 

Existe uma grande quantidade de artigos que trata da otimização das 

características do sistema de Sensoriamento no que diz respeito ao número, 

geometria, configuração, intensidade de corrente ou voltagem dos sensores, com 

objetivo de melhorar a qualidade do sinal captado e conseqüentemente obter melhor 

qualidade na reconstrução. 

Em relação à configuração, os eletrodos devem ser instalados de tal forma que os 

sinais resultantes de cada sensor dependam da constituição do fluido dentro da região 

sensoriada. Essa dependência está intimamente relacionada à sensibilidade dos 

sensores em relação às mudanças na distribuição do contraste. Tradicionalmente são 

instalados n eletrodos igualmente espaçados ao redor do objeto, definindo-lhe um 

plano (ou um corte). Um dos eletrodos é usado como fonte de corrente ou tensão e os 

n -1 restantes medem simultaneamente a tensão ou corrente recebida, gerando n(n-

1 )/2 medidas independentes. A Figura 2. 5 ilustra um sistema de sensoriamento com 8 

eletrodos, sendo que o número 1 é usado como fonte. 
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Figura 2.5 - Ilustração de um sistema de Sensoriamento com 8 eletrodos. 

Dessa forma, a reconstrução se restringe ao plano formado pelos eletrodos. Na 

prática, porém, os objetos fora do plano de medição perturbam o campo potencial, 

afetando a reconstrução 2D, conforme demonstrado por Metherall et ai (1996). Estes 

autores concluíram que, ao contrário das imagens 3D produzidas com raios X através 

de um conjunto de imagens 2D independentes, para EIT 3D é necessário que a 

reconstrução tomográfica seja feita a partir de dados coletados sobre todo o contorno 

do volume do objeto. 

Uma maneira artificial e pouco eficiente para contornar o efeito 3D da EIT é a 

utilização de eletrodos de guarda para forçar uma distribuição do campo de 

sensoriamente paralela e confinada em um plano. Ma et ai. (1 997) propuseram a 

adição de eletrodos de guarda, conforme mostrado na Figura 2.6 comparando as 

configurações sem eletrodos de guarda e com duas camadas de eletrodos de guarda 

em torno dos eletrodos centrais de excitação e medição. Porém, os próprios autores 

concluíram que essa técnica só tem utilidade para meios heterogêneos sob algumas 

condições sobre o tamanho da inclusão em relação aos eletrodos. 

r--. 
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Figura 2.6 - comparação entre a) configuração somente com eletrodos de 
excitação/medição e b) configuração com eletrodos de excitação/medição mais 

eletrodos de guarda. (Ma et ai., 1997) 
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Uma técnica de sensoriamente realmente 30 foi descrita por Metherall et ai. 

(1996), cujo sistema de sensoriamente é composto por 64 eletrodos distribuídos em 

quatro camadas ao redor do objeto sendo 32 emissores de corrente independentes e 

32 receptores. A corrente é emitida a partir de pares de eletrodos adjacentes. Para 

cada par emissor, um par de receptores mede as voltagens resultantes. O 

procedimento de reconstrução é totalmente 30, no que diz respeito ao modelo para o 

problema direto, coleta de dados e algoritmo de reconstrução. Pinheiro et a/. (1998) 

também utilizaram um sistema de sensoriamente multi-camadas para a tomografia por 

impedância elétrica tridimensional. 

Em outra abordagem, lsaacson (1996) defende a necessidade de um estudo que 

forneça uma configuração ótima para os eletrodos através da maximização da 

distinguibilidade. Em lsaacson (1996) a distinguibilidade de um perfil de injeção de 

corrente foi definida como sendo a habilidade de distinguir duas diferentes 

distribuições de resistividade usando medidas de voltagem, segundo a seguinte 

fórmula: 

(2.4) 

onde Q é o perfil de corrente e V1 e V2 são medidas de voltagem para duas diferentes 

distribuições de resistividade. 

2.4.1 Sonda de visualização direta 

Segundo Seleghim e Hervieu (1998), dois requisitos básicos devem ser levados 

em conta: 

• A sonda deve ser não-invasiva, ou seja, objetos de medição não devem se 

inseridos na tubulação (o que exclui o uso de fios como proposto por Das e 

Pattanayak, 1993); 

e A sonda deve ter um volume de sensoriamente limitado com objetivo de reduzir 

os efeitos de média longitudinal e aumentar a resolução nessa direção (o que 

restringe a adoção de eletrodos longos, como proposto por l<lug e Mayinger 

(1994) e Huang (1992). 

Normalmente as sondas utilizadas são intrusivas e a qualidade da imagem 

depende do grau de intrusibilidade que se pode aceitar com respeito ao sistema de 

sensoriamente. 
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A geometria mais apropriada segundo Seleghim e Hervieu (1998) baseia-se na 

configuração adotada originalmente por Asali et ai. (1985) e Andreussi et ai. (1988), 

que consiste em dois eletrodos em forma de anel montados ao redor da tubulação. 

Como conseqüência das diferenças das propriedades elétricas do material das fases 

constituintes do fluido, a distribuição espacial do material das fases afeta a impedância 

global entre os anéis de eletrodos. 

A sonda de visualização direta apresentada por Seleghim e Hervieu (1990; gera 

imagens qualitativas do escoamento, obtidas através dos sinais fornecidos pelos 

eletrodos configurados de forma otimizada. Esses sinais são então plotados 

diretamente em um sistema de representação adequado mostrando a evolução no 

tempo da topologia do escoamento. Testes com escoamentos ar-água mostraram que 

essa sonda produz imagens em tempo real e qualitativamente ricas, não somente 

quanto a grandes estruturas mas também em detalhes relativamente finos da 

geometria das fases. 

A freqüência do sinal de excitação deve ser acima de 1 kHz (para condutâncias em 

torno de 0.3 m n-1
) para minimizar o fenômeno eletro-químico perto dos eletrodos e 

abaixo de 1 MHz para evitar efeitos eletromagnéticos indesejáveis. Seleghim e 

Hervieu (1 998) utilizaram a freqüência no sinal de excitação de 20 kHz. A Figura 2. 7 

ilustra a configuração final da sonda. E as Figuras 2.8 e 2.9 mostram fotos das 

instalações da sonda. 

Figura 2.7 - Desenho da sonda de visualização direta com detalhe dos eletrodos de 
excitação e medida. 
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Figura 2.8- Foto da sonda de v isualização direta. 

Figura 2.9- Foto dos equipamentos de aqu isição dos s inais emitidos pela sonda de 
visualização direta. 

Uma das idéias deste trabalho é usar uma solução construída a partir das imagens 

fornecidas pela sonda de visualização direta como solução inicial do método de 

reconstrução tomográfica e então realizar refinamento sucessivo das soluções. 

2.4.2 Estratég ias otimizadas de sensoriamente 

Estudos comparativos do grau de sensibilidade dos perfis de excitação permitem 

criar estratégias otimizadas de sensoriamente, e, conseqüentemente, uma 

reconstrução mais eficiente. Tais estudos compararam a influência do perfil de 

excitação na sensibilidade dos perfis de resposta medidos, relativamente a variações 

na distribuição das fases no interior do volume de sensoriamente. Os resultados têm 

revelado que as técnicas usuais de excitação e medição, que corresponde a aplicar 
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uma tensão conhecida num eletrodo e aterrar o restante do contorno, estão 

associadas a uma falta de sensibilidade e que perfis de excitação mais elaborados 

podem reduzir substancialmente esta deficiência. 

Uma outra técnica igualmente simples de ser implementada, embora seja pouco 

aplicada, consiste em impor uma diferença de potencial entre dois pontos do contorno 

e isolar eletricamente o restante de forma que o fluxo seja nulo. Neste caso, o 

resultado é obtido de forma complementar, ou seja, fluxo nos pontos onde a tensão é 

imposta e tensão onde o fluxo é imposto. Medidas sucessivas podem ser obtidas 

combinando-se diferentes pares de pontos de excitação e determinando-se os 

respectivos fluxos/tensões resultantes. 

Estes protocolos de excitação são quase que universais em aplicações envolvendo 

tomografia elétrica de escoamento multifásicos, possivelmente devido à facilidade de 

realização prática e de adaptação dos algoritmos de reconstrução desenvolvidos para 

outros tipos de campo de sensoriamente. Não obstante à popularidade, é fato que 

essas técnicas sofrem de uma falta de sensibilidade intrínseca. Uma forma de 

contornar esse problema foi proposta por Figueroa e Seleghim (2001) através de um 

perfil triangular de excitação que tem como objetivo forçar o fluxo a cruzar o volume de 

sensoriamente para então ser coletado por eletrodos afastados aos de excitação. Para 

produzir esse efeito, é necessário que eletrodos vizinhos tenham potenciais elétricos 

similares e que eletrodos opostos tenham grande diferença de potencial. 

Rolnik e Seleghim (2002) adaptaram os protocolos de excitação para volumes de 

sensoriamente tridimensionais. Esses resultados são apresentados no Capítulo 6. 

2.4.3 Modelagem matemática do sistema de sensoriamente 

Matematicamente, a modelagem do sistema de sensoriamente corresponde à 

imposição de condições de contorno que devem ser determinadas em todos os pontos 

da fronteira. Até o momento, muitas aproximações foram feitas na tentativa de simular 

o sensoriamente, como por exemplo, os modelos contínuo, segmentado<3l e completo, 

conforme explicado no parágrafo seguinte. 

Na maioria dos métodos, as condições de contorno são simuladas como se as 

correntes ou tensões fossem aplicadas em todo o contorno (modelo contínuo). Na 

realidade, o que se tem são correntes ou tensões aplicadas em N eletrodos discretos 

que possuem uma superfície de contato com a região sensoriada e entre os eletrodos 

há intervalos preenchidos pelo material não condutor das paredes da tubulação. 

t3l Do inglês: gap 
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Alguns modelos tentaram gerar condições de contorno mais específicas tentando 

representar o modelo físico com o máximo de fidelidade. Um modelo discreto 

simplista, porém impreciso, considera a densidade de corrente ou tensões constante 

na superfície de cada eletrodo e zero no restante (modelo segmentado). Outros 

modelos prevêem a variação da corrente ou tensão na superfície do eletrodo e 

considera os espaços entre os eletrodos com fluxo nulo (modelo completo) 

(VAUHKONEN et ai , 1999; SOMERSALO, CHENEY e ISAACSON, 1992). O modelo 

completo é mais complicado do que o contínuo e, do ponto de vista teórico, o 

problema de reconstrução permanece praticamente sem estudo. Este trabalho simulou 

o sistema de sensoriamente através do modelo contínuo. 

2.5 Problemas direto e inverso 

O problema de reconstrução tomográfica de imagens integra uma parte importante 

dos problemas inversos. Os problemas inversos constituem uma abordagem para 

resoluções de problemas nos quais não é possível resolver de forma tradicional, 

normalmente por possuírem mais incógnitas do que equações e/ou por serem 

extremamente sensíveis à presença de ruídos nos dados. Essa abordagem consiste 

em confrontar um modelo matemático e um experimental, gerando uma medida de 

discrepância (funcional de erro) que deve ser minimizada para se obter a solução. 

Considere um problema composto de três parâmetros: estímulo, resposta e um 

mecanismo que transforma estímulo em resposta (por exemplo, uma função), 

conforme Figura 2.1 O. Silva Neto e Moura Neto (2000) explicam que: se estímulo e 

mecanismo de transformação são conhecidos e o objetivo é determinar a resposta 

então o problema é conhecido como problema direto. Por outro lado, se resposta 

mais mecanismo de transformação são conhecidos, tem-se um problema inverso. Há 

um terceiro tipo de problema, em que a incógnita é justamente o mecanismo de 

transformação, conhecendo-se estímulo e resposta, este é denominado problema 

inverso tomográfico ou de identificação. 

~/'--------------r~ 
Estímulo .. mecanismo de --------.! 

transformação 

Resposta 

Figura 2.10 - Esquema geral de um problema de determinação de parâmetros. 
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Observe que no problema inverso tomográfico, a partir de medidas bidimensionais, 

busca-se a determinação de incógnitas tridimensionais. Certamente há mais 

incógnitas do que equações conhecidas. 

A grande vantagem em formular um problema como problema inverso está em 

juntar a análise matemática aos dados experimentais, isto é, os problemas inversos 

representam uma interface entre a teoria e a prática. Em outras palavras, para 

determinar o mecanismo de transformação, a idéia é associar um modelu físico 

(experimental) a um matemático e fazer previsões obtidas a partir do confronto entre 

os dois modelos. 

2.5.1 Técnicas de resolução do problema direto 

A equação diferencial parcial que rege a condução do potencial elétrico dentro do 

domínio é dada por: 

V· (- crV<!>)= O (2.5) 

onde <1> = <j>(x,y,z) e cr = cr(x,y,z) são funções escalares tridimensionais descrevendo 

respectivamente o campo de tensões e o contraste elétrico (permissividade ou 

condutividade). 

Existem pelo menos duas opções possíveis quanto ao domínio e contorno em que 

a equação (2.5) se aplica: cr(x,y,z) = cte e o contorno inclui as interfaces entre os 

fluidos e cr(x,y,z) variando entre crext e crint e o contorno é formado unicamente pelas 

paredes do tubo. 

A primeira opção consiste em determinar as interfaces entre as fases constituintes 

do escoamento. Se a condutibilidade de uma das fases for nula, como por exemplo em 

um escoamento ar-água, pode ser conveniente interpretar bolhas e bolsões de ar 

como regiões externas ao domínio, de forma que suas interfaces juntamente com as 

paredes da tubulação constituam o contorno do problema. Neste caso, a equação 

(2.5) se simplifica uma vez que cr(x, y,z) = crext (constante), e a construção da imagem 

tomográfica do escoamento se exprime na forma de uma EDP para a qual a posição e 

extensão de parte do contorno é desconhecida. A segunda opção, adotada neste 

trabalho, consiste em mapear a distribuição fás ica através do contraste local 

(permissividade ou condutividade). Esta abordagem é conveniente quando o campo 

elétrico penetra em ambas as fases constituintes, como no caso do sensoriamento 

capacitivo em escoamentos gás-sólido. Nestas condições, o contorno restringe-se às 



. , 

., 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 20 
~~~~~~~~---------------------------------------------

paredes do volume de medida e a construção da imagem se resume em determinar 

cr(x, y,z), cuja variação no interior do domínio acarreta um aumento da complexidade 

da equação (2.5). Estas duas interpretações são ilustradas na Figura 2.11. 

cr(x,y,z) = cr,,. cr(x,y,z) = cr.,, 

cr(x,y,z) = <J;"' 

contorno = én + L fi contomo = én 

Figura 2.11 -Duas opções possíveis quanto ao domínio e contorno em que a equação 
(2.5) se aplica: a) cr(x,y,z) = cte e o contorno inclui as interfaces entre os fluidos e b) 

cr(x,y,z) varia entre croxt e cr101 o contorno é formado unicamente pelas paredes do tubo . 

A equação diferencial parcial (2.5) não possui solução analítica para cr não 

constante, portanto, uma resolução computacional é necessária para encontrar uma 

solução aproximada. Os métodos de discretização mais conhecidos são método das 

diferenças finitas (FDM), método dos elementos finitos (FEM) e método dos elementos 

de contorno (BEM). 

Há uma vasta lista de FEM como ferramenta para o problema de tomografia por 

impedância elétrica (MURAl e f<AGAWA, 1985; YORf<EY et ai., 1987; VAUHf<ONEN 

et ai., 1999), principalmente por lidar com malhas não estruturadas e com isso 

geometrias complexas podem ser manipuladas com facilidade (Af<IN, 1982). Contudo, 

o FDM demonstrou ser muito apropriado neste trabalho por ser de fácil e rápida 

implementação e o uso de uma malha estruturada se justifica por se desconhecer, a 

priori, a distribuição de cr e, por essa razão, não se sabe em que região seria vantajoso 

refinar a malha e em que região poderia ser mais grosseira. 

Na abordagem em que o objetivo é determinar as interfaces entre as fases 

constituintes do escoamento, o BEM é mais usado (HSIAO et ai., 2001; DURAISWAMI 

et ai. , 1998). A vantagem do BEM sobre as demais técnicas de discretização, é que 

esse converte a equação diferencial parcial (2.5) em equações integrais sobre a 

fronteira do domínio e, efetivamente, reduz a dimensão do problema numérico; porém, 

precisa da solução analítica dita fundamental obtida quando o contorno é excitado com 

Dirac e para distribuição de contraste constante. 
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2.5.2 Técnicas de resolução do problema tomográfico 

Considerando o bom desempenho para a tomografia por raios X e por ser 

relativamente simples e rápido computacionalmente, o algoritmo de retroprojeção 

linear (linear backprojection - LBP) foi um dos primeiros algoritmos a ser testado para 

reconstrução de imagens com dados de capacitância (XI E et ai, 1992). No algoritmo 

de reconstrução LBP, a imagem é obtida através da solução de um sistema linear que 

relaciona as medidas de capacitâncias e as permissividades na região. A resolução do 

sistema é feita invertendo a matriz, quando possível, ou de forma iterativa. Contudo, 

os resultados não foram satisfatórios, apresentando objetos espúrios nas imagens. O 

algoritmo LBP, porém, demanda que o meio sensoriado não cause distorções no 

campo, contrariando a natureza dos sensores de capacitância em relação a um 

escoamento multifásico, principalmente com alto contraste nas propriedades elétricas. 

Em outras palavras, os artefatos surgem devido à incompatibilidade entre os sensores 

e o método de reconstrução. 

Variantes do LBP foram empregadas em aplicações de campo deformável, nos 

quais os artefatos podem ser parcialmente removidos através do uso de um filtro de 

truncamento<4l (retroprojeção filtrada). Um exemplo pode ser encontrado em lsaksen 

(1996), que introduziu uma forma de truncamento para melhorar o contraste entre a 

interface do líquido e do gás. Além de não ser trivial essa correção, pois o 

aparecimento de objetos espúrios é dependente da distribuição do contraste dentro da 

seção transversal, dificilmente remove o efeito por completo. Contudo, a retroprojeção 

filtrada apenas melhora a qualidade da imagem, não resolvendo o problema de 

encontrar técnicas de reconstrução mais precisas. 

Por muito tempo os pesquisadores se preocuparam em adaptar os algoritmos 

desenvolvidos para campos não deformáveis, como por exemplo, retroprojeção, 

retroprojeção filtrada e ART. Essas adaptações se baseavam na criação de restrições 

pouco realistas ou em aproximações posteriores nas soluções obtidas e, portanto, as 

dificuldades provenientes do sensoriamento de campo deformável não eram 

resolvidas de maneira natural. 

Os primeiros métodos específicos para tomografia por impedância elétrica foram: 

perturbação e linhas equipotenciais. O método proposto por Kim et ai. (1983) 

utilizando dois eletrodos calcula as mudanças na corrente resultante das perturbações 

na distribuição da resistividade. Mais tarde, Kyriacou et ai. (1993) construíram um novo 

método baseado no método da perturbação. Barber et ai. (1983) também utilizaram 

apenas dois eletrodos calculando a voltagem para uma distribuição de resistividade 

(
4

) Do inglês: threslwld. 
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homogênea e as linhas equipotenciais. Hua e Woo (1990) fazem uma revisão dos 

diversos algoritmos para reconstrução de imagens até 1990. 

Finalmente, os pesquisadores abordaram o problema de construir imagens 

tomográficas de escoamentos ou outros processos com base na minimização de 

funcionais de erro. Essa abordagem consiste em construir um funcional que confronta 

duas medidas de um mesmo problema: uma experimental e uma calculada 

numericamente através das equações que regem o problema. Existem duas 

possibilidades para essa abordagem: uma variacional, o que leva a um complexo 

sistema de equações diferenciais do tipo Euler-Lagrange, seguida, por exemplo, por 

Knowles (1998). A segunda alternativa corresponde a uma abordagem funciona l, que 

requer a solução de um problema de otimização que também possui complexidades a 

serem contornadas. 

Abordagem funcional 

A abordagem funcional tem sido aprimorada constantemente e aparece em grande 

parte das publicações. Algumas das técnicas de otimização utilizadas são: Newton

Raphson modificado, regressão múltipla, algoritmos genéticos, simulated annealing(5
) e 

redes neurais. 

Yorkey et ai. (1 987) propuseram um algoritmo de reconstrução baseado na 

minimização do erro quadrático usando o método de Newton-Raphson modificado. 

Para tanto, aplicaram uma linearização iterativa na função do erro quadrático que é 

expandida em série de Taylor e truncada, restando apenas os termos lineares. Vários 

pesquisadores se preocuparam em aprimorar o método de Newton-Raphson 

modificado, como por exemplo, Abdullah et ai. (1 992), Woo et ai. (1 993), Edic et ai. 

(1998) e Rao et ai. (1 999). Contudo, o método de Newton-Raphson modificado 

converge quadraticamente para o mínimo sob condições razoáveis, por exemplo, com 

uma boa aproximação inicial e convexidade da função em uma vizinhança do mínimo, 

ou seja, é um método de busca local. Conforme se pode concluir destes trabalhos, a 

principal vantagem neste caso refere-se à ausência de hipóteses restritivas como as 

de campo não deformável e de bidimensionalidade. O ponto negativo mais sério, e 

que pode explicar o número relativamente pequeno de trabalhos nesta linha, é a 

necessidade de uma imagem inicial suficientemente próxima da real, requisito que, 

com os dispositivos de Sensoriamento tradicionalmente utilizados, é extremamente 

difícil de ser atendido (LEMONNIER e PEYTRAUD, 1998). 

( 
5 

l Eventualmente vertido para o português como Recozimento Simulado. 
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Nejatali e Ciric (1998) apresentaram uma geração de imagens de impedância 

baseadas no emprego de Redes Neurais para minimizar o funcional do erro. Utilizam 

um esquema iterativo que permite o uso de uma rede neural relativamente pequena e 

tempo de execução relativamente curto. A cada iteração, o problema direto é resolvido 

usando uma rede neural com duas camadas, algoritmo de aprendizagem por 

backpropagation e função de ativação não linear. Redes neurais também foram 

utilizadas por Sun et ai. (1999) que apresentaram um algoritmo de reconstruçâo de 

imagem para sistema de tomografia capacitiva. 

Algoritmos de busca global 

Para se alcançar o mínimo global deve-se utilizar uma técnica de otimização 

apropriada, uma vez que a superfície do funcional de erro é altamente não linear e 

repleta de extremos locais, pontos de sela, regiões praticamente planas entre outras 

patologias, conforme demonstrado por Rolnik e Seleghim (2001 ). Neste contexto, os 

destaques são os métodos Simu/ated Annealing (SA) e os Algoritmos Genéticos (AGs) 

que possuem ao menos duas características positivas: a princípio, escapam de pontos 

de mínimo local e não dependem da aproximação inicial da solução. Tais técnicas de 

otimização estão sendo aplicadas com sucesso na tomografia por impedância elétrica. 

(Simulated annealing - PESSEL e GILBERT, 2003; algoritmos genéticos - HSIAO, 

CHAHINE e GUMEROV, 2001; OLMI , BINI e PRIORI , 2000; OLMI et ai, 1998). 

Algoritmos genéticos constituem um conjunto de procedimentos de busca pelo 

ótimo global definidos em analogia aos princípios da seleção natural de Charles 

Darwin: sobrevivência das espécies melhores adaptadas. O indivíduo de uma 

população com maior chance de adaptação têm maior chance de sobreviver e se 

reproduzir. Com certa raridade, podem acontecer as mutações. Através de 

reproduções e mutações as populações vão se refinando e tendendo para uma 

adaptação ótima. 

As idéias que formam a base do Simulated Annealing têm analogia com a 

termodinâmica, especialmente na maneira com que os líquidos congelam e cristalizam 

e os materiais se resfriam e enrijecem. Essas idéias foram publicadas pela primeira 

vez por Metropolis et a/. em 1953, o qual apresentou um algoritmo para simulação do 

processo físico chamado annealing (ou resfriamento lento). Este algoritmo simula o 

resfriamento de um material que inicialmente é submetido a altas temperaturas e, em 

seguida, resfriado lenta e gradualmente, permitindo um tempo amplo para a 

redistribuição dos átomos enquanto eles perdem a mobilidade. Trinta anos depois, 
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Kirkpatrick et a/. (1983) mostraram que o algoritmo de Metropolis poderia ser aplicado 

a problemas de otimização. 

Apesar de serem técnicas extremamente robustas, tanto os AGs quanto o SA 

apresentaram, ao menos, duas dificuldades quando aplicados à EIT: alto tempo 

computacional empregado e dificuldade de realizar uma busca refinada em regiões 

promissoras. Com objetivo de contornar tais dificuldades, recentemente surgiram os 

algoritmos híbridos que misturam um algoritmo de busca global com um de busca 

local. 

A idéia dos algoritmos híbridos é combinar os benefícios de uma heurística de 

busca global (que possui fatores aleatórios, permitindo uma busca em todo o domínio, 

além de escapar de mínimos locais) com um método de busca local (rápida 

convergência e busca refinada). Normalmente, os métodos híbridos começam com a 

busca global e, após um certo número de iterações, o método de busca local é ativado 

tendo como ponto inicial a melhor solução encontrada pelo anterior. Quando a taxa de 

convergência do método local se estabiliza sem que o critério do mínimo global seja 

alcançado, o método global retoma para mais algumas iterações e o procedimento é 

repetido até que o critério de parada seja alcançado. Park e Jeong (1999) propuseram 

um algoritmo híbrido combinando algoritmo genético (busca global) com o método 

Levenberg-Marquardt (busca local). Hsiao, Chahine e Gumerov (2001) testaram o 

algoritmo híbrido Genético/Powell sendo que o método Powell realiza a busca loca l. A 

principal vantagem associada aos métodos Levenberg-Marquardt e Powell é a rápida 

convergência, porém, por serem baseados na inclinação local, ambos são 

extremamente sensíveis à solução inicial. 

Apesar do avanço significativo nas pesquisas no desenvolvimento de novos 

sensores elétricos e novos métodos numéricos de reconstrução específicos para a 

aplicação industrial, ainda existem dificuldades quanto à convergência do método em 

tempo computacional razoável para produzir uma imagem. 

Programação paralela representa uma alternativa para reduzir o tempo 

computacional. Foi testada por Woo et ai. (1 993), para o método de Newton-Raphson 

modificado com redução do tempo de horas para minutos. 

2.6 Mau condicionamento 

Apesar da simplicidade da abordagem em termos de estímulos e respostas, o 

problema inverso é intrinsecamente mal-posto e, conseqüentemente, questões sobre 

estabilidade da solução na presença de erros experimentais são complexas e, na 

verdade, ainda estão em estudo. 
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Uma base teórica para esses problemas foi originalmente proposta por Hadamard 

(1902), que assegurou que para um problema ser considerado bem posto, sua solução 

precisa satisfazer simultaneamente as três condições seguintes: a) existência, b) 

unicidade e c) dependência contínua e suave dos dados de entrada. 

A questão da existência pode ser explicada pelo fato de fisicamente existir solução 

e, matematicamente, procura-se uma solução aproximada, ou seja, uma solução que 

interpole os dados disponíveis (considerando que o modelo matemático possui 

aproximações e que existem erros numéricos e experimentais). 

Quanto à unicidade da solução do problema inverso, resultados pertinentes têm 

sido obtidos constantemente para hipóteses cada vez mais abrangentes. Nachman 

(1988) provou unicidade para funções cr em C 1
•
1 {n) (Sl e também estendeu sua prova 

para um algoritmo de reconstrução. Embora seu algoritmo seja instável na prática 

devido à amplificação exponencial do ruído e não é aplicável em escoamentos com 

alto contraste. O resultado de unicidade mais forte até o momento para dimensões d 2! 

3 é para condutividades Lipschitz (PAIVARINTA, PANCHENCKO e UHLMANN, 2002). 

Borcea (2002) concluiu em sua análise que uma fórmula explícita de reconstrução do 

interior de n não é possível em geral, embora a unicidade esteja assegurada. 

Entretanto, a terceira condição de Hadamard é violada nos problemas inversos 

uma vez que o funcional de erro é extremamente mal condicionado. Ser bem ou mal 

condicionada é uma propriedade intrínseca da função que se pretende avaliar. 

Qualitativamente, diz-se que a avaliação é bem condicionada se um pequeno erro no 

ponto de avaliação não afeta grandemente o valor da função. Se por outro lado, um 

pequeno erro no ponto de avaliação provoca um grande erro no valor da função, então 

a avaliação é mal condicionada. Uma vez introduzido um erro em um cálculo (através 

de um dado experimental ou de um arredondamento), este pode ter vários efeitos no 

resultado final: (i) ser reduzido, (ii) permanecer pequeno, (iii) ser ampliado (SILVA 

NETO e MOURA NETO, 2000). 

Uma maneira possível de quantificar a influência de erros nos dados na avaliação 

de uma função é através da seguinte fórmula: 

erro no resultado f(x *)- f(x ) c = = ---'----'----'---'-
erro no dado x * - x 

(2.6) 

(G) Uma função Cu possui derivada de primeira ordem contínua e satisfaz a condição de Lipschitz. Uma 
função é dita ser Lipschitz quando lf(x) - f(y)l s clx - Yl para todo x e y, c é uma constante independente 

de x e y. Õ é a região formada pelo domínio mais o contorno. 
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onde f é a função de avaliação, x o ponto de interesse, x* a aproximação de x. 

A Equação 2.6 é conhecida como quociente de Newton da função f. No caso limite, 

x*~ x, temos que c~ f'(x) e f'(x) é chamado de fator de multiplicação local do erro da 

avaliação de f no ponto x. Por definição, diz-se que f no ponto x é bem condicionada 

se lf'(x)l ~ 1 e mal condicionada, caso contrário. Apesar do problema ser contínuo, por 

ser mal condicionado não há uma dependência suave da solução com os dados de 

entrada, por isso a condição (iii) de Hadamard pode muitas vezes ser trocada por bem 

condicionado. Este problema, em alguns textos é denominado de problema de 

estabilidade. 

Isso significa que o problema de EIT é intrinsecamente mal condicionado e, 

portanto, extremamente sensível na presença de erros, incluindo erros de natureza 

experimental nas medidas e erros de arredondamento/truncamento nos dados no 

procedimento computacional. O mau condicionamento faz com que duas medidas de 

tensão ou corrente próximas no espaço das medidas na fronteira podem ser levadas 

em duas distribuições do contraste bem diferentes no espaço das distribuições de 

contraste (Figura 2. 12). 

Espaço das condições 

( 

de contom1 _ ..------

T -

Espaço das dis tnbuições 
da propriedade 

Figura 2.1 2 - duas medidas de tensão ou corrente próximas no espaço das medidas na 
f ronteira podem ser levadas em duas dist ribuições do contraste bem diferentes no 

espaço das distribuições de contraste. 

O quanto essa sensibilidade pode ser extrema é bem ilustrado no trabalho de 

Seleghim e Milioli (2001 ), voltado para a determinação de histogramas de diâmetros a 

partir do histograma de cordas obtido de uma sonda de detecção de fase imersa em 

escoamento a bolhas. Neste trabalho foi demonstrado que erros da ordem de 0.01 % 

em amplitude nos dados de entrada (cordas) produziram desvios de mais de 100% na 

solução reconstruída numericamente (diâmetros). 

Como conseqüência do mau condicionamento, as técnicas de reconstrução 

tradicionais são inadequadas, podendo destacar, resolução pobre, baixa 

distinguibilidade e produção de artefatos que muitas vezes transgridem grandezas 

físicas como, por exemplo, frações de vazio menores do que O ou maiores do que 1 

(LÁNYI , 1998). Essas razões provavelmente explicam porque as técnicas tomográficas 
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não são intensivamente aplicadas nos processos industriais apesar da grande 

possibilidade de compreensão e otimização que isso traz. 

2.7 Técnicas de regularização 

Independentemente da técnica de resolução do problema inverso ou da 

abordagem variacional ou funcional para a reconstrução da distribuição do contraste 

elétrico da mistura multifásica, as dificuldades são intrínsecas uma vez que o problema 

é mal-posto e, provavelmente, sem solução na ausência de uma estratégia de 

regularização. 

Sem restrições a priori sobre a classe de soluções admissíveis, o problema inverso 

é descontínuo e o problema de EIT é extremamente mal-posto (BORCEA, 2002). 

Sobre esse ponto em específico, alguns pesquisadores têm se dedicado ao 

desenvolvimento de estratégias de regularização do problema, visando torná-lo menos 

sensível à presença de erros numéricos. Entretanto, segundo o conhecimento da 

autora sobre a literatura afim, esses trabalhos são de cunho fundamentalmente 

matemático e contemplam pouco dos aspectos ligados às dificuldades de realização 

prática do método, principalmente na tomografia de escoamentos bifásicos industriais 

na qual as dificuldades de medição se somam às exigências ligadas ao ambiente em 

que a medida deve ser feita. 

Foi com o trabalho de Tikhonov e Arsenin (1977), que teve início uma formulação 

geral para problemas mal-postos, chamada regularização. A regularização de um 

problema consiste na determinação da função aproximada mais suave que seja 

compatível com os dados observados. O objetivo é limitar, na solução, o efeito do 

aumento do erro proveniente dos dados através de alguma restrição imposta sobre a 

solução. 

Alternativamente, uma idéia para contornar o mau condicionamento do problema 

inverso consiste basicamente na realização de medidas redundantes e de combiná-las 

todas juntas em um mesmo funcional de erro convenientemente definido de maneira 

que a sua minimização leve ao contraste elétrico que se quer reconstruir. Admitindo 

que os erros introduzidos no processo sejam aleatórios e ergódigos, sobretudo 

aqueles de origem nas medidas experimentais, é bastante plausível esperar que a 

informação degradada em um teste em particular possa ser restaurada a partir dos 

dados de outros testes. Esse procedimento foi aplicado com sucesso em um problema 

de calibração inversa (ROLNIK & SELEGHIM, 2002), e é perfeitamente adaptável ao 

problema de reconstrução tomográfica. 
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O funcional de erro construído através de medidas redundantes propicia a idéia da 

construção de tomografias multimodais, uma vez que permite a inclusão de 

informações adicionais diretamente. Os erros obtidos pela EIT ou outra técnica 

tomográfica podem ser colocados em um mesmo funcional e, dessa forma, é possível, 

por exemplo, combinar tomografia com medidas elétricas e acústicas. 

Hipoteticamente, objetos que não forem detectados ou que não forem sensíveis a um 

processo, podem ser visualizados pelo outro. 

Este capítulo teve como objetivo apresentar um resumo da evolução nas 

pesquisas sobre tomografia e do potencial de aplicação de tomografia na indústria. É 

um campo vasto de pesquisa, com diversos enfoques a serem analisados e 

aprimorados. O presente trabalho se restringe ao estudo dos funcionais de erro 

visando melhorar o desempenho dos algoritmos de minimização. Os capítulos 

seguintes se concentram na metodologia e resultados obtidos no projeto desenvolvido. 



CAPÍTULO 3 

TOMOGRAFIA POR IMPEDÂNCIA ELÉTRICA 

A priori, o problema de tomografia por impedância elétrica é formulado por uma 

equação diferencial parcial que rege a condução do potencial elétrico dentro do 

domínio e condições de contorno adequadas que simulam o processo de estímulo e 

resposta (ou excitação e medição). Como a distribuição do contraste elétrico não pode 

ser acessada diretamente através da formulação diferencial, faz-se necessário abordar 

o problema como um problema inverso. Dessa forma, dados experimentais são 

confrontados com a formulação matemática, criando um funcional de erro cujo mínimo 

absoluto corresponde à imagem procurada. Este capítulo apresenta as formulações 

dos problemas direto e inverso bem como suas características e dificuldades. 

3.1 Formulação matemática 

O mapeamento da composição de um fluido multifásico através do chamado 

sensoriamento elétrico consiste basicamente em aplicar um campo de excitação sobre 

sua fronteira externa e medir a resposta sobre esta mesma superfície. 

Tendo em vista que a evolução da distribuição interna das fases devido ao 

escoamento é comparativamente muito mais lenta que o tempo necessário para que 

as variáveis de medidas se estabeleçam, os problemas hidrodinâmico e elétrico se 

desacoplam, e este último pode ser descrito pela seguinte versão simplificada da 

equação de Maxwell: 

(3.1) 
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na qual <1> e cr são funções escalares tridimensionais descrevendo respectivamente o 

campo de tensões e o contraste elétrico, i.e. a permissividade num problema 

capacitivo ou condutividade num problema resistivo. Em (3.1) n indica o domínio do 

problema ou, fisicamente, o volume de sensoriamente. 

A interação entre n e o ambiente externo se dá através de seu contorno an e deve 

ser definida por relações representando as variáveis de excitação e resposta elétricas. 

Matematicamente, as equações que reproduzem os perfis de excitação e resposta 

são: 

<!>(Ç, 11) = v(ç, 11) para (ç, 11) e an (3.2) 

(3.3) 

Observando que a convenção implícita para as coordenadas é a seguinte: (x, y, z) 

determina um ponto no interior do domínio n e (Ç, ll) indica um ponto sobre sua 

fronteira an. É importante salientar que, fisicamente, estas variáveis representam 

tensões em Volts no caso de V e, para um problema capacitivo, Q representa cargas 

elétricas em Coulombs ou, para um problema resistivo, Q denota correntes elétricas 

em mA A Tabela 3.1 ilustra a interpretação física das variáveis do problema em 

relação aos problemas resistivo e capacitivo, juntamente com suas grandezas físicas. 

Tabela 3.1 -Significado e grandeza física das variáveis nos problemas tomográficos. 

Problema resistivo Problema capacitivo 

v Tensão em Volts Tensão em Volts 

Q Corrente em mA Cargas elétricas em C 

cr Condutividade em m.n·1 Permissividade relativa (adm.) 

Em termos práticos, excitação e resposta podem ser feitos pela aplicação de uma 

distribuição de tensões elétricas sobre o contorno e pela medida da distribuição de 

correntes elétricas resultantes ou, ao contrário, injetando-se correntes e medindo as 

tensões resultantes. Existe ainda uma terceira possibilidade, embora menos usual, 

que consiste em fa zer ambas as coisas, porém em partes complementares do 

contorno. 
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Em relação aos aspectos matemáticos, na primeira possibilidade, as tensões 

elétricas V aplicadas sobre o contorno são traduzidas como uma condição de contorno 

tipo Oirichlet e a medida do fluxo de correntes elétricas Q resultante é a condição de 

contorno tipo Neumann, ou seja, Eq. (3.2) representa o perfil de excitação e Eq. (3.3) o 

perfil de resposta. Neste caso, tem-se um mapa 0--tN (Oirichlet para Neumann), cuja 

ação é a de transformar a condição de Oirichlet em condição de Neumann referentes 

ao mesmo problema de valor de contorno. A segunda possibilidade diz respeito ao 

mapa N--tO (Neumann para Oirichlet), ou seja, consiste em transformar condições de 

contorno tipo Neumann (correntes injetadas Q, Eq. (3.3)) em condições de contorno 

tipo Oirichlet (tensões V resultantes, Eq. (3.2)). 

Formalmente, os mapas 0 --tN (Ao) e N--tO ((Ao t 1
) são definidos, 

respectivamente, através dos seguintes operadores 

Acr [v(~;, 11 )] = a(~;, 11) para (s. 11) E an (3.4) 

(3.5) 

Na teoria, ambos os mapas contém as mesmas informações e, normalmente, o 

mapa 0 --tN é usado por conveniência, por ser mais facilmente realizado na prática e é 

doravante adotado neste trabalho. Por comodidade, adota-se a notação Vexe para os 

perfis de voltagem usados para excitação Omeas para as correntes elétricas medidas 

(no mapa N--tO troca-se os nomes das variáveis por Vmeas e O exc). 

As variáveis V exe e Omeas são fundamentais para a reconstrução tomográfica porque 

formam um par conjugado pelo contraste interno cr associado diretamente à 

distribuição das diferentes fases do escoamento no interior do volume de medida n. 
Em termos mais exatos, a relação entre excitação, contraste e resposta pode ser 

definida através do operador formal (problema direto) 

::i v [cr] = Omeas exc (3.6) 

Isso posto, a reconstrução de cr se resume a inverter :J em relação a cr (problema 

inverso) 

(3.7) 

É importante salientar que o problema de reconstrução consiste da imposição das 

duas condições de contorno simultaneamente, Vexe e Omeas· 



.. 

., 

~T~O~M~OG~R~A~F~IA~P~O~R~IM~P~ED~Â_N~C_IA_E~L~ÉT~R~IC_A ____________________________________ 32 

Os problemas (3.1) - (3.2) com V conhecido em todos os pontos do contorno ou 

(3.1) - (3.3) com Q conhecido em todos os pontos do contorno e para a conhecido em 

todo o domínio, são denominados problemas diretos. Em outras palavras, o problema 

direto consiste em resolver a equação diferencial (3.1) com uma das condições de 

contorno (3.2) ou (3.3) para uma distribuição de contraste conhecida a e um perfil de 

excitação conhecido (V para condição (3.2) e Q para condição (3.3)). 

Assumindo a estritamente positivo, ambos problemas direto (3.1) - (3.2) ou (3.1) -

(3.3) possuem solução (mica. No caso (3.1) - (3.3) a menos de uma constante 

(Folland,1995), a qual pode ser escolhida impondo (Borcea, 2002) 

(3.8) 

Já o problema inverso, cuja incógnita é a distribuição de contraste a, consiste em 

resolver a equação diferencial (3. 1) com ambas condições de contorno (3.2) e (3.3) 

impostas simultaneamente. O problema inverso possui algumas dificuldades 

intrínsecas. Por exemplo, o campo de tensões elétricas ~ também é desconhecido, 

gerando um acoplamento não linear entre a e q>, não sendo possível portanto, resolver 

o problema tradicionalmente. Essa é a principal característica dos problemas inversos. 

Pelo princípio de Hadamard (Seção 2.6), o problema direto é bem posto e os erros 

nos dados, em certos casos, chegam a diminuir, enquanto que o inverso é mal posto 

devido ao seu mau condicionan1ento intrínseco e os erros nos dados são ampliados. O 

efeito do bom condicionamento do problema direto e do mau condicionamento do 

problema inverso está esquerTtatizado na Figura 3.1, onde a linha pontilhada 

representa a grandeza dos erros em torno dos pontos. 

(J 

V exe 

'J - I 

V exe 
Q 

Figura 3.1 - Ilustração esquemática da influência de erros numéricos e experimentais nos 
problemas direto (3 .6) e inverso (3 .7). 
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3.1.1 Construção do funcional de erro 

O funcional de erro deve ser construído de tal forma que quantifique a diferença 

entre a distribuição de contraste medida e aproximada através de comparações entre 

valores medidos na fronteira com os correspondentes valores obtidos do modelo. A 

idéia é confrontar medidas obtidas através de um modelo experimental e de um 

modelo matemático. Medidas apropriadas para comparação são, entre outras, 

distribuição de cargas e tensões elétricas. Supondo uma distribuição de contaste 

aproximada crapprox. o conjunto de equações (3.1) - (3.3) é utilizado para simular o 

problema aproximado, retornando Oapprox· Neste trabalho, ao invés de tomar as 

medidas experimentais, estas são simuladas através do mesmo conjunto de equações 

(3.1) - (3.3) utilizado para simular o problema aproximado, porém resolvido com a 

distribuição de contraste real cractuat. tendo como resultado Omeas· A definição (3.6) 

permite escrever 

(3.9) 

(3.1 O) 

Os fluxos resultantes (3.9) e (3.1 O) podem ser interpretados como originários de 

dois modelos distintos: o primeiro deles corresponde à própria montagem experimental 

(modelo real ou analógico) e o segundo correspondendo à implementação numérica 

das equações (3.1) e (3.2) num computador digital (modelo matemático-numérico). De 

posse desses dois fluxos, o funcional de erro constitui uma medida da discrepância 

entre eles e pode ser escrito da seguinte forma 

e(cr) = llameas - Qapprox 11 (3.11) 

considerando que Omeas e Oapprox são medidos sobre a fronteira {l;, 11) em an e 

assumindo norma euclidiana. 

Admitindo que as diferenças de cálculo entre os modelos real e numérico possam 

ser desprezadas, se houver boa concordância entre cractuat e crapprox. é possível inferir 

das expressões (3.9) à (3.11) que 

cr approx = cr actual ~ Qapprox = Q meas ~ e = o (3.12) 
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ou ainda, face à propriedade e ;?: O, que cractuat corresponde a um mínimo global de e. 

Nestes termos, a reconstrução do contraste cractuat a partir de estímulos e respostas 

sobre o contorno externo an, ou mais exatamente a solução do problema inverso 

(3. 7), é feita buscando-se minimizar o funcional de erro de forma que 

ae ae ae = o (3.13) - =-= 

A dificuldade em se explicitar uma relação direta do contraste cr e o funcional de 

erro e torna as equações de Euler-Lagrange associadas a (3.13) extremamente 

complexas de forma que é conveniente contornar o problema variacional. Isso pode 

ser feito através da soma 

M 

cr{x,y,z) = Icrkq>{x,y,z) (3.14) 
k=1 

onde <i>k( x, y, z) representam funções de base convenientemente escolhidas, crk os 

respectivos coeficientes de decomposição e M é o número de pontos nodais. 

Observando que em (3.14), cr foi escolhida como sendo a função delta de Dirac, ou 

seja, 

(3.15) 

o que indica que <p assume o valor da função em cada ponto ( x, y, z ) e virtualmente 

se anula nos demais. 

A solução é construída refinando o modelo de contraste através de uma heurística 

de otimização, que é iterada até que haja uma boa aproximação entre os valores 

medidos e os aproximados. Para isso, os algoritmos genéticos foram escolhidos como 

técnica de resolução do problema de minimização, principalmente por possuírem a 

habilidade de escapar de mínimos loca is e serem independentes da solução inicial. O 

Capítulo 5 é dedicado à apresentação dos algoritmos genéticos. 

O esquema abaixo ilustra a seqüência de passos para a resolução funcional de um 

problema de tomografia por impedância elétrica. O problema direto é resolvido 

inúmeras vezes durante o processo. 
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1. Dado um valor arbitrário inicial cr!pprox; 

2. repetir passos 3- 6 até que erro seja mínimo. 

3. encontrar o potencial <jl~pprox correspondente á cr~pprox e ao perfil de 

excitação Vexe. equações (3.1) e (3.2); 

4. calcular Q~pprox , através da segunda condição de contorno (3.3); 

5. calcular o funcional e (3.11 ); 

6. modificar cr~pprox; 

Problema inverso 
·--------------------- --- ------ ---- ------- -·- ------

...... Pro.bl~.mª .. dü:~to. ..... : 

5 

I .. .. .. .. - .. -- .... .... ---- ---- -.--- ----- -.. -.. .. .. - .. --- .. -- ---- -- · 
Figura 3.2 - Esquema da resolução funcional de um problema de tomografia por 

impedância elétrica. 

A formulação proposta tem diversas vantagens em relação às técnicas usualmente 

empregadas em tomografia elétrica. Primeiramente, não há hipóteses restritivas como, 

por exemplo, que o campo de sensoriamento seja bidimensional, paralelo e 

independente do escoamento. Estas hipóteses são bastante severas, sobretudo em 

situações em que as fases possuem alto contraste elétrico, mesmo com o uso de 

técnicas específicas de confinamento do campo de Sensoriamento (eletrodos de 

guarda, campos girantes, etc.). Em segundo lugar, o problema tal como formulado leva 

a uma reconstrução tridimensional da distribuição de fases do escoamento, da qual 

podem ser extraídas imagens tomográficas (fatias) virtualmente livres de efeitos de 

média espacial. Em outras palavras, as imagens obtidas representam seções 

transversais do escoamento e não a distribuição longitudinal média no interior do 

volume de sensoriamento. No método proposto nesse trabalho, a resolução da 

imagem reconstruída depende da qualidade da discretização das equações 

governantes (3.1) - (3.3) e do nível de precisão numérica dos cálculos, relativamente 
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ao mau condicionamento do problema. Esse ponto específico concerne à patologia do 

problema e será discutido em mais detalhes no Capítulo 6. 

Os dois capítulos seguintes tratam da resolução numérica do problema direto e da 

descrição da técnica de algoritmos genéticos para a resolução do problema inverso. 

3.2 Estratégias de regularização 

As dificuldades inerentes do mau condicionamento do problema de EIT podem ser 

contornadas através de estratégias de regularização. As estratégias de regularização 

consistem em determinar uma aproximação suave para a função de minimização, 

compatível com os dados medidos e níveis de erros e ruídos. 

Aliado a essas idéias, a estratégia mais comum é introduzir um termo na função de 

minimização (Eq. 3.11) de maneira a tornar regularizável a nova versão da função de 

minimização, ou seja: 

(3.16) 

em que a é o parâmetro de regularização e g[ cr ] é o operador de regularização. 

Minimizando (3.16) ao invés de (3.11) esse método corresponde a forçar tanto uma 

boa aproximação entre os dados medidos e modelados quanto a função de 

minimização ser suave. O papel do parâmetro de regularização é promover um 

balanço de tais requisitos no sentido de enfatizar mais ou menos a suavidade a 

medida que a varia respectivamente do maior valor para zero. 

A regularização de Tikhonov (Tikhonov & Arsenin, 1977) é provavelmente um dos 

métodos mais amplamente aplicados na resolução de problemas mal-postos. De 

acordo com sua proposta inicial, o operador de regularização é definido por 

(3.17) 

onde cr1kl denota a k-ésima derivada do contraste cr em relação às variáveis x, y e z e 

).lk é uma constate positiva. 

Esta técnica é chamada de regularização de Tikhonov de ordem p. A ordem de 

regularização mais usada é Tikhonov-0, cujo efeito é atenuar a amplitude das 

oscilações e, portanto, produzir uma reconstrução do contraste mais suave. Apesar do 

grande sucesso nas aplicações, a técnica de regularização de Tikhonov sofre do 

problema de identificar um valor adequado para o parâmetro de regularização (a em 
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(3.16)). No caso de escoamentos de fluidos multifásicos, o interesse da reconstrução 

pode ser o de detectar grandes estruturas (slug flow, por exemplo), neste caso, 

valores altos de a devem ser usados para melhorar o efeito da suavidade. Ou, caso 

contrário, se o interesse é detectar detalhes na estrutura (como pequenas bolhas em 

um escoamento a bolhas), então a deve assumir valores pequenos para aumentar a 

importância de uma boa aproximação entre as medidas experimentais e o modelo. 



CAPÍTULO 4 

RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DIRETO 

O problema direto consiste de uma equação diferencial parcial com condições de 

contorno definidas em todos os pontos da fronteira . Como não existe solução analítica 

quando a distribuição do contraste cr não é constante, é preciso resolvê-la 

numericamente. Para tanto, são necessárias as discretizações do domínio e das 

derivadas parciais. Outros pontos importantes na implementação são: a resolução do 

sistema linear resultante do método das diferenças finitas e o armazenamento dos 

dados, uma vez que o problema é de grande porte, principalmente por ser 

tridimensional. Este capítulo apresenta detalhadamente os passos seguidos na 

implementação do problema direto. Urn código específico foi desenvolvido no que diz 

respeito à discretização do domínio, estocagem da matriz e método de resolução do 

sistema linear. Essa implementação específica teve como objetivo, sobretudo, diminuir 

o tempo de cálculo do problema direto, uma vez que essa é a etapa de maior consumo 

de tempo e é executada inúmeras vezes durante a resolução do problema inverso. 

4.1 Condições de contorno 

A região de sensoriamente considerada nas simulações possui formato de um 

paralelepípedo, conforme Figura 4.1, tendo os vértices indicados pelas letras A, B, C, 

O, A', 8', C', 0', quatro faces longitudinais (AA'B'B, BB'C'C, CC'O'O, OO'A'A) e duas 

faces transversais (ASCO E A'B'C'O'). 

As condições de contorno devem ser escolhidas de maneira a descrever situações 

reais de excitação, pois representam os perfis de excitação produzidos pela sonda 

tomográfica. O perfil de excitação será simulado assumindo um modelo contínuo, 
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apresentado na Seção 2.4.2. Para isso, condições tipo Dirichlet (tensões impostas) 

serão atribuídas às quatro faces longitudinais. Em trabalhos futuros, o perfil de 

excitação nas quatro faces longitudinais poderá ser simulado através de um modelo 

completo, ou seja, ter condições mistas (Dirichlet e Neumann), que retratam mais 

precisamente a realidade. 

Condições de contorno tipo Neumann {fluxos impostos) são aplicadas nas duas 

faces transversais, com objetivo de gerar um volume de sensoriamente finito. 

C' 
.·-'f -

..--_,.... I 

I 

Figura 4.1 - Volume de sensoriamente com vértices A, B, C, O, A', B', C' e O'. 

4.2 Discretização da Equação Diferencial Parcial 

A equação diferencial parcial que rege o fenômeno (Eq. 3.2) é reescrita aqui. 

e expandida em relação ao gradiente 

(4.1) 

(4.2) 

Explicitando os termos de (4.2), para um problema tridimensional, onde cr = cr(x,y,z) 

e ~ = ~(x,y ,z), vem 

( 
êcr 7 aa -: aa -J ( a{> 7 a~ -: a~ -J ( a2 ~ a 2 ~ a2~J - 1+- J+ - k · - 1+- J + - k + cr -+-+- = 0 
ôx ay az ôx ay az ôx 2 êy 2 àz 2 

(4.3) 

- - -
onde i , j e k são versares nas direções x, y e z respectivamente. 
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Fórmulas de diferenças centradas são usadas para aproximar as derivadas de 

primeira (Eq. 4.4) e segunda ordem (Eq. 4.5) de uma função f qualquer em relação a 

uma variável x. 

(4.4) 

a2f f1+, - 2f; +f;_, 
ax2 = t.x2 

(4.5) 

em que x1 = (i -1 )t.x e f; = f (x;) = f ( (i - 1 )t.x ). Fórmulas análogas são escritas para as 

demais direções. 

Aplicando (4.4) e (4.5) em (4.3), vem: 

(4.6) 

expressão em que se adota a notação implícita 

$;,J,k = $((i - 1)t.x, (i - 1)t.y, (k - 1)t.z) (4.7) 

cr1,;,k = cr((i - 1)t.x, Ü - 1)t.y, (k -1)t.z) (4.8) 

com os índices variando de acordo com i = 1, 2 ... Nx. j = 1, 2 ... Ny e k = 1, 2 ... Nz. 

Reorganizando a equação de modo a agrupar os termos em $ obtém-se: 

A$; ,j,k-l + B$i.j- l,k + C$i-l.j.k + D$i,j,k + E$i+l.j,k + F$i.i+l,k + G$i.i.k+l =O (4.9) 

onde 



~. 
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( ~xr A= ~ (-cri.j,k+1 +cri.j,k-1 +4cri.j,k) (4.10) 

B = (~;r(- cri.,J•I.k + "tJ-I,k + 4cr,,J,k) (4 .11) 

C= - cr·1·k +cr- 1·k +4cr .. k I+,), 1- ,), 1,), (4.12) 

D=-Bcr; 1+·(~r •(:)') (4.13) 

E =cr- 1·k -cr-1-k +4cr . . k I+,), 1- ,), 1,), (4.14) 

~X ( r F= - <J.. - cr.. + 4cr .. ~y ~ 1,)+1,k l,)-1,k l,j,k) (4.15) 

G = - cr. - <J·· + 4cr . ( ~xr llz ( l,j,k+1 l,j,k-1 l,j,k) (4.16) 

A célula computacional correspondente é formada por sete pontos: um central e 

dois em cada uma das três coordenadas (um anterior e um posterior ao central), como 

pode ser visto na figura a seguir: 

G 
l,j, k+ l 

F . . I k J,j+ I • 

c 
i·l,j,k--~"""""'------ i+ l,j, k 

8 
i,j·l, k 

i, j, k-1 
A 

E 

Figura 4.2 -Célula computacional 

A Equação 4.9 gera um sistema linear cujas incógnitas são os valores nodais das 

~ 's. A dimensão desse sistema é Nx x Ny x Nz, onde Nx. Ny. Nz são os números de 

pontos nas direções x, y e z, respectivamente. 
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Para ilustrar o processo de construção do sistema linear, a equação 4.9 é aplicada 

em alguns pontos da malha. Segundo a numeração adotada, a primeira incógnita é o 

ponto i = 2, j = 2, k = 2. A segunda incógnita é i = 3, j = 2 e k = 2, a terceira i = 4, j = 2 e 

k = 2 e assim por diante. Para esses três pontos, (4.9) fica, respectivamente, 

A~3.2,1 + 8~3.1,2 + C~2.2.2 + 0~3.2 ,2 +E~ 4.2.2 + F~3.3,2 + G~3.2,3 = O (4.18) 
- - --

Observando que os termos grifados são os pontos do contorno e, portanto, 

conhecidos. Quando i = Nx- 1, j = 2, k = 2 a equação fica: 

O próximo ponto é i = 2, j = 3, k = 2 e a equação correspondente é: 

Através da transformação: 

~ i .j , k ~ ~rn (4.22) 

com m = (i - 1) + U - 2)Nx + (k - 2)NxNy, m = O, 1 , ... , Nx.Ny.Nz, estabelece-se uma 

ordem para as ~ 's no vetor das incógnitas. 

Dessa forma, as equações de 4.17 à 4.21 (passando para o lado direito os termos 

conhecidos) ficam, 
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Prosseguindo na aplicação da equação de diferenças (4.9) à cada uma das 

incógnitas, constrói-se o sistema linear: 

M~ = b (4.28) 

cuja resolução produz um vetor de soluções (~~.~2 ..... ~0), n = Nx.Ny.Nz. 

Esse sistema possui certas características ilustradas na figura abaixo. Cada linha 

do sistema corresponde à equação de diferenças (4.9) aplicada a um ponto nodal. 

Devido à escolha da célula computacional e da ordem para as incógnitas, a matriz 

resultante possui 7 diagonais formadas pelas relações de A à G (Equações 4.1 O -

4.16) ou por uma combinação delas (nos pontos de contorno). As diagonais são 

denominadas: dO, d1, ... , d6. A diagonal principal é dO; d1 e d2 são as diagonais 

consecutivas à dO; d3 dista Nx colunas de dO e d4, Nx linhas de dO; d5 e d6 estão à 

NxNy colunas e linhas, respectivamente de dO. No esquema, as três primeiras linhas 

da matriz correspondem às equações 4.17- 4.19. 

-A~ -B~ -C~ 2,2,1 2,1,2 1,2,2 

-A~ -B~ 3,2,1 3,1,2 

-A~ -B~ 4,2,1 4,1,2 

Figura 4.3 - Esquema ilustrando as características do sistema linear M~ = b 
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A mesma análise feita para a equação 4.1 em coordenadas cartesianas é válida 

para coordenadas cilíndricas, isto é, com cr = cr(r,8,z) e $ = $(r,8,z). Apesar de ser o 

sistema de coordenadas mais natural a ser usado, uma vez que a maioria dos 

sistemas industriais possuem volumes de medida cilíndricos, a matriz formada por 

esse sistema de coordenadas não é heptagonal como a matriz da Figura 4.3, tornando 

o armazenamento mais complexo e, portanto, esse caso foi deixado para estudos 

futuros. A dedução da equação de diferenças para coordenadas cilíndricds se 

encontra no apêndice A. 

4.3 Armazenamento 

Uma preocupação que surge quando se trabalha com matrizes de grande porte diz 

respeito ao armazenamento dos dados. Levando em conta a tridimensionalidade do 

problema abordado, para um domínio discretizado contendo, por exemplo, 1 O 

partições para cada direção (o que é relativamente pequeno para obter uma boa 

resolução}, é necessário armazenar uma matriz de 10x10x10 linhas por 10x10x10 

colunas, ou seja, 106 elementos. Considerando variáveis de precisão dupla, estes 106 

elementos demandam 8Mb de memória RAM para serem armazenados. Este 

problema se agrava consideravelmente com um simples aumento em uma das 

coordenadas. 

Existem diferentes maneiras de armazenar matrizes do tipo banda (característica 

de apresentar diagonais não nulas próximas à diagonal principal e zero nas 

extremidades). Uma maneira é simplesmente girar a matriz 45° no sentido horário e 

então seus elementos ficam armazenados em uma nova matriz longa e fina 

(ZIENKIEWICZ e CHEUNG, 1967; PRESS et ai, 1992) ou utilizar um vetor tipo skyline 

(ZIENKIEWICZ e CHEUNG, 1967}, em que os elementos da banda são armazenados 

em um único vetor (consideravelmente longo). Em ambos os casos ainda 

permanecem estocados muitos zeros pois, devido às características da matriz em 

questão, existem uma grande quantidade de diagonais nulas entre as não nulas. 

Press et ai. (1992) traz um armazenamento indexado por linhas em que somente 

os elementos não nulos da matriz são estocados. Para isso são utilizados dois 

vetores, um de elementos reais (com precisão simples ou dupla), responsável por 

armazenar os valores não nulos da matriz, e um vetor de elementos inteiros, 

responsável pelo armazenamento dos índices dos valores não nulos. A principal 

vantagem desta técnica, além da otimização do uso da memória, é permitir que os 
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números armazenados sejam acessados de forma muito mais rápida, diminuindo 

consideravelmente o tempo gasto com a resolução do sistema linear. Quanto à 

montagem dos vetores de armazenamento, o algoritmo sugerido por Press et a/. 

(1992) baseia-se na varredura de todos os elementos da matriz original para identificar 

aqueles diferentes de zero, demandando portanto um tempo excessivamente longo. 

Neste trabalho, a característica da matriz de possuir sete diagonais não nulas, 

separadas por diagonais de zeros distantes 1, Nx e Nx.Ny da diagonal principal, 

conforme ilustra a Figura 4.4, pode ser explorada para efetuar a montagem 

diretamente nos vetores de armazenamento. Isso permitiu evitar a rotina original de 

montagem, resultando numa diminuição em dez vezes no tempo total de cálculo. 

MN 

M M 

linha k 
d6 d5 

zeros 

Figura 4.4 - Esquema relacionando o armazenamento da linha k da matriz dos 
coeficientes com as diagonais que cada um dos elementos deve ocupar. 

4.4 Resolução do sistema linear 

O sistema linear resultante da discretização (Figura 4.3) apresenta certas 

características que exigem um método apropriado para sua resolução. A matriz, 

geralmente, não é simétrica nem diagonal dominante(?>. A razão para essa afirmação é 

que a propriedade elétrica estudada (cr) não é homogênea e, portanto, os coeficientes 

de A à G (4.10) - (4.16) são dependentes de cr. Dessa forma, não é possível ter 

n 

(ll Os elementos de uma matriz diagonal dominante deve satisfazer: m11 ::?: L m1i e pelo menos para 
j=1,i .. j 

n 

uma linha m11 > I mii. 
j=1,i>'j 
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controle sobre os valores armazenados na matriz e portanto, não há garantia de que a 

matriz seja simétrica e diagonal dominante. 

Métodos diretos como decomposição L.U. são, em geral, demorados e precisam 

que duas matrizes sejam armazenadas (uma triangular superior e outra triangular 

inferior). Por outro lado, métodos iterativos como Jacobi e Gauss-Seidel são rápidos e 

não precisam que a matriz seja armazenada porém, uma condição suficiente para que 

eles convirjam é que a matriz seja diagonal dominante. 

Posto isso, o Método dos Gradientes Biconjugados Pré-Condicionado (PBCG) 

mostra ser o algoritmo mais indicado para a resolução do sistema linear. O método 

PBCG é uma generalização do Método dos Gradientes Conjugados e tem a vantagem 

de resolver qualquer sistema linear desde que a matriz não seja singular. Uma rotina 

pronta do PBCG pode ser encontrada no pacote computacional Numerical Recipes in 

Fortran (PRESS et ai, 1992). 

Para a aplicação desse método é necessário ter uma matriz pré-condicionadora M 
satisfazendo a condição Mr .M R! I, ou seja, M deve estar próxima de M. A idéia é 

fornecer sistemas lineares auxiliares com M e Mr que sejam facilmente resolvidos. 

Dessa forma, espera-se que o algoritmo convirja e, de preferência com alta 

velocidade. 

Neste trabalho, a matriz pré-condicionadora M foi escolhida como sendo a 

diagonal de M e o vetor inicial Xinicial é a solução do sistema 

(4.29) 

onde Mret e bret são respectivamente a matriz e vetor independente resultantes de um 

problema com volume de sensoriamento homogêneo (cr constante), chamado 

problema de referência. Uma sugestão para trabalhos futuros seria, além de usar 

como solução inicial a solução do problema de referência, a matriz pré-condicionadora 

poderia ser tomada como sendo a matriz do problema de referência, ou seja, 

(4.30) 

O problema de referência (Equação 4.29) é simples de ser resolvido pois Mret é 

simétrica e diagonal dominante e, além disso, ele é resolvido uma única vez, antes do 

programa entrar na rotina de solução do sistema linear propriamente dito. Mrer pode ser 

decomposta em duas matrizes L e U (triangular inferior e superior, respectivamente) e 
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armazenada em um arquivo. O vetor Xrer também é estocado. Os sistemas auxiliares 

do algoritmo são calculados através das matrizes L e U, cujo arquivo é chamado a 

cada iteração do PBCG. 

A solução do sistema linear é a rotina de maior custo computacional do algoritmo 

genético implementado. A otimização das rotinas de estocagem dos elementos não 

nulos possibilitou obter resultados satisfatórios em termos de precisão e rapidez, 

aproximadamente 4 segundos para um problema com 22000 incógnitas em um 

Pentium 4 1.5GHz. 

4.5 Cálculo dos fluxos resultantes e do funcional do erro 

O cálculo do fluxo da corrente no contorno, Q(s,rl), é feito através da equação 3.4, 

repetida aqui 

(4.31) 

Dependendo da direção do vetor normal ii em relação às paredes do 

paralelepípedo, o gradiente é aproximado por um método de diferenças finitas de 

segunda ordem compatível. Quando o vetor normal é positivo, usa-se diferença 

avançada (4.32) e quando negativo, diferença atrasada (4.33). 

(4.32) 

(4.33) 

A Figura 4.5 ilustra em duas dimensões as direções do vetor normal nas quatro 

faces longitudinais do domínio e os pontos utilizados na discretização da derivada no 

ponto de borda. 
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----- ------------------

~ . 
n = - 1 

--------------------- n = 
--------------- ---· ... ... 
__:_ ____________ -~~ 

, n = -J 
T 

Figura 4.5 - Ilustração de uma fatia do domínio mostrando as direções dos vetores 
normais em cada parede e os pontos utilizados na aproximação da derivada nos pontos 

de borda. 
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CAPÍTULO 5 

RESOLUÇÃO DO PROBLEMA INVERSO 

A resolução do problema inverso é abordada como um problema de otimização em 

que a distribuição do contraste é refinada até que o funcional de erro atinja seu mínimo 

global. Porém, é extremamente importante ressaltar que, relativamente à construção 

da solução numérica, não existe um algoritmo único que seja capaz de lidar com as 

particularidades de cada problema. Ao contrário, a escolha de uma rotina deve se 

basear no tipo de otimização (condicionada ou não), na disponibilidade de expressões 

analíticas para as derivadas, na quantidade de informações a priori, estimativa inicial, 

esforço computacional, memória e assim por diante. A proposta de testar os 

algoritmos genéticos como heurística de otimização decorre, principalmente, em razão 

de suas habilidades intrínsecas de "escapar'' de mínimos locais. Este capítulo traz a 

caracterização do problema e em seguida descreve detalhadamente a técnica dos 

algoritmos genéticos. 

5. 1 Caracterização do problema de minimização 

A incógnita cr, que representa o valor do contraste em cada ponto do volume de 

Sensoriamento, é, a princípio, contínua e tridimensional, ou seja, cr = cr(x, y, z). A partir 

de uma discretização e uma reorganização conveniente, cr se transforma em um vetor 

representando pontos discretos do domínio de minimização, crk, onde k = 1 , .. , N e N é 

o número de incógnitas. Feito isso, a solução do problema inverso pode ser 

encontrada otimizando-se o funcional de erro nas variáveis crk restritas a um intervalo 

de valores definido em função do contraste dos componentes do escoamento 

multifásico. De forma geral, o problema fica: 
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Minimizar e( cr ) (5.1) 

Antes da aplicação de um método de otimização é preciso responder a algumas 

questões para adquirir conhecimento do tipo de problema que se tem em mãos. Por 

exemplo: 

• Qual a dimensão do problema? 

• A função a ser minimizada é linear ou não-linear, convexa ou não convexa? 

• Existem restrições? Se existirem, elas são lineares ou não? 

• Uma solução aproximada é satisfatória? Ou é preciso encontrar a solução 

exata? 

• O mínimo procurado é o global (absoluto) ou local? 

• As variáveis são discretas ou contínuas? 

A área de pesquisa que estuda os métodos de otimização para funções objetivo 

não-lineares é chamada de Programação Não Linear (PNL) e constitui um campo de 

pesquisa vasto e árduo e por isso os pesquisadores dividiram-na em vários casos 

dependendo do tipo de restrição, da forma da função objetivo e da solução que se 

deseja obter. Alguns casos de PNL já foram bem estudados e possuem programas 

bem definidos, como por exemplo, quando não há restrições, as variáveis podem 

assumir qualquer valor ("programação irrestrita"), ou problemas em que as restrições 

são lineares ("programação linearmente restrita") ou quando a função objetivo é 

quadrática ("programação quadrática"). No caso em que tanto as restrições quanto a 

função objetivo são lineares existe a "programação linear". Quanto à natureza das 

variáveis de decisão, estas podem ser discretas ("programação combinatória" ou 

"programação inteira", se as variáveis assumirem valores inteiros) ou contínuas 

(programação contínua). 

Como respostas às questões acima, o problema aqui estudado é de grande porte 

(as incógnitas são os valores do contraste em pontos discretos do domínio), a função 

objetivo é não linear (possui em sua fórmula, uma resolução de equação diferencial 

parcial) e o mínimo procurado é o global ou uma aproximação dele. Alguns itens são 

comentados a seguir. 
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5.2 Restrições 

O problema é restrito no sentido de possuir limites superior e inferior para as 

variáveis (do inglês, "bound constraints"), da forma: 

O"z 2: O"min OU O"z S O"max para todo Z (5.2) 

onde crmin e crmax podem ser os valores individuais do contraste elétrico das duas fases 

constituintes do escoamento. 

Uma condição mais severa é impor que as variáveis assumam um dos dois valores 

do contraste, através de restrições de igualdade, como: 

O"z = O"min OU O"z = O"max para todo Z (5.3) 

Restrições originadas de conhecimentos físicos sobre o problema, como por 

exemplo a fração de vazio instantânea do escoamento, podem ser incluídas no 

problema de minimização, restringindo cada vez mais o espaço de busca das 

variáveis. A fração de vazio é representada matematicamente pela integral de volume 

abaixo: 

Jcr(x,y,z)p(x,y,z)dn = VF 
n 

(5.4) 

onde p( x, y, z ) é uma função de ponderação ou calibração e VF é a fração de vazio. 

5.2.1 Natureza das variáveis 

Quanto à natureza das variáveis, o problema de mapear a distribuição de um 

contraste elétrico através de medidas externas pode ser formulado como sendo 

contínuo ou discreto. Sabe-se a priori que, para um fluido bifásico, pontualmente o 

assume somente dois valores para um escoamento bifásico (por exemplo, Omin e Omax) 

e portanto, o problema pode ser tratado como sendo discreto, o que reduz bastante o 

espaço das soluções possíveis. Por outro lado, considerando o problema como sendo 

contínuo, a variável o pode variar assumindo quaisquer valores reais dentro do 

intervalo entre Omin e Omax· Apesar do conhecimento a priori de que os valores 

possíveis para as variáveis o são apenas dois, tal condição é "relaxada" com objetivo 
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de aproveitar outros aspectos que o problema contínuo oferece, como por exemplo, 

utilizar rotinas que contenham cálculo do gradiente (método da inclinação máxima ou 

steepest descent method, gradientes conjugados, etc). Estes métodos realizam busca 

local mas podem ser combinados com outros que fazem busca global no espaço das 

soluções, tornando o algoritmo híbrido. 

Os problemas de otimização contínua são definidos em um espaço N-dimensional 

contínuo e não são cabíveis de enumeração das possíveis configurações. A aplicação 

em domínios contínuos é, em geral, mais complicada do que em espaços discretos, 

pois podem surgir problemas como o de "vales longos e estreitos"(s) (PRESS et ai, 

1992), que representam uma das maiores dificuldades na otimização global. Por outro 

lado, os espaços contínuos permitem ter a noção de "descida contínua em uma 

direção favorável" e busca pelo mínimo em uma vizinhança, enquanto que os 

conceitos de "direção" e "vizinhança" podem não ter nenhum sentido no espaço 

discreto. 

No caso da programação combinatória, o conjunto das possíveis soluções (espaço 

das configurações) é finito, embora muito grande, e pode ser enumerado. Porém, uma 

busca exaustiva é inviável pois o número das possíveis combinações cresce 

exponencialmente conforme o número de pontos (n), aumentando de um fator 2°. Por 

exemplo, se n = 5, ou seja, numericamente n é o tamanho do vetor das variáveis de 

decisão, a primeira posição pode assumir dois valores, por exemplo, assumindo que o 

contraste tem os valores 1 ou 80. Se o, = 1, existem duas opções para o2, 1 ou 80, ou 

se o, = 80, o2 pode ser 1 ou 80. Esquematicamente, essas relações podem ser 

representadas como: 

(S) Do inglês, long narrow valley. 
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Figura 5.1 - Esquema mostrando que o número de combinações cresce 
exponencialmente. 

Supondo que o código consuma um segundo para calcular o valor da função para 

cada combinação, seriam gastos: 

Tabela 5.1 - Tempos estimados para uma busca exaustiva em um conjunto com n 
pontos. 

N° de pontos 5 lO 20 50 100 

Tempo 32 s - 17 min - l2 dias 35.106 anos 4.1022 anos 

Observando que para n = 100, seria preciso um tempo maior do que a idade da 

Terra! 

5.2.2 Mínimo global 

Um ponto de mínimo pode ser global, que é o ponto em que a função atinge seu 

menor valor (absoluto) entre todos os pontos do domínio (ponto P5 na Figura 5.2), ou 

local, ponto de menor valor para a função em uma vizinhança finita e não nos 

extremos dessa vizinhança (pontos P4 e P6 na Figura 5.2). Outros pontos de destaque 

são P, e P7, pontos de borda do domínio, P2, ponto de máximo e P3, ponto de inflexão. 
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Embora, por definição, a derivada se anula no mínimo global, no problema 

estudado, considera-se possível que em uma das bordas haja um mínimo global, 

desde que apresente valor para função objetivo menor do que em qualquer outro 

ponto. 

Ps 

Figura 5.2 · Ilustração de pontos extremos: P1 e P7: de borda, P2: máximo local, P3: 

inflexão, P4 e P6 : mínimos locais e P5: mínimo global. 

Uma função é dita "convexa" se a região acima da curva é convexa, ou seja, dados 

quaisquer dois pontos acima da curva existe um segmento de reta que liga esses dois 

pontos e não corta a curva (Figura 5.3). 

(a) 

Figura 5.3 · Exemplo de função (a) convexa, (b) não-convexa. 

Encontrar um extremo global de uma função não-convexa é em geral, uma tarefa 

difícil, porém esse é o objetivo quando se trata da resolução de um problema inverso. 

Quando o problema não é convexo provavelmente existem muitos mínimos locais 

diferentes do global procurado. Os algoritmos baseados no gradiente local de função, 

por exemplo, tendem a convergir para o mínimo mais próximo e não necessariamente 

para o mínimo global. É preciso dispor de algoritmos que fujam dos mínimos locais e 

convirjam para o global. Normalmente, usa-se uma variável aleatória para permitir que 

a seqüência de busca examine o domínio como um todo e não apenas em uma região. 

A inclusão dessa variável aleatória faz com que o problema se torne probabilístico, ou 
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seja, garante a convergência a menos de uma certa probabilidade. Tais algoritmos são 

conhecidos como heurísticas de busca e são comentados a seguir. 

5.2.3 Heurísticas de busca 

As heurísticas têm como objetivo resolver um problema de otimização de maneira 

a fornecer uma solução satisfatória em tempo computacional relativamente baixo. 

Apesar de não garantir a obtenção da solução exata, existe um argumento a favor 

do uso de heurísticas: o que está sendo otimizado é um modelo do problema real. Não 

existe garantia de que a melhor solução para o modelo seja também melhor solução 

para o problema que fundamenta o real. Em outras palavras, é preferível uma solução 

aproximada de um modelo exato do que uma solução exata de um modelo 

aproximado. É claro, não se pode esperar por um modelo realmente exato, mas 

heurísticas são normalmente muito mais flexíveis e são capazes de lidar com funções

objetivo e/ou restrições muito mais complicadas (e mais realistas) do que os 

algoritmos exatos (REEVES, 1993). 

As diversas heurísticas existentes seguem estratégias distintas, porém, pretendem 

tornar a busca mais eficiente tentando direcionar os movimentos buscando abranger o 

maior número de regiões do domínio e seus respectivos ótimos locais. As heurísticas 

de busca mais utilizadas são: Busca Tabu, Simulated Annea/ing (Recozimento 

simulado) e Algoritmos Genéticos. Os algoritmos genéticos foram escolhidos para este 

trabalho e são descritos a seguir. A Busca Tabu e o Simulated Annealing estão 

descritos em (REEVES, 1993). 

5.3 Algoritmos genéticos 

Os algoritmos genéticos (AGs) foram desenvolvidos na década de 60 com objetivo 

de realizar simulações dos processos observados na evolução natural das espécies. O 

trabalho, considerado como o marco inicial das pesquisas sobre algoritmos genéticos, 

foi apresentado por Holland em 1975 no livro Adaptation in Natural and Artificial 

Systems (HOLLAND, 1975). 

A idéia básica dos algoritmos genéticos consiste em que, de forma similar à teoria 

da evolução biológica dos sistemas naturais, de Charles Darwin (1 809 - 1922}, os 

indivíduos de uma população com maior capacidade de adaptação têm maior chance 

de sobreviver e se reproduzir gerando descendentes. Esses descendentes herdam 
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características provenientes do cruzamento entre os cromossomos de seus pais. Os 

cromossomos contêm informações denominados genes, que por sua vez são 

compostos por valores chamados de alelos. Com certa raridade, os genes podem se 

alterar de uma geração para outra, ocorrendo uma mutação (Neo-darwinismo). 

Assim, de forma análoga à natureza, um algoritmo genético parte de uma 

população de indivíduos (configurações iniciais de um problema), faz avaliação de 

cada um (aplicação da função objetivo, também chamada de função de fífness ou 

função de aptidão), seleciona os melhores (escolha daqueles cujo valor da função de 

aptidão tenham os menores ou maiores valores, dependendo se o problema é de 

minimização ou maximização) e promove manipulações genéticas como cruzamento e 

mutação (correspondente às perturbações) a fim de criar uma nova população. 

Recentemente, os algoritmos genéticos têm recebido considerável atenção devido 

a seu potencial como uma técnica de otimização para problemas complexos e têm 

sido aplicados com sucesso na área de engenharia industrial (GENe CHENG, 1997). 

Simulando a evolução: a cada geração, as soluções relativamente boas são 

reproduzidas, enquanto as soluções ruins são descartadas. Os algoritmos genéticos 

usam regras de probabilidade para selecionar quais soluções serão reproduzidas e 

quais serão descartadas, de maneira a guiar a busca pelas regiões do espaço da 

soluções com melhora a cada geração. 

A forma usual dos algoritmos genéticos foi descrita por Goldberg (1989), que 

resumiu as principais diferenças entre os algoritmos genéticos e os algoritmos de 

otimização convencionais, segundo os quatro itens seguintes: 

• trabalham com um conjunto de soluções codificadas, não com as soluções 

propriamente ditas; 

• realizam a busca a partir de uma população de soluções, não com uma 

única solução; 

• usam informações somente da função de aptidão, não das suas derivadas 

ou outros conhecimentos extras; 

• usam regras de transição probabilística, não regras determinísticas. 

A Tabela 5.2 mostra as principais relações entre os termos usados na Genética e 

elementos de um problema de otimização. 



~R~ES~O~L~UÇ~Ã~O~D~O~PR~O~B=LE~M~A~I~N~VE~R~SO~---------------------------------------- 57 

Tabela 5.2 - Correspondência entre os termos da Genética e no Algoritmo Genético. 

Terminologia da Genética Problema de otimização 
Cromossomo um ponto do espaço codificado 
(seqüências do ADN que contêm a codificação (vetor n-dimensional) 
que especifica um organismo) 
Individuo um ponto no espaço das soluções (solução 

candidata para um determinado problema) 
População conjunto de pontos que fazem parte da 
(conjunto de individuas) busca no espaço de soluções 

Geração iteração 
(diferentes populações no processo de 
evolução) 
Gene parte da solução 
(cada uma das partes do cromossomo que (cada elemento do ponto codificado) 
contém uma caracterlstica particular do 
orQanismo) 
Genótipo representação codificada de uma solução 
(conjunto completo de cromossomos de um 
organismo) 
Fenótipo representação decodificada de uma solução 
(caracterlsticas resultantes de um o1·ganismo) 

Uma estrutura geral dos algoritmos genéticos é: 

1. k ~O (k: iteração ou geração); 

2. Inicialize a população Pk (Pk: indivíduos na geração k); 

3. Repita passos 4 - 8 até que condição de parada seja satisfeita; 

4. Para todos os indivíduos da população Pk. avalie a função de aptidão; 

5. Crie uma nova população a partir de Pk fazendo cruzamentos e mutações 

para gerar Ck (Ck: descendentes na geração k); 

6. Avalie a função de aptidão para os descendentes Ck; 

7. Teste se solução foi encontrada na precisão especificada; 

8. Selecione uma nova população Pk•1 a partir de Pk e Ck; 

A principal vantagem dos algoritmos genéticos é sua flexibilidade, o que permite 

implementar o método de uma maneira bem adaptada para cada problema. Essa 

flexibilidade traz como conseqüência uma quantidade relativamente alta de 

parâmetros a serem ajustados como: tamanho da população, definição da função de 

aptidão, do tipo de seleção e dos operadores genéticos crossover e mutação, taxa de 

cruzamentos e taxa de mutação. Além da codificação mais apropriada e de como 

manusear as restrições. A seguir, o texto discute alguns desses assuntos. 
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5.3.1 População 

Talvez a principal diferença entre os algoritmos convencionais e genéticos seja a 

realização da busca a partir de uma população de soluções. Nos algoritmos 

convencionais, os movimentos de busca são feitos ponto-a-ponto, ou seja, a partir de 

um ponto inicial, faz uma perturbação e obtém um novo ponto. Já nos algoritmos 

genéticos, a busca é feita população-a-população, o que permite uma maior 

diversidade de soluções e, conseqüentemente, escapar dos mínimos locais. 

A população inicial pode ser gerada aleatoriamente ou pode ser construtiva, 

dependendo de algum conhecimento a priori do problema, ou do conhecimento de 

uma solução aproximada. 

O tamanho da população se refere ao número de pontos manipulados a cada 

geração e afeta diretamente o desempenho e a eficiência dos algoritmos genéticos. 

Com uma população pequena o desempenho é baixo, pois a população fornece uma 

pequena cobertura do espaço de busca. Uma grande população geralmente fornece 

uma cobertura representativa do domínio, além de prevenir convergências prematuras 

para soluções locais, porém, compromete o tempo de execução do programa. 

5.3.2 Codificação 

Tradicionalmente, a codificação é feita do espaço das soluções para um espaço 

codificado, onde os pontos do espaço das soluções são transformados em números 

binários. Os algoritmos genéticos trabalham alternadamente entre esses dois espaços: 

as operações genéticas ocorrem no espaço codificado (através dos bits dos 

cromossomos), enquanto que a avaliação e seleção são feitas no espaço das 

soluções (com as soluções reais). Como codificar as soluções do problema é um dos 

pontos-chave dos algoritmos genéticos (GEN e CHENG, 1997). 

Porém, para muitas aplicações, especialmente para problemas reais da 

engenharia industrial, o AG tradicional é difícil de ser aplicado diretamente, pois a 

cadeia binária não é uma codificação natural. As principais dificuldades do AG 

tradicional (com representação binária) ocorrem quando são aplicados a problemas 

multidimensionais, de alta precisão, domínios contínuos ou que possuam restrições 

não triviais. Como conseqüência, o AG pode gastar um tempo computacional muito 

alto para encontrar a solução ótima ou não consegue a precisão desejada para a 

solução, ou seja, possui uma falta de habilidade de busca local refinada. Outra 
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desvantagem é falta de habilidade em operar na presença de restrições não triviais. 

(MICHALEWICZ, 1996) 

Alternativamente, técnicas de codificação não-binária foram criadas para 

problemas particulares, por exemplo, codificação em ponto flutuante (real number 

coding) para problemas de otimização restrita e codificação decimal inteira (integer 

coding) para problemas de otimização combinatória. Uma representação apropriada 

das soluções é fundamental para aplicar os AGs na resolução de problemas 

industriais. Porém, a escolha da representação condiciona todos os passos 

subseqüentes dos AGs, sendo necessário o uso de operadores genéticos específicos 

e significativos. 

Para o problema tratado neste trabalho em especial, uma solução simples é o uso 

de uma representação em ponto flutuante (PF) dos parâmetros. Nos AGs com 

codificação real um indivíduo é codificado como um vetor de ponto flutuante 

correspondendo às variáveis. Esse tipo de AG trabalha sem a necessidade de rotinas 

de codificação e decodificação e, portanto, uma primeira vantagem é a redução do 

tempo computacional. Além disso, eles são robustos, precisos e eficientes, visto que a 

representação em ponto flutuante é conceitualmente mais próxima do espaço real, e 

mais ainda, o comprimento do vetor (cromossomo) se reduz ao número de variáveis 

(MICHALEWICZ, 1996). 

A representação em ponto flutuante é muito apropriada para problemas que 

possuam um grande número de dimensões e que necessitam de alta precisão da 

solução. Por exemplo, na representação binária, para 1 00 variáveis com domínios no 

intervalo [-500,500] e sendo necessária a precisão de seis dígitos, o comprimento do 

vetor solução binário é 3000. Isso gera um espaço de busca de cerca de 1 O 1000 

(MICHALEWICZ, 1996). Para tais problemas, os algoritmos genéticos tradicionais têm 

desempenho ruim. A precisão da representação em ponto flutuante depende da 

precisão da máquina, mas em geral é muito melhor do que a precisão da 

representação binária. Embora, sempre é possível aumentar a precisão do número 

binário introduzindo mais bits, mas isso diminui consideravelmente a velocidade do 

algoritmo. Quanto ao número de dimensões, o comprimento do vetor (cromossomo) é 

o número de variáveis, por isso, a representação PF é capaz de trabalhar com 

domínios consideravelmente grandes. 

Atualmente, aplicações do AG com codificação não-binária são encontradas nos 

mais diversos tipos de problemas, como de engenharia: no projeto de sistemas de 

distribuição de energia elétrica (SU e UI, 2002), no projeto aerodinâmico de asas de 

aviões (OYAMA, OBAYASHI e NAKAMURA, 2001), ou no telecontrole de mísseis (LIN 

e LAI, 2002). Existem também aplicações em problemas teóricos, como: estimar 
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parâmetros da função de distribuição de Weibull (THOMAS et ai, 1995) ou treinar 

redes neurais recorrentes (BLANCO, DELGADO e PEGALAJAR, 2001 ). E, finalmente, 

em problemas de tomografia por impedância elétrica (CHO, KIM e LEE, 2001) e 

(HSIAO, CHAHINE e GUMEROV, 2001). 

A representação dos cromossomos como números inteiros é bastante apropriada 

para problemas de otimização combinatória, que são caracterizados por possuírem um 

número finito de soluções. As vantagens da representação em decimal inteiro são as 

mesmas da representação em ponto flutuante. 

5.3.3 Operadores genéticos 

A geração de novos indivíduos é feita através dos operadores de reprodução 

(crossover) e mutação. O crossover é uma função ou algoritmo que recebe como 

entrada um subconjunto da população (pais) e cria outro conjunto (filhos) que é uma 

combinação das soluções de entrada. Uma mutação consiste de uma pequena 

perturbação aleatória que modifica uma parte de uma solução (cromossomo), 

produzindo uma nova solução (filho) cuja característica é ser diferente das soluções já 

existentes e diferente das combinações geradas pelo crossover. Tanto a reprodução 

como a mutação têm como objetivo diversificar a população e manter características 

de adaptação adquiridas pelas gerações anteriores. 

Em relação à representação em pontos flutuantes, uma das características é 

permitir uma fácil e rápida implementação dos operadores genéticos, de forma que 

sejam mais específicos para cada problema. Dessa forma, noções como distância 

entre duas soluções são perfeitamente aplicáveis quando se trabalha com codificação 

real. Porém, essa afirmação pode não ser verdadeira na abordagem binária, onde a 

distância na representação é normalmente definida pelo número de posições com bits 

diferentes. 

Por essa razão, os operadores genéticos na representação binária não asseguram 

que os descendentes serão soluções admissíveis. Mais ainda, se existe a exigência de 

que os descendentes devam pertencer apenas à região de viabilidade do espaço de 

soluções, monitorar essa propriedade pode ser trabalhoso e consumir excessivo 

tempo computacional fazendo com que a convergência fique lenta. 
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Crasso ver l9> 

Para a representação binária, o crossover usual consiste em tomar pares de 

indivíduos (pais) e, aleatoriamente, determinar um ponto de corte, produzindo dois 

segmentos anteriores e dois posteriores. Os segmentos posteriores dos pais são 

trocados produzindo dois novos cromossomos completos. Esse procedimento é 

indicado na Figura 5.4. 

Pai I 

Pai2 

Q Filho I I O li I O I O lt I O I O 11 I O I 
Filho 2 lt 11 I O li li I O lt I O I O I 

Ponto de crossover 

Figura 5.4 - Cruzamento com apenas um corte para cromossomos com representação 
binária. 

Outra possibilidade é cortar os cromossomos dos pais em dois pontos e gerar os 

filhos intercalando as partes cortadas dos dois pais, conforme indicado na Figura 5.5. 

Pai l 

Pai 2 

Pontos de crossover 

Fi lho I I O li I O I O lt I O lt I O I O I 

Fi lho 2 lt lt I O l i li I O I O li I O I 

Figura 5.5 - Cruzamento com dois corte para cromossomos com representação binária. 

Crossover em cromossomos representados em pontos flutuantes 

Nos últimos anos, muitos operadores genéticos foram propostos para a 

representação em ponto flutuante, portanto, há na literatura uma vasta quantidade de 

operadores de reprodução e mutação que podem ser testados. Os operadores de 

crossover simples e aritmético são algumas das opções para a reprodução. 

19
> Eventualmente vertido para o português como "transposição". 
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Crossover simples: análogo ao tradicional crossover com corte em um ponto para 

cromossomos com representação binária. Neste operador, dois indivíduos de números 

representados em pontos flutuantes são selecionados para serem os pais 

x = (X1,X2, ... ,xn) e y=(y1,y2, ... ,yn), onde xi e Yi são números reais, i= 1,2, ... , n. 

Os cromossomos x e y são cortados após a k-ésima posição e seus descendentes 

recebem a parte anterior ao corte de um dos pais e a posterior do outro, da seguinte 

forma: 

x' = (x,, . .. ,xk,yk+1• ... ,yJ 

y' = (y,, ... ,yk,xk+,. ... ,xn) 
(5.5) 

onde n é o número de variáveis . 

Spears e De Jong (1991) utilizam crossover com corte em dois pontos e com 

múltiplos cortes. Radicliffe (1990) apresenta o flat crossover que produz descendentes 

tomando, para cada gene, um valor aleatório no intervalo. formado pelos valores dos 

dois genes co1 respondentes dos pais. A partir dessas idéias, pode-se "criar" um 

operador de crossover exclusivo para a aplicação. 

Crossover aritmético: definido pela média ponderada entre os vetores. Por 

exemplo, dois vetores x e y podem gerar dois descendentes da seguinte forma: 

X = W 1X + W 2 y 

y = w 1y + w 2 x 
(5.6) 

Diferentes combinações entre w, e w2 definem a região onde os descendentes são 

gerados. Por exemplo, as condições: 

13
) w 1,w 2 > O 

23
) w1 + w2 = 1 

quando satisfeitas simultaneamente, geram um operador normalmente chamado de 

crossover convexo. Se somente a segunda condição for satisfeita, tem-se um 

crossover afim. E se nenhuma exigência for requerida, isto é, os multiplicadores w, e 

w2 variam no espaço real, tem-se um crossover linear. 
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Gen e Cheng (1997) apresentam uma comparação geométrica das regiões onde 

atuam cada um dos operadores aritméticos: convexo, afim e linear. Para efeito de 

visualização, considere um exemplo no espaço bidimensional e dois pais x e y. A 

coleção de todas as combinações convexas é chamada de casca convexa e da 

mesma maneira, define-se casca afim como a coleção de todas as combinações afins 

e casca linear como a coleção de todas as combinações lineares. A Figura 5.6 mostra 

as regiões onde os descendentes podem ser gerados em cada uma das três 

combinações. Os descendentes gerados com o crossover convexo encontram-se 

dentro da linha sólida, os descendentes para o crossover afim estão nas linhas sólida 

e pontilhadas e os descendentes do crossover linear podem ser gerados em todo o 

espaço. 

y Região de viabilidade 

casca linear = R~ 

_.,---· 
~-----11 casca afim 

casca convexa 

X 

Figura 5.6 - Ilustração mostrando a região em que os descendentes são gerados para os 
crossover convexo, afim e linear. 

Um caso particular onde w1 = w2 = 0.5 é chamado de average crossover em Davis 

(1991) ou crasso ver intermediário em Schwefel (1981 ). O crossover afim foi 

primeiramente analisado em Wright (1991) para um caso especial onde os 

multiplicadores estavam restritos à w1 = 1.5 e w2 = -0.5. Outro exemplo de crossover 

afim foi considerado por Mühlenbein e Schlierkamp-Voosen. (1993), chamado 

extended intermediate crossover, onde um multiplicador é aleatoriamente determinado 

no intervalo [-d,1 +d]. Gen e Cheg (1997) introduziram um tipo de crossover linear onde 

w1 + w2 = 2, W1 > O e w2 > O. 

Além disso, o operador crossover aritmético pode usar tanto um parâmetro w 

constante no intervalo [0,1] (crossover aritmético uniforme) quanto um variável cujos 

valores podem depender, por exemplo, da idade da população (crossover aritmético 

não-uniforme). É possível aplicar esse operador em apenas alguns elementos 

selecionados ou em todos os elementos dos vetores-pais. 
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Mais ainda, pode-se utilizar um número de pais n maior do que dois (xi• j =1, .. ,n) 

para determinar um descendente (x') através da média ponderada entre todos os pais, 

com pesos (wi) escolhidos aleatoriamente, segundo a fórmula: 

n 

X' = LWi ·Xj 
j~1 

(5.7) 

As figuras a seguir mostram exemplos de crossover com representação em pontos 

flutuantes: o crossover tradicional (Figura 5. 7) e reprodução através da média 

ponderada entre 2 pais, com fator de ponderação w = 0.29456 (Figura 5.8). 

Pai 1 Pai 2 Filho 1 Filho 2 
1.001776 7.717563 1.001776 7.717563 

37.00682 7.021238 37.00682 7.021238 ... 
55.71511 26.20489 55.71511 26.20489 Posiçilo de crossover 
6.421725 65.11865 65.11865 6.421725 

39.85828 31.77944 31.77944 39.85828 

47.16092 39.89253 

"' 
39.89253 47.16092 

30.40079 50.45673 50.45673 30.40079 

37.05003 38.93899 38.93899 37.05003 

62.44033 47.86321 47.86321 62.44033 

57.94498 66.25726 66.25726 57.94498 

Figura 5.7 - Crossover simples para cromossomos com representação em pontos 
f lutuantes. 

Pai 1 Pai2 Filho 1 
1.001776 7.7 17563 5.739361 

37.00682 7.021238 15.85379 

55.71511 26.20489 34.89742 

6.421725 65.11865 Filho1 = w*Pai1 +(1-w)*Pai2 47.82889 

39.85828 31.77944 34.1 5914 

47.16092 39.89253 w = 0.29456 42.03351 

30.40079 50.45673 44.54905 

37.05003 38.93899 38.38256 

62.44033 47.86321 52.15704 

57.94498 66.25726 63.8086 

Figura 5.8 - Reprodução através da média ponderada entre 2 pais, com fator de 
ponderação w=0.29456. 
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Um exemplo de como é possível "criar" mecanismos de reprodução que atendam 

as necessidades do problema em mãos consiste em unir o crossover simples e o 

aritmético em uma só etapa. Assim, um ponto para o corte é escolhido aleatoriamente, 

e ambas as partes devem sofrer a ação de uma média ponderada, sendo que a 

primeira parte tem um fator de ponderação w, e a parte restante, w2, conforme 

mostrado na figura 5.9. 

Pai 1 Pai 2 Filho 

1.001776 7.717563 5.739361 

37.00682 7.021238 • 15.85379 

55.71511 26.20489 w1 = 0.29456 34.89742 

6.421725 65.11865 47.82889 
Posição de crasso ver 

39.85828 31.77944 39.56299 

47.16092 39.89253 46.89526 

30.40079 50.45673 .. 31.13383 

37.05003 38.93899 w2 = 0.96345 37.11906 

62.44033 47.86321 61.90753 

57.94498 66.25726 58.24879 

Figura 5.9 - Reprodução agregando a média ponderada e crossover. 

Uma alternativa para a média ponderada conforme definida pela equação (5. 7) foi 

desenvolvida neste trabalho a partir do conceito de conjuntos difusos(1°l. A principal 

desvantagem associada à média ponderada está na forma da região em que os 

descendentes podem ser gerados a partir dos pais. Para ilustrar melhor considere três 

pais gerando 400 descendentes num espaço bidimensional de busca, conforme 

indicado na Figura 5.1 O. Neste caso, como a soma dos pesos wi em (5. 7) é maior que 

a unidade, a região em que os descendentes são gerados extrapola o triângulo 

formado pelos pais, porém de forma não uniforme. Este problema pode ser contornado 

pelo seguinte operador de reprodução: 

[ 

Npais l 
Npais ~XJ 

x' = L: 8wkxk + (1- 8). -Nl- . 
k=t pa1s 

(5.8) 

(to) Do inglês: fuzzy sets. 
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Tal operador de reprodução foi denominado "média fuzzy" e a idéia de sua 

construção é tornar uniforme a região de geração dos descendentes, conforme se 

pode constatar na Figura 5.1 O. A média fuzzy envolve o centróide NI\ /Npais 
j:1 /' 

formado pelos pais (Npais é o número de pais usados na reprodução), além dos 

parâmetros wk e 8, respectivamente pesos aleatórios e coeficiente de "fuzzividade" que 

controla o tamanho da região de geração dos descendentes. Observe que q...1ando 

8 = 1 em (5.8), a média fuzzy se reduz à média ponderada. 

, , .,-, --
o: i 
a: -{ 

' I t ' 
I. 1.1 :• i .J 

Figura 5.10- Região de geração dos descendentes para a média ponderada (esquerda) e 
média fuzzy (direita) para três pais numa região de busca bidimensional 

Mutação 

A mutação é utilizada para introduzir inovações à população e prevenir que a 

população se sature com cromossomos semelhantes e ocorra a convergência 

prematura, além de assegurar que nenhum ponto do espaço de busca tenha 

probabilidade nula de ser examinado. 

Na representação binária, a mutação consiste de uma mudança aleatória em um 

gene do cromossomo com baixa probabilidade de ocorrência em cada geração. A 

Figura 5.11 mostra o sétimo gene do cromossomo sofrendo alteração. 

lt l t lololtlololtlo l 
u Novo cromossomo 

gene escolhido poro mutação 

Figura 5.11- Exemplo de mutação para cromossomos binários. 
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Os operadores de mutação para representação em ponto flutuante são diferentes 

dos tradicionais no sentido de que um gene, sendo um número real, sofre mutação em 

um intervalo específico (ao invés de simplesmente trocar os valores de zero para um 

ou vice-versa). 

Mutação uniforme: é a mais básica das mutações, pois é simplesmente a 

substituição de um gene (número real) por um número real selecionado aleatoriamente 

dentro de um intervalo específico. Seja x = (x1, x2, ... , Xn) o cromossomo que sofrerá 

mutação e k um número inteiro aleatório k =1, 2, ... , n, o descendente gerado é x' = (x1, 

x2, ... , xk', ... , Xn) onde xk' é um valor aleatório distribuído uniformemente no intervalo 

[xk.int. xk.sup]. Os valores de xk.int e xk.sup são, respectivamente, os limitantes inferior e 

superior da variável xk, que podem ser determinados pela restrição de domínio ou 

calculados dinamicamente por um conjunto de desigualdades (MICHALEWICZ, 1996). 

Outra possibilidade é substituir o gene xk por xk.int ou xk.sup. cada um deles com 

igual probabilidade. Este tipo de mutação é chamado de boundary mutation (ou 

mutação do contorno). (MICHALEWICZ, LOGAN e SWAMINATHAN, 1994) 

Na mutação também é possível "criar" novos operadores como, por exemplo, 

selecionar uma quantidade aleatória ou um número determinado de genes de um 

único cromossomo para sofrer mutação ao mesmo tempo. Na Figura 5. 12 está um 

exemplo em que está determinado que 2 genes sofreriam mutação e as posições 

desses genes foram escolhidas aleatoriamente como sendo as posições 3 e 5, 

substituídas por números aleatórios do intervalo admissível. 

Pai 1 Filho 
1.001776 

N° de genes : 2 
1.001776 

Posição dos genes: 3 e 5 37.00682 37.00682 

55.71511 7.021238 

6.421725 6.421725 

39.85828 c======> 31.77944 

47.16092 47.16092 

30.40079 30.40079 

37.05003 37.05003 

62.44033 62.44033 

57.94498 57.94498 

Figura 5.12- Mutação uniforme com representação em pontos flutuantes. 
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Mutação dinâmica: o conceito de mutação dinâmica ou mutação não-uniforme foi 

introduzido por Janilow e Michalewicz (1991) com objetivo de melhorar a capacidade 

de sintonia fina do operador com objetivo de obter alta precisão. Para um dado pai x = 
(x1, X2, ... , Xn), cujo elemento xk foi selecionado para sofrer mutação, o descendente 

resultante é x' = (x1, x2, ... , xk', ... , Xn) onde xk' é selecionado aleatoriamente a partir de 

duas escolhas possíveis: 

xk' = xk + ó(t,xk.sup- xk) se o dígito aleatório for zero (5.9) 

xk' = xk - ó(t,xk - xk. sup) se o dígito aleatório for um (5.1 O) 

A função ó(t,y) retorna um valor no intervalo [0, y] tal que o valor de ó(t,y) se 

aproxima de O a medida que t cresce (t é o número de gerações). Essa propriedade 

faz com que o operador varra o espaço uniformemente no início (quando t é pequeno) 

e bem localizado nos últimos estágios. A função ó{t,y) sugerida por MICHALEWICZ 

(1996) é a seguinte: 

ó(t, y) = y.r.( 1 - ~r (5.11) 

onde r é um número aleatório em [0,1 ], T é o número máximo de gerações e b é um 

parâmetro que determina o grau de não-uniformidade. Pode acontecer desse operador 

gerar um descendente que não pertença ao domínio, em tal caso deve-se reduzir o 

valor de r. 

5.3.4 Restrições 

O problema central em aplicar AGs em otimização restrita é a questão de como 

lidar com suas restrições, principalmente porque os operadores genéticos manipulam 

os cromossomos e freqüentemente geram descendentes inviáveis, seja na 

representação binária ou em pontos flutuantes. Várias técnicas foram propostas para 

manipular restrições com AGs, e foram classificadas por Gen e Cheng (1997) como: 

• Rejeição 

• Reparação 
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• Modificação dos operadores genéticos 

• Penalidade 

Um resumo das vantagens e desvantagens de cada uma das estratégias é 

apresentado abaixo. 

Estratégia de.rejeição: descarta todos os cromossomos inviáveis criados através 

do processo evolutivo. Essa é uma opção popular em muitos AGs. O método pode 

trabalhar razoavelmente bem quando o espaço de busca é convexo. Porém, tal 

abordagem tem sérias limitações, por exemplo, para muitos problemas de otimização 

restrita em que a população inicial consiste basicamente de cromossomos inviáveis 

assim como a maioria dos cromossomos gerados ao longo das gerações. Além disso, 

freqüentemente o sistema pode encontrar o ótimo mais facilmente se for possível 

"atravessar" uma região de inviabilidade. 

Estratégia de reparação: consiste em transformar um cromossomo inviável em 

um viável através de algum procedimento de reparação. Para muitos problemas de 

otimização combinatória, é relativamente fácil criar tal procedimento. A dificuldade está 

na dependência que esse procedimento tem em relação ao problema, ou seja, para 

cada problema particular, um algoritmo de reparação específico deve ser projetado. 

Além disso, para alguns problemas, o procedimento de reparar cromossomos inviáveis 

pode ser tão complexo quanto resolver o problema orig inal. 

Estratégia de modificação dos operadores genéticos: uma abordagem razoável 

para lidar com o assunto da viabilidade é projetar operadores genéticos específicos 

para o problema visando manter a viabilidade do cromossomo. Essa estratégia tem a 

vantagem de nunca produzir soluções inviáveis. Porém, para problemas com 

restrições muito severas, as soluções inviáveis podem ocupar porções relativamente 

grandes da população e, assim como a estratégia anterior, modificar os operadores 

genéticos pode ser tão ou mais complexo quanto resolver o problema original. 

Estratégia de penalidade: é a técnica mais comumente utilizada para manipular 

soluções inviáveis nos AGs para problemas de otimização restrita. Essencialmente, 

essa técnica transforma o problema restrito em um irrestrito através da imposição de 

penalidades às soluções inviáveis, através da adição de um termo de penalidade à 

função objetivo para qualquer violação das restrições. 
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5.3.5 Seleção da nova população 

A seleção dos indivíduos mais aptos é realizada no espaço das soluções através 

dos valores da função de aptidão de cada individuo, portanto, independe do tipo de 

codificação usado. Os mecanismos de seleção são bastante variados, sendo que três 

grupos se destacam: 

Determinística: seleção de um subconjunto de indivíduos da população m~iante 

um critério fixo, por exemplo "os n melhores", "os n piores", "a dedo". A seleção dos n 

melhores é chamada de elitista. 

Aleatória simples ou equiprovável: todos os elementos da população têm a 

mesma probabilidade de serem selecionados. 

Estocástica: são atribuídas probabilidades de seleção ou pontuações aos 

elementos da população com base na sua função de aptidão. O exemplo mais comum 

é a roleta. 

A seleção da nova geração pode ser baseada em todos os pais e descendentes ou 

em parte deles. Isso implica em escolher o espaço amostrai a partir do qual é feita a 

seleção dos indivíduos mais aptos. 

Um espaço amostrai regular (Figura 5.1 3) tem o tamanho do espaço populacional 

inicial e contém apenas parte dos pais e parte dos seus descendentes Um exemplo de 

espaço amostrai regular está no trabalho original de Holland (1975), onde a nova 

geração é formada com os filhos substituindo os pais logo após o nascimento. Nesta 

estratégia, se os filhos forem menos aptos que os pais, a nova geração pode ser pior 

que a anterior. Para contornar esse problema, várias estratégias de substituição têm 

sido estudadas. Holland sugeriu que assim que cada descendente for criado, ele 

automaticamente substitui um cromossomo escolhido aleatoriamente da população 

atual. Outra possibilidade consiste do descendente ocupar o lugar do pior pai. 

Prole · 

População 

crossover e 
muloçào 

Subsliluiçõo 
.... .----~-_, ·--- --------

Figura 5.13- Espaço amostrai regular. 
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Por outro lado, o tamanho do espaço amostrai ampliado (Figura 5.14) é a soma do 

tamanho da população mais o tamanho da prole. No espaço amostrai ampliado, pais e 

filhos têm a mesma chance na competição pela sobrevivência. Após aplicação dos 

operadores genéticos, a prole se junta aos pais, e essa "população ampliada" passa 

pelo processo de seleção. A vantagem dessa seleção é a possibilidade de melhora do 

desempenho dos algoritmos genéticos, aumentando as taxas de crossover e mutação, 

sem a preocupação dos descendentes substituírem uma porcentagem muito alta dos 

pais e como conseqüência perder informações importantes ou mesmo obter uma nova 

geração pior que a anterior. 

População _ 

Prole ~-

crossover e 
mutação 

Figura 5.14- Espaço amostrai ampliado. 

5.3.6 Critério de parada 

A execução do programa pode parar devido ao tempo de execução, ao número de 

gerações que foi pré-determinado, ou quando houver converg ido para a solução. A 

convergência pode ser admitida, também, quando o valor do funcional de erro estiver 

abaixo de uma precisão pré-determinada. 



CAPÍTULO 6 

RESULTADOS NUMÉRICOS 

Visando alcançar o objetivo global do projeto de mapear a distribuição interna do 

contraste, algumas metas intermediárias foram fixadas para efeito de organização e 

controle do progresso obtido. Estas idéias englobam atividades que podem ser 

classificadas em duas categorias: o levantamento das características topológicas do 

funcional de erro e a implementação de rotinas numéricas para o cálculo da 

distribuição do contraste que minimiza o funcional de erro. Este capítulo apresenta um 

conjunto de resultados que, em particular, ajudam a compreender como o mau 

condicionamento intrínseco do problema se manifesta na formulação adotada. Com 

isso, fornecem uma boa idéia sobre os problemas a serem resolvidos na fase de 

implementação da rotina de minimização, ou seja, durante a concretização da 

segunda meta intermediária. Desta forma, permite definir os parâmetros dos 

algoritmos genéticos de maneira a contornar os problemas encontrados. 

6.1 Estudo de caso 

Considerando um domínio com formato de um paralelepípedo de dimensões 1 x 1 

x 3, cuja distribuição do contraste elétrico é aint dentro de um cubo definido pelos 

intervalos x E [0.4, 0.45], y E [0.6, 0.65] e z E [2, 2.05] e aext no restante do domínio 

(Figura 6.1 ). O objetivo é determinar essa distribuição usando a técnica de tomografia 

por impedância elétrica apresentada. Valores numéricos foram atribuídos a a visando 

reproduzir as características dielétricas de um escoamento de água (crext = 80) com 

uma pequena bolha de ar cúbica tridimensional (aint = 1 ). 
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Um estudo de convergência permitiu fixar o número de pontos discretos Nx = 21 , Ny 

= 21 e Nz = 61 para as direções x, y, z, respectivamente, visando otimizar o esforço 

computacional. Isso gera um total de 26901 pontos nodais, igualmente espaçados por 

tJ. = 0.05 nas três direções. Para o problema direto. o potencial elétrico <jl é conhecido 

nas 4 faces em que a condição tipo Dirichlet é aplicada, portanto, são 22021 

incógnitas. Já no problema inverso, cr deve ser determinada em todos os 26901 

pontos. 

c·~ :..__ __ (--lj:,p'" ·l-· 
I O ~-~ct~:.:_ 

l o.~ 
. ~ 10 ----:"7 . 

Figura 6.1 - Representação esquemática do volume de sensoriamento com uma 
pequena bolha de ar no local indicado. 

6.2 Superfícies de erro 

Condições de contorno foram adotadas de forma a simular uma estratégia de 

excitação tipo Dirac, amplamente aplicada, mas com deficiências intrínsecas de 

sensibilidade (Figueroa e Seleghim, 2001 ), que consiste em aplicar uma voltagem de 

excitação em um ponto definido e aterrar o restante das faces externas. Esse perfil de 

excitação pode ser representado com auxílio de uma função delta de Dirac: 

(6.1 ) 

expressão em que ~o denota a amplitude da tensão aplicada, so e 110 definem o ponto 

de excitação sobre o qual a função deve estar centrada. Condições de fluxo nulo 

foram impostas nas faces transversais para limitar o volume de sensoriamento. 

Uma superfície de erro é construída numeri camente fixando a distribuição de 

contraste real cractual e mudando sistematicamente a distribuição aproximada <Japprox · 
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Nos primeiros testes. em particular, a mudança em crapprox consistiu do deslocamento 

de uma inclusão prospectiva (de mesmo tamanho e formato da inclusão real) sobre os 

planos vertical e horizontal ressaltados em cinza na Figura 6.1 . Definindo os índices m 

e n (em passos de malha) que indicam a posição da inclusão prospectiva no volume 

de sensoriamente, tem-se Oapprox I o correspondente perfil de resposta, ou seja, 
m,n 

Oapprox I é a resposta ao problema direto (eq. 3.1 O) 
m.n 

o I - ::i la I J approx m,n - v .. c approx m.n (6.2) 

Com isso, é possível calcular o erro entre Qapprox I e o perfil medido corretamente 
m,n 

Omeas para cada posição da inclusão, através de uma adaptação da (eq. 3.11 ), ou seja, 

e lm.n = IIOmeas - Oapprox l m.n 11 (6.3) 

Estes resultados são mostrados na Figura 6.2 para um valor de ~o = 10 Volts em 

(6. 1) e Ço, 11o correspondendo ao centro da face superior do volume onde a função 

Dirac está sendo aplicada. Os eixos representam os parâmetros de deslocamento m e 

n (m, n = O, 2 ... 15) e a altura do gráfico corresponde ao valor do erro ca lculado através 

da fórmula (6.3). 

o o 

(a) (b) 

Figura 6.2 -Superfícies de erro calculadas através do deslocamento de uma inclusão 
prospectiva sendo transladada pelos planos vertical (a) e horizontal (b) indicados em 

cinza na figura 6.1. 
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Podemos observar claramente que, de fato, as superfícies de erro exibem um 

mínimo pronunciado (poço da solução) na posição em que a inclusão prospectiva 

coincide com a verdadeira, ou seja <Jactual = <Japprox· 

Além do poço da solução, a Figura 6.2 também revela características topológicas 

da superfície de erro que podem gerar complicações para a convergência do método 

numérico de busca do mínimo. Um método seqüencial ou de marcha com passos 

calculados a partir da inclinação local, gradientes conjugados por exemplo, pode ter 

sua progressão muito diminuída na região virtualmente plana que cerca a solução na 

Figura 6.2a, ou simplesmente tomar um caminho errado num ponto de sela e convergir 

para um mínimo de contorno na Figura 6.2b. Embora o primeiro problema possa ser 

contornado com uma estratégia otimizada de Sensoriamento (Figueroa e Seleghim, 

2001) e com o aumento da resolução numérica dos cálculos envolvendo a inclinação, 

num ponto de sela não há como saber a priori qual é o caminho que leva à solução. 

Essa problemática pode ser interpretada como a manifestação do mau 

condicionamento intrínseco ao problema inverso, conforme sua formulação em termos 

de um problema de otimização funcional. Alguns trabalhos de pesquisa podem ser 

encontrados na literatura mas, de uma maneira geral, um entendimento amplo sobre 

esse assunto ainda não foi alcançado. 

6.2.1 Testes com perfis de excitação otimizados 

Constatado que a forma do perfil de excitação influi fortemente na topologia do 

funcional de erro e que a excitação clássica tipo Dirac, conforme definido em (6.1 }, 

gera perfis de resposta sensíveis a regiões próximas ao ponto de aplicação da tensão 

~o (Figueroa e Seleghim, 2001 }, é importante introduzir informações resultantes de 

outras regiões do volume de sensoriamente. Isso pode ser feito através de um perfil de 

excitação cuja voltagem varia gradualmente entre valores máximo e mínimo situados 

em pontos opostos do contorno externo. Dessa forma, o campo elétrico tenderá a 

cruzar o volume de sensoriamente uma vez que os pontos de entrada e saída de suas 

linhas de corrente tendem a se localizar em zonas de maior diferença de potencial 

para uma menor resistência total da trajetória descrita. Diferentes perfis de excitação 

podem ser definidos de acordo com esse princípio. Neste trabalho, além do perfil 

clássico tipo Dirac, adota-se um perfil piramidal e um perfil retangular. O perfil 

piramidal é gerado variando o potencial de um valor máximo (1 O V) até zero, aplicados 

em pontos opostos situados na mesma seção transversal. Já o perfil retangular, 
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chamado de Dirac estrudado, é construído através da aplicação de uma voltagem 

constante ao longo de um segmento do volume e aterrando o restante do contorno. 

Enquanto o perfil de excitação tipo piramidal apresenta dificuldades práticas para ser 

implementado, o Dirac estrudado representa um intermediário interessante, seguindo 

a idéia de induzir o campo de sensoriamente a cruzar o volume de medida e ao 

mesmo tempo facilmente de ser gerado. Estes três perfis de excitação são 

representados na Figura 6.3 onde o plano corresponde às quatro faces do 

paralelepípedo em que há a excitação. Os vértices são representados pelas letras 

ABCDA'B 'C'D' de acordo com figura 6.1 . 

l O v 

~~· 
A 8 C O A 

Figura 6.3 - Diferentes perfis de excitação - Dirac (alto), piramidal (abaixo à esquerda) e 
Dirac estrudado (abaixo à direita). 

Em termos matemáticos, estes perfis de excitação representam novas condições 

de contorno do tipo Dirichlet conforme (3.2), e devem ser introduzidas nas simulações 

numéricas diretamente a partir de (4.6) e com as mesmas distribuições de contrastes 

real e prospectiva do problema definido na Figura 6.1. Os novos perfis de resposta Q 

conforme (6.2) devem ser usados em (6.3) para produzir novas superfícies de erro. As 

Figuras 6.4 e 6.5 mostram as superfícies de erro geradas através das estratégias de 

excitação Dirac, piramidal e Dirac estrudado para as inclusões de busca transladadas 

ao longo dos planos vertical (Figura 6.4) e horizontal (Figura 6.5). Os resultados 

reproduzidos fornecem uma boa idéia da melhoria que se pode obter com o emprego 

de perfis de excitação otimizados. 

Alguns aspectos sobre a topologia destas superfícies de erro devem ser discutidos, 

tendo em vista a implementação de um procedimento numérico de minimização capaz 

de localizar autonomamente a solução, ou seja, de refinar a distribuição de contraste 

aproximada até que coincida com a distribuição real dentro de uma margem de erro 
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admissível. Primeiramente, a distinção entre o ponto de mínimo e o restante da 

superfície de erro foi significativamente aumentada, contribuindo portanto para o 

aumento de sua zona de influência e inclinações locais (aceleração da convergência). 

Em segundo lugar, as superfícies de erro obtidas com os perfis de excitação 

otimizados possuem características topológicas específicas mais favoráveis à 

convergência para o poço da solução. Esse efeito pode ser observado claramente no 

caso da excitação Dirac estrudado com a inclusão prospectiva se deslocando pelo 

plano vertical em que a aresta e ponto de sela central praticamente desaparecem 

(Figura 6.4). 

Com relação ao sucesso de um método de otimização, provavelmente a 

característica mais negativa a ser tratada é a existência de regiões quase planas 

circundando o ponto de mínimo, cujo efeito seria o de diminuir drasticamente a 

convergência do procedimento numérico. 
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o o 

o 
Excit;Jçào Dirac clássico Excitação Dirac estrudado Excit;Jçào piramidal 

Excil;~çào Dir;~c clássico (vist;~ inferior) Excit;Jçào Dir:Jc cslrudado (vist;J inferior) Excit;Jção piramidal (vista inferior) 

Figura 6.4 - Superfícies de erro geradas para os perfis de excitação most rados na figura 6.3 e para a inclusão prospectiva sendo deslocada ao 
longo do plano vertical (os parãmetros de deslocamento definem os eixos). 
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Excit:tçào Dirac ci(Jssico 

_ ...... _ 
- ~--:;:-:;_~- :;.--:..-<::,..._, 

Excitação Dirac clássico (vista inferior) 

o 
Excitação Dirac cstrud:~do Excitaç~o pir:tmid:tl 

Excitação Dirac cstrudado (vista inferior) Excitação piramidal (vista inferior) 

Figura 6.5 -Superfícies de erro geradas para os perfis de excitação mostrados na figura 6.3 e para a inclusão prospectiva sendo deslocada ao 
longo do plano horizontal (os parâmetros de deslocamento definem os eixos). 



~R~ES~U~LT~A~D~O~S~N~UM~E~·R~IC~O~S--------------------------------------------- 80 

6.2.2 Testes com medidas redundantes 

Outra possibilidade a ser explorada no sentido de tratar adequadamente a 

patologia do funcional de erro consiste em realizar experimentos redundantes, através 

da definição do funcional de erro (eq.3.11 ). 

ei = llameas.i - Qapprox,i 11 (6.4) 

Assim, partindo-se de (6.4) e enfatizando unicamente a amplitude, constrói-se o 

seguinte macro-funcional de erro com base na norma euclid iana 

(6.5) 

onde Nexp denota o número de experimentos redundantes gerados a partir de ~exc.í 

(i = 1 ... Nexp) diferentes perfis de excitação. Também é possível enfatizar 

simultaneamente a amplitude e a inclinação do erro através de um macro-funcional 

definido como 

(6.6) 

É importante sublinhar que o termo "redundante" se justifica devido ao fato de que 

apenas um par de perfis de excitação e resposta (~. Q) é necessário para a 

determinação do contraste interno (cr} , ou seja, para a inversão do operador Dirichlet 

para Neumann na expressão (eq. 3.5) (teorema 5.1 em Nachman, 1988). 

Têm-se, então, resultados correspondentes a três experimentos redundantes 

(Nexp = 3) ou, como se diz no jargão, três "vistas", a partir das quais se deve reconstruir 

a distribuição interna de contrastes. 

Conforme estabelecido acima, estas superfícies de erro podem ser combinadas em 

um único macro-funcional de erro através de (6.5) ou (6.6), caso seja objetivo enfatizar 

amplitudes ou simultaneamente amplitudes e inclinações respectivamente. 

Nessa situação, é necessário enfatizar que as amplitudes das superfícies de erro e 

a definição (6.5) deve ser adotada. A figura 6.6 ilustra o resultado obtido, do qual se 

pode constatar claramente o aparecimento de inclinações significativas na zona do 
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poço da solução. Um aumento ainda maior destas inclinações pode ser obtido com a 

aplicação de (6.6), porém ao preço de serem criados múltiplos mínimos locais, 

conforme se pode observar na Figura 6.7. 

Figura 6.6 - Macro-funcional de erro definido conforme (6.5), obtido a partir das 
superfícies de erro das figuras 6.4 e 6.5. 

o 

Figura 6.7- Macro-funcional de erro definido conforme (6.6), obtido a partir das 
superfícies de erro das figuras 6.4 e 6.5. 

6.2.3 Testes com regularização 

Os fatores matemáticos associados ao mau condicionamento intrínseco do 

problema inverso se revelam no grande número de características topológicas 

negativas da superfície de erro. Esquemas de regularização são comumente usados 

para suavizar as superfícies de erro e tornar o procedimento numérico mais estável, 

principalmente na presença de ruídos experimentais nas medidas e erros de 

truncamento computacional. O método de regularização mais usado recai sobre a 
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estratégia de Tikhonov (eq. 3.16), embora neste trabalho adota-se uma abordagem 

ligeiramente diferente, conforme apresentado abaixo. 

Experimentos numéricos foram realizados considerando o volume de medida real 

apresentado na Figura 6.1. As superfícies de erro são construídas variando os valores 

do contraste entre limites fixos, assumindo que o formato, as dimensões e a 

localização da inclusão dentro do domínio são conhecidos. 

Considerando crint e O"ext os valores de contraste nas regiões dentro e fora da 

inclusão, respectivamente, e Oapprox I indicando o perfil de resposta relacionado 
o~n~ .o.., 

aos perfis de excitação, as superfícies de erro podem ser calculadas através de 

0 I - ~ [cr I ] approx 
0

. 
0 

- v.,e approx 0 . 
0 ~ · m ~ · .., 

(6.7) 

É então possível calcular o erro entre Qapprox la~n~ . a • .., e o perfil medido correto Oactual 

para um número de combinações de O"int e O"ext em intervalos limitados, através de uma 

adaptação da definição ( eq. 3.11) conforme o seguinte: 

e la. o = 11 Qapprox lo o - Qactual 11 
nt • t•t r.t• t.d 

(6.8) 

A Figura 6.8 mostra as superfícies de erro obtidas plotando (6.8) em relação a crint 

variando em [ 0.2 , 2.2 ] e O"ext em ( 50 , 100 ], e para os perfis de excitação Dirac, 

piramidal e Dirac estrudado. O domínio de atração do mínimo global (poço da solução) 

pode ser identificado em todos os três gráficos, cercado por uma característica 

patológica correspondendo a um vale longo e estreito. A convergência de um 

procedimento de minimização numérico pode ser extremamente complicada nessas 

condições. Por exemplo, um algoritmo baseado na inclinação local, a seqüência 

minimizante, após cair no vale, progredirá somente se passos muito pequenos forem 

tomados, uma vez que há imprecisões intrínsecas na determinação da inclinação de 

descida. Em outras palavras, qualquer passo em uma direção com uma sutil 

imprecisão irá perturbar a seqüência minimizante para fora do vale, resultando em 

oscilações possivelmente instáveis e de grandes proporções, ou em uma estagnação 

do método. A convergência é igualmente problemática para métodos de minimização 

baseados em heurísticas evolucionárias. Uma vez que a seqüência minimizante se 

encontra no vale, todas as operações genéticas produzirão descendentes fora do vale 

e conseqüentemente terão grande chance de serem descartados. A única maneira de 
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assegurar a convergência é permitindo operações genéticas bem fracas, resultando 

em passos de correção pequenos, o que aumenta significativamente o número total de 

gerações necessárias para alcançar a solução. 

Figura 6.8 -Superfícies de erro (equação 6.8) para cr1n1 em [ 0.2 , 2.2] e O'ext em [50 , 100 ], 
e para os perfis de excitacao Dirac (á esquerda), piramidal (centro) e Dirac estrudado (à 

direita). 

Embora as patologias de todas as superfícies na Figura 6.84 sejam as mesmas, o 

perfil de excitação afeta a intensidade da patologia. O pior caso corresponde à 

excitação Dirac clássico (o vale associado é mais estreito e profundo), o que confirma 

a falta de sensibilidade dessa técnica descrita por Figueroa e Seleghim (2001 ). As 

excitações piramidal e Dirac estrudado produzem superfícies ligeiramente melhores, 

embora o vale ainda esteja presente sugerindo que o procedimento de regularização é 

necessário para abrandar o problema. A proposta aqui é adotar o seguinte operador 

de regularização para a equação (3.16): 

(6.9) 

no qual VF corresponde à medida de fração de vazio do escoamento e il é uma 

constante positiva convenientemente definida. A Figura 6.9 mostra o gráfico do 

operador de regularização g em que a Equação 6.9 é plotada para crint e crext variando 

em intervalos próprios (os mesmos da Figura 6.8). Nessa figura possível observar que 

o operador de regularização preserva a região do poço da solução enquanto que 

transforma o vale em uma crista. Conseqüentemente, a introdução de (6.9) na 

equação (3.16) com um parâmetro de regularização apropriado a. muitas 

características topológicas negativas das superfície de erro irão se cancelar. 
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Figura 6.9 - Gráfico do operador de regularização (eq. 6.9) para o101 em [0.2,2.2] e Oext em 
[50,100]. 

Determinar o melhor a é ainda um problema em aberto, principalmente pela falta 

de uma base teórica compreensiva avaliando a relação entre a severidade do mau 

condicionamento do problema, a formulação específica do operador de regularização 

e o parâmetro de regularização associado. Em outras palavras, determinar o melhor a 

é normalmente feito através do procedimento de tentativa e erro. Neste trabalho, o 

melhor a foi definido como sendo aquele para o qual a patologia da superfície de erro 

seja menos severa, ou seja, para o qual o vale contendo o poço da solução se torne 

mais largo e menos profundo. A Figura 6. 1 O mostra os melhores casos para cada perfi l 

de excitação considerado. É possível assumir que a possibilidade de obter a 

convergência tenha sido amplamente aumentada, apesar de algumas características 

topológicas negativas ainda permanecem como, por exemplo, a inclinação negativa na 

parte inferior do vale. Nessa consideração, um método de otimização baseado na 

inclinação local sofreria com as características negativas remanescentes enquanto 

que para um algoritmo evolucionista, provavelmente seriam indiferentes. 

Figura 6.10- Gráficos das superfícies regularizadas para os perfis de excitação Dirac (à 
esquerda), piramidal (no centro) e Dirac estrudado (à direita) (o101 em [0.2,2.2] e Oext em 

[50,100)). 
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Outros estudos sobre as patologias dos funcionais de erro para diferentes 

aplicações são encontrados nos apêndices B, para tomografia com sensoriamente 

térmico (CAMPOS, ROLNIK e SELEGHIM, 2002) e C, para um problema de calibração 

inversa de um transdutor de frações de frase (ROLNIK e SELEGHIM, 2002). 

6.3 Testes com Algoritmo Genético 

O procedimento de otimização se divide em duas etapas. A primeira etapa visa 

comprovar a eficácia do algoritmo genético na busca pelo mínimo global nas 

superfícies de erro (figuras 6.4 e 6.5) através da movimentação de uma inclusão 

prospectiva. Essa etapa necessita de hipótese sobre o problema como o 

conhecimento prévio de que há somente uma inclusão e essa tem tamanho e formato 

conhecidos. Já a segunda abordagem é menos restritiva e consiste em ajustadar o 

valor da condutividade elétrica em cada um dos pontos da malha. 

6.3. 1 Otimização em relação à posição da inclusão 

Essa etapa tem como objetivo principal demonstrar a convergência do algoritmo 

genético implementado para as superfícies de erro dadas nasFiguras 6.4 e 6.5 para os 

planos vertica is e horizontais e, na seqüência para o domínio inteiro. A idéia é variar a 

posição da inclusão prospectiva ao longo dessas regiões até que ela atinja seu loca l 

exato , ou seja, que a inclusão prospectiva coincida com a real. Porém, a 

movimentação deve ser feita de maneira racional para que o mínimo seja alcançado 

com o menor número de movimentos possíveis. 

Para isso, supõe-se o conhecimento prévio de que há somente uma inclusão e 

essa tem tamanho e formato conhecidos (ou seja, tamanho e formato da inclusão 

real). Dessa forma, o funcional de erro que dependia dos valores do contraste nos 

pontos da malha computacional, passa a depender de duas variáveis (i, j) no plano 

vertical e (i, k) no plano horizontal e 3 variáveis (i, j , k) quando considerado o domínio 

inteiro. Essas variáveis correspondem à posição ocupada pela inclusão prospectiva . 

Observe que o que está sendo minimizado é o valor do funcional de erro (Eq. 

3. 11 ), portanto, esta é a função de aptidão para o algoritmo genético. 
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Matematicamente, o problema de encontrar o ponto ótimo no plano vertical, pode 

ser escrito como: 

Min e(i, j, k) 

s.a. 1 ~i~ 20 

1 ~ j ~ 20 

k constante 

(6.1 O) 

Observe que os indivíduos em (6.1 O) são vetores bidimensionais (k é fixo) e ambas 

as dimensões são limitadas entre 1 e 20, inclusive. Assim, tanto i como j podem 

assumir 20 valores cada, totalizando 400 combinações diferentes. Ou seja, 400 

representa o tamanho do espaço das soluções viáveis. Para comprovar o bom 

desempenho do AG, a convergência para o ponto ótimo deve ocorrer avaliando a 

função objetivo um número consideravelmente menor do que 400. Caso contrário, 

seria mais vantagem utilizar uma busca exaustiva. 

No corte horizontal, os indivíduos são vetores bidimensionais, cujo primeiro 

elemento está limitado de 1 à 20 e o segundo de 1 à 60, conforme mostrado em 

(6.11 ). Neste caso, o espaço das soluções viáveis possui 1200 pontos. 

Min e (i, j, k) 

s.a. 1 ~ i ~ 20 
(6.11) 

j constante 

1 ~ k ~ 60 

Além dos dois planos, o AG também foi avaliado considerando o domínio todo. 

Neste caso, os indivíduos são vetores tridimensionais e o número de soluções viáveis 

é 24000. 

Min e(i, j,k) 

s.a. 1 ~ i ~ 20 
(6.1 2) 

1 ~ j ~ 20 

1 ~ k ~ 60 

Os dados usados na implementação do algoritmo genético foram os mesmos nos 

três casos e são mostrados na Tabela 6.1. 
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Tabela 6.1 -Escolha dos parâmetros do algoritmo genético para ajuste da posição da 
inclusão. 

Característica dos 

algoritmos genéticos 
Implementação 

Função de aptidão Funcional de erro (eq. 3.11) 

Representação números decimais inteiros 

1 O vetores de números inteiros dentro dos limites 
População in icial 

admissíveis 

crossover aritmético. Média ponderada de 2 pais 

escolhidos aleatoriamente entre os 10 indivíduos da 
Reprodução 

população e tomando o inteiro mais próximo. Cria dois 

descendentes em cada geração 

uniforme. Substitui um gene escolhido aleatoriamente por 

Mutação um número inteiro admissivel. Cria dois "mutantes" em 

cada geração 

determinfstica. Toma as N = 10 melhores soluções 

Seleção 
escolhidas a partir da geração anterior (1 O) mais os 4 

descendentes (dois criados na reprodução e dois na 

mutação) 

Restrições de limites superior e inferior: são 

automaticamente embutidas na própria codificação, 

segundo a fórmula: X· = Xinf + r (x sup - Xinr) onde Xsup 
I I ' I I ' I 

Manipulação das restrições 
e xlnr são os limitantes superior e inferior, 

respectivamente, do gene xi e r é um número aleatório no 

intervalo ( 0,1] . Em seguida, toma-se o inteiro mais 

próximo de xj. Os operadores foram projetados para 

preservar os limites de cada gene dos descendentes 

A execução do programa segue até que o resultado tenha sido alcançado, ou seja, 

a posição da inclusão tenha sido encontrada, ou o número máximo de gerações tenha 

sido atingido e nesse caso não se obteve a solução esperada. O número máximo de 

gerações foi fixado em 300. 
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Os resultados são mostrados nas Figuras 6.11 - 6.13, sendo uma para cada um 

dos sub-domínios de busca (vertical, horizontal e completo). Cada uma das Figuras 

6.11 - 6.13 possui três gráficos que correspondem aos três padrões de excitação 

estudados (Dirac, Dirac estrudado e piramidal) e cada um desses gráficos possui duas 

curvas, uma com valores mais altos e outra com valores mais baixos da função de 

aptidão, representando respectivamente, as piores e as melhores soluções de cada 

geração. 

Nas Figuras 6.11 -.6.13, é possível notar que, em certas gerações, o gráfico das 

melhores soluções permanece constante enquanto que o gráfico das piores soluções 

decai (ver Figura 6.12 - piramidal, gerações 50 à 60). Isso indica que, apesar do AG 

não ter encontrado solução melhor nessas gerações, a qualidade da população 

melhorou. Tal situação é perfeitamente aceitável. 

Também é aceitável ambos os gráficos ficarem constantes, porém distintos, por um 

número pequeno de gerações (ver Figura 6.11 - Dirac estrudado, gerações 85 à 1 00), 

principalmente em problemas que apresentam em sua superfície regiões praticamente 

planas, característica que pode ser observada nas Figuras 6.4 e 6.5. Nesse caso, as 

operações de reprodução e mutação estão gerando descendentes que não são 

melhores do que qualquer indivíduo da população. 

Porém, quando ambas as curvas (piores e melhores) se sobrepõem (ver Figura 

6.11 - Dirac - gerações 125 à 140), indicando que o melhor e o pior indivíduos 

daquelas gerações são idênticos. Então, conclui-se que a população se tornou 

homogênea. Neste caso, diz-se que ocorreu uma parada inadequada e isso tem sérias 

implicações, pois a reprodução passa a não ter mais efeito e somente é possível 

melhorar a solução se um "mutante" mais adaptado for eventualmente criado. 
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Figura 6.11 -Comparação do desempenho do algoritmo genético para os três padrões de 
excitação no plano vertical. 
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Figura 6.12 - Comparação do desempenho do algoritmo genético para os três padrões de 
excitação no plano horizontal. 
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Figura 6.13 - Comparação do desempenho do algoritmo genético para os três padrões de 
excitação no domínio completo. 
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A Tabela 6.2 mostra o número de avaliações da função de aptidão necessário para 

cada um dos testes alcançar o ponto ótimo: 

Tabela 6.2 -Comparação do desempenho do algoritmo genético para os três 
padrões de excitação em relação às três regiões de busca. 

REGIAO DE BUSCA 

PADRAO DE Plano Plano Domfnio 

EXCITAÇÃO vertical horizontal inteiro 

Dirac 186 174 > 1210 

Dirac estrudado 118 126 378 

Piramidal 50 86 174 

Os resultados mostram uma larga vantagem para a excitação tipo piramidal em 

todas as regiões de busca, seguido pelo Dirac estrudado, que também apresentou um 

desempenho muito bom. O pior deles foi a excitação tipo Dirac, que para o plano 

vertical levou um tempo computacional quase quatro vezes maior do que o piramidal 

para obter o ótimo e que não consegue converg ir quando considerou-se o domínio 

inteiro. 

Observando a Figura 6.13, nota-se a ocorrência de parada inadequada em dois 

casos: Dirac e Dirac estrudado, ficando na eminência de ocorrer o mesmo com o 

piramidal. Isso já era de se esperar pois, tanto a população quanto o número de 

descendentes em cada geração são pequenos para o caso em que a região de busca 

é o domínio todo. 

Embora poderiam ser feitas diversas modificações para melhorar o desempenho 

do método Uá que essa é a característica mais marcante dos algoritmos genéticos), 

como por exemplo, descartar todos os descendentes e pais duplicados para então 

realizar a seleção, o objetivo de demonstrar que é possível obter o ponto de mínimo 

para as superfícies de erro encontradas foi satisfeito. 

6.3.2. Otimização em relação aos valores do contraste 

A segunda abordagem consiste em ajustar o valor do contraste elétrico em cada 

um dos pontos da malha computacional. Tal abordagem é menos restritiva, em relação 

à anterior, pois não necessita do conhecimento prévio do número de inclusões, nem 

tamanho ou formato. Porém, o número de incógnitas é consideravelmente maior, pois 
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cada uma corresponde a um ponto da malha na região de busca. Se for considerado o 

domínio todo como região de busca, serão 26901 variáveis a serem ajustadas. Ainda 

não existem máquina e métodos para tanto e, portanto, é preciso reduzir o tamanho da 

região de busca. Nos testes abaixo considera-se uma região com 64 pontos (Figura 

6.14 (a)), formando um cubo de 4 x 4 x 4 pontos contendo a inclusão, conforme Figura 

6.14 (b). 

Região de busca 

inclusão 

.... ·· 
(a) (b) ... ·· 

.~ ·· 

Figura 6.14- (a) domínio de estudo (26901 pontos), (b) região de busca com inclusão no 
centro (64 pontos) 

Experimentalmente, essa redução na região de busca é perfeitamente possível, 

uma vez que a Sonda de Visualização Direta (SELEGHIM e HERVI EU, 1998), fornece 

sinais que são plotados de forma a gerar uma imagem próxima da real. A visualização 

desses sinais, dependendo do regime de escoamento, permite identificar regiões onde 

as fases aparecem bem definidas. Essas regiões podem ser descartadas do processo 

de reconstrução, implicando em uma redução do domínio de reconstrução. Isso torna 

o procedimento viável. A Figura 6.15 é um exemplo da imagem produzida pela Sonda 

de Visualização Direta. 

Figura 6.1 5- Exemplo da imagem produzida pela Sonda de Visualização Direta (acima: 
imagem das correntes elétricas mapeadas em tons de cinza, meio: sinal de fração de 

vazio e abaixo: aglomerados de bolhas ("clusters")) 
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A representação matemática do problema de otimização é: 

(6.13) 

s.a. crmin ~ cr(x, y, z) ~ O"max i= 1 .. n (6.14) 

Jfb cr(x, y,zp(x, y,z)dxdydz = VF (6.15) 

Jf1x yzcr(x, y,zp(x, y,z)dxdydz = CS (6.16) 

onde n é o número de variáveis da região de busca; crmin e crmax são, respectivamente, 

o menor e o maior valor de cr; p é uma função de ponderação ou calibração; VF é a 

fração de vazio e CS é o coeficiente de simetria não centrado. 

As n primeiras restrições (6.14) representam os limites de fronteira, já a restrição 

(6.15) considera a fração de vazio que compõe o escoamento e a restrição (6.16) 

considera a simetria do escoamento. 

Ambas medidas de fração de vazio e simetria podem ser medidas tanto 

experimentalmente quanto numericamente e, assim, é possível incluir tais condições 

no problema numérico (através das equações 6.15 e 6.16). A idéia é inserir 

informações conhecidas a priori, de forma que estas colaborem no aumento da 

precisão da solução e diminuição do tempo de convergência do algoritmo genético. 

Os dados usados na implementação do algoritmo genético foram os seguintes: 
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Tabela 6.3 - Escolha dos parâmetros do algoritmo genético para o problema de ajustar 
os valores de o. 

Características dos 

algoritmos genéticos 
Implementação 

Função de aptidão Funcional de erro (eq. 3.11) 

Representação Pontos flutuantes 

200 vetores de números reais aleatórios em um intervalo 
População inicial 

(O'min. O'max) 

crossover aritmético. Média ponderada de 2 pais 

escolhidos aleatoriamente entre os 20 melhores 

individuas da população, segundo (5.8), com õ = 1 O. 

Reprodução Entre os descendentes gerados pelo crossover aritmético, 

é fei to um crossover com corte em um ponto. São 

gerados um total de 40 descendentes, 20 pela média 

fuzzy e 20 pelo crossover 

uniforme. Substitu i os genes a uma taxa de 20%, por O'm;n 

Mutação ou O'max (com 50% de chance para cada). Foram criados 

60 "mutantes" em cada geração 

determinística. Toma as 200 melhores soluções 

Seleção escolhidas a partir dos 200 individuas da geração anterior 

mais os 1 00 descendentes 

Restrições de limite: automaticamente embutidas na 

própria codificação através de X; = x;nr + r.(x~up - x;"') . 

Restrição de fração de vazio: através da estratégia de 

reparação, constrói-se uma rotina que leva os valores dos 

genes para O'min ou O'max. dependendo de qual estiver mais 

próximo e dependendo de uma função de truncamento 
Manipulação das restrições (threshold) que deve ser ajustada repetidamente até que 

a condição de fração de vazio seja satisfeita. 

Restrição de simetria: através de penalidade, 

acrescentando o termo ((CSatuat - CSreat) 2 +1) na função de 

aptidão, onde CSatuat é o coeficiente de simetria do ponto 

atual e CSreat é o coeficiente de simetria real (medido 

experimentalmente) 
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O algoritmo genético opera segundo a Tabela 6.3 até que o ponto ótimo tenha sido 

alcançado ou o número máximo de gerações tenha sido atingido e nesse caso não se 

obteve a solução esperada. 

Para visualização dos resultados, as 64 incógnitas, que representam os 64 pontos 

nodais da região de busca, foram alinhadas em um vetor L = (cr,cr2 , •.. ,cr64). A Figura 

6.16 mostra a região de busca dividida em quatro planos transversais , k = 1, 2, 3 e 4, 

tendo a inclusão ao centro (Figura 6.14a) e a numeração local dos pontos nodais em 

cada um dos planos (Figura 6.14b). A solução correta corresponde a cri= 1 para i= 22, 

23, 26, 27, 38, 39, 42 e 43 e cri = 80 no restante. 

Os resultados são apresentados em gráficos cujo eixo horizontal compreende os 

64 pontos nodais da região de busca alinhados, seguindo a numeração mostrada na 

Figura 6.14. O eixo vertical mostra cr nos pontos nodais. A Figura 6.17 apresenta a 

solução correta para o problema - teste. 
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k = 1, 2,3,4; (b) numeração dos pontos. 

n 1 

~ ..,.._ ....._ .... u 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 

pontos nodais 

Figura 6.17- Solução correta para o problema - teste. 
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Testes foram realizados com objetivo de comparar o desempenho do algoritmo 

genético em relação à inclusão de informações a priori. As quatro situações foram 

analisadas: 

• Sem informações a priori; 

• Com informação de fração de vazio; 

• Com informação do coeficiente de simetria; 

• Com ambas informações. 

Excitação tipo piramidal foi usada em todos os testes deste ponto em diante. Cada 

teste teve duração máxima de 11 horas. Esse cálculo é feito considerando avaliação 

da população inicial (200 indivíduos) e mais a avaliação de 100 descendentes por 

geração, sendo que o número máximo de gerações foi estipulado em 100 e que cada 

avaliação da função de aptidão leva cerca de 4 segundos para se completar. 

Apesar de não alcançar a solução exata em nenhuma das quatro situações, os 

resultados obtidos são expressivos. As Figuras 6.18 e 6.19 ilustram o decrescimento 

da função de aptidão e a solução obtida na 1003 geração, para cada uma das 

situações analisadas. 
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Figura 6.18 - Decrescimento da função de aptidão para problema sem informação a 
priori. 
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Figura 6.19 - Solução após 100 gerações para problema sem informação a priori. 
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Nota-se que, apesar da função de aptidão estar diminuindo, os valores de cr 

convergem de maneira extremamente lenta. Com isso, após 100 gerações a solução 

ainda está completamente distorcida. 
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Figura 6.20 -Decrescimento da função de aptidão com informação de fração de vazio. 
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Figura 6.21 - Solução após 100 gerações para problema com informação de fração de 
vazio. 

Com informação de fração de vazio, a função de aptidão apresenta somente uma 

melhora por volta da avaliação 3000 e permanecendo constante até o término do 

teste. Isso é explicado pela severidade da aplicação da restrição de fração de vazio. 

Com ela, os pontos criados pelo algoritmo genético devem obedecer a essa restrição. 

Encontrar tais pontos mostrou ser uma tarefa árdua para o algoritmo genético, que 

com isso, perde sua mobilidade. 

Por outro lado, a solução obtida com a restrição de fração de vazio está 

consideravelmente mais próxima da correta. Uma sugestão para estudos futuros é 

embutir a informação de fração de vazio na função de aptidão, em forma de 

penalidade. Dessa forma, os pontos não serão mais obrigados a satisfazer tal 

condição. 
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Figura 6.22 -Decrescimento da função de aptidão com informação do coeficiente de 
simetria. 
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Figura 6.23- Solução após 100 gerações para problema com informação do coeficiente 
de simetria. 

A inclusão do coeficiente de simetria no problema apresentou pontos positivos. 

Com ela, a função de aptidão está em constante decréscimo e a solução, apesar de 

estar distante da correta, apresenta indícios de convergência. 
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Figura 6.24 - Decrescimento da função de aptidão com informações de fração de vazio e 
coeficiente de simetria. 
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Figura 6.25- Solução após 100 gerações para problema com informações de fração de 
vazio e coeficiente de simetria. 

Esse último teste incluindo tanto a informação de fração de vazio quanto do 

coeficiente de simetria apresentou a melhor solução. A função de aptidão tem um 

decrescimento regular e a solução está razoavelmente próxima da exata. 

Esses resultados comprovam a eficiência da inclusão de informações a pnon 

(como a fração de vazio e coeficiente de simetria) no problema. Além disso, indicam 

que o algoritmo genético é um método indicado para o problema de tomografia por 

impedância elétrica. Espera-se que após ajustes e talvez um tempo computacional 

mais elevado, o método traga resultados de qualidade. 

Resultados com variação nos parâmetros do algoritmo genético podem ser vistos 

no Apêndice O. 



CAPÍTULO 7 

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

Este trabalho pretende ser uma contribuição para o desenvolvimento de uma nova 

técnica de reconstrução numérica do problema de tomografia por impedância elétrica 

para escoamentos multifásicos. A abordagem adotada baseia-se na minimização de 

um funcional de erro convenientemente definido, cujo ponto de mínimo global está 

relacionado com a imagem do escoamento sensoriado. Nesta formulação, o mau 

condicionamento se manifesta através de características topológicas dos funcionais de 

erro (patologia) que prejudicam o desempenho dos métodos de otimização na 

obtenção do mínimo. 

A abordagem funcional tem vantagens significativas em relação às abordagens 

tradicionais, normalmente baseadas em hipóteses restritivas e pouco realistas como, 

por exemplo, considerar o campo de sensoriamente bidimensional e paralelo, além de 

independente do escoamento. 

Especificamente, este trabalho busca compreender e propor soluções para 

problemas relatados na literatura, específicos à abordagem adotada, em particular, 

compreender como o mau condicionamento intrínseco do problema que se manifesta 

na formulação. Para tanto, um código específico foi totalmente desenvolvido em 

Fortran 90, incluindo rotinas para a discretização em diferenças finitas, estocagem da 

matriz do problema, resolução do sistema linear e métodos de otimização. Testes 

numéricos permitiram realizar estudos preliminares sobre as características 

topológicas do funcional de erro, necessários para a seleção de métodos de 

otimização passíveis de serem especializados para a solução do problema tratado 

neste trabalho. Nestes testes identificou-se a patologia característica do problema 
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tratado: a presença de uma região plana (inclinação virtualmente nula) circundando o 

mínimo global procurado. 

Assim, foram considerados inicialmente os seguintes métodos: inclinação máxima, 

simulated annealing e algoritmos genéticos. O primeiro deles mostrou-se totalmente 

inadequado porque pára em qualquer ponto da região plana, confundindo-o com o 

mínimo global. O método do simulated annealing, apesar de potencialmente viável, 

requer o ajuste de um grande número de parâmetros internos, além de necessi~ar de 

um algoritmo de busca local cujo desempenho pode ser problemático nas condições 

do problema tratado. Os algoritmos genéticos, ao contrário, mostraram-se 

extremamente interessantes devido à combinação das características de métodos de 

busca sistemática e aleatória, esta última necessária para assegurar a progressão na 

região plana associada à patologia do problema. 

Uma vez selecionado o método de otimização a ser empregado na reconstrução 

da imagem do escoamento bifásico. iniciou-se estudos no sentido de definir 

estratégias específicas, como algoritmos de reprodução, mutação, etc. , além de 

ajustar as respectivas parametrizações. Foram também considerados diferentes perfis 

de excitação como forma de melhorar a convergência, tendo sido estendidos os 

resultados de (Figueroa e Seleghim. 2001) para o caso tridimensional. Bons resultados 

foram obtidos com um novo perfil de excitação, gerado por uma linha de eletrodos 

colocados longitudinalmente em relação ao eixo do escoamento. Este perfil, chamado 

de Dirac estrudado, produz resultados com convergências intermediárias 

relativamente às excitações tipo Dirac e tipo piramidal, porém associado a dificuldades 

de realização prática muito mais simples de serem contornadas. 

Os testes extensivos compreenderam dois problemas básicos: a) posicionar 

corretamente uma inclusão de forma e contraste conhecidos e b) determinar os 

valores do contraste em uma sub-região do domínio de sensoriamente, no interior do 

qual sabe-se que existe uma inclusão. 

O problema de posicionamento da inclusão foi definido de forma a demonstrar a 

capacidade do algoritmo genético desenvolvido em encontrar o mínimo global em um 

número reduzido de dimensões. Em específico, foram defin idas duas regiões de busca 

bidimensionais, formadas por planos transversal e longitudinal passando pela posição 

correta. e uma região de busca tridimensional constituída por todo o domínio de 

Sensoriamento. Nestes casos as variáveis de otimização são as coordenadas 

referenciais da inclusão nos eixos x, y e z. Os resultados obtidos mostram que a 

convergência é obtida após um pequeno número de iterações, muito inferior ao que 
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seria necessário aplicando-se, por exemplo, um método de busca combinatorial 

exaustiva. 

O problema de determinação dos valores do contraste numa sub-região do 

domínio de sensoriamente constitui uma região de busca de dimesionalidade muito 

maior que nos casos anteriores, implicando num aumento exponencial de 

complexidade. Neste caso a obtenção da convergência é muito mais delicada, 

podendo demandar um número proibitivo de iterações (algumas semanas de cálculos 

por exemplo). Para contornar esse problema foram introduzidas informações 

adicionais no funcional de erro, visando obter efeitos de regularização e melhorar suas 

características topológicas. Assim, foram testadas restrições associadas à fração de 

vazio e à simetria da mistura bifásica presente no volume de sensoriamente. Estas 

informações podem ser obtidas à priori, a partir do processamento dos sinais 

fornecidos pela sonda de visualização direta através das respectivas equações de 

transdução. Os resultados mostram que a convergência é significativamente 

melhorada, sobretudo quando a fração de vazio e a simetria são impostas 

simultaneamente ao problema. 

As conclusões finais deste trabalho apontam para a grande potencialidade do 

emprego de algoritmos genéticos em problemas de otimização mal condicionados, 

sobretudo derivados da tomografia elétrica de escoamentos bifásicos. Este trabalho, 

tendo constituído uma primeira abordagem ao problema, levantou também uma série 

de questões ligadas à implementação da metodologia adotada. Assim, futuros 

desenvolvimentos podem incluir trabalhos explorando os seguintes pontos: 

o Estudo mais detalhado sobre a introdução de informações a priori. 

Encontrar novas informações relevantes, realizar uma comparação entre 

elas, testar a melhor forma de incluí-las no problema, por exemplo, como 

restrição ou como função de penalidade; 

• Adequar o funcional de erro. Por exemplo, tornar as superfícies de erro 

mais inclinadas, permitindo o uso de métodos de otimização baseados na 

inclinação do gradiente. Uma razão para isso é o uso de métodos híbridos, 

misturando algoritmo genético (busca global) com um método de busca 

local (geralmente baseado na inclinação); 

e Melhorar o próprio algoritmo genético. Através de testes extensivos de 

otimização paramétrica (taxas de reprodução, taxas de mutação, tamanho 

da população, tipo de seleção, algoritmos de reprodução, algoritmos de 

mutação, etc.); 
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• Uso de computação paralela. O algoritmo genético é extremamente 

adequado à implementação em máquinas multi-processadoras. Por 

exemplo, é possível atribuir a tarefa de mutação e reprodução a 

processadores diferentes. 
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As fórmulas para os operadores gradiente e laplaciano de uma função em 

coordenadas cilíndricas são, respectivamente: 

- à f_ 1àf- àf _ 
Vf(r e z) = - u + - - V +-W ' ' ar r oo az (A.1) 

(A.2) 

onde ü, v e w são vetores nas direções r, e e z respectivamente. (KREYSIG, 1993) 

Por comodidade, repete-se aqui as equações 4. 1 e 4.2: 

(A.3) 

(A.4) 

Aplicando os operadores acima na Equação (A.4), vem: 

(A.S) 

e agrupando os termos nas derivadas de ~: 
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Aplicando as fórmulas de diferenças finitas nas derivadas em relação a ~ e cr (4.4) 

e (4.5) e agrupando os termos em <j>, obtém-se uma equação semelhante à (4.9) com 

os coeficientes de A à G sendo: 

A= - (- cr .. k 1 + <J··k-1 + 4<JI·k) (óx)2 

ÔZ I.J, + I,J. ,J, 
(A.?) 

(A.8) 

C =-cr. , .k +<r· 1'k + (4 - 2M)cr .. k I+ ,J, 1- ,). f. I,J, 
I 

(A.9) 

( 
1 (ôx)2 (ôx) 2

) D = - 8a. · k 1 +- - + -
I.J. r

1
2 ô8 óz 

(A.1 O) 

E =<J· , .k - <J._1.k +(4 + 2M)al 'k I+ ,J, I ,J, r. .j . 
I 

(A.11) 

(A.1 2) 

G = - a.. - a.. + 4a .. ( 
Lix )

2 

ÓZ ( 1.J.k+1 I.J.k-1 I,J.k) (A.13) 

onde i,j,k indicam as coordenadas na malha, respectivamente nas direções r, e e z, ou 

seja, ri= (i -1)M , ei = U - 1)ô8 e zk = (k - 1)&. 

Um problema que surge ao usar o método das diferenças finitas em coordenadas 

cilíndricas é o aparecimento de termos na equação de diferenças que apresentam 

problemas quando r ~ O. Existem pelo menos 3 maneiras de contornar esse 

problema, conforme defendido por Davis (1979): 

• fazer com que nenhum nó da malha caia nos pontos em que r = O; 

• usar coordenadas cartesianas nos pontos centrais; 

• usar a regra de L'Hôpital para el iminar a indefinição. 
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A primeira opção não é aconselhada no sentido de perder informações importantes 

ao problema, é útil conhecer a solução nos pontos centrais. Uma boa aproximação 

para tais pontos implica em um malha muito fina ao seu redor, o que aumenta a 

chance de erros. 

A segunda opção apresenta a desvantagem de impor que o domínio seja dividido 

de tal forma que haja uma combinação entre as coordenadas cilíndricas e cartesianas. 

ou seja, a malha deve ser dividida de tal forma que existam os ângulos 8 = O, rr./2, n: , 

2rr./3, para que coincida com as malhas cartesianas nas coordenadas x e y, como pode 

ser visto no gráfico abaixo. 

1l 
e k ~-= Y i-1 

2 

Figura A.1 - Ilustra as coordenadas cilíndricas e cartes ianas coincid indo nos 4 pontos 

A terceira opção talvez seja a menos restritiva. Por exemplo, para o termo ~ a~ 
r àr 

que aparece na Equação A.6 a regra de L'Hôpital pode ser aplicada da seguinte 

form a: 

1 a..h êÇ L'H Ô2..h 

lim--"' = lim i!... = -"' 
r-. o r ôr r-. o r ôr 2 

(A.1 4) 

Fazendo os mesmos cálculos para os demais termos com r no denominador, é 

possível eliminar as indefinições e portanto obter a solução nos pontos em que r = O. 
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INVERSOS DE RECONSTRUÇÃO TÉRMICA 

As equações governantes em um problema de tomografia térmica sem geração de 

calor no domínio e com condutibilidade térmica constante podem ser reduzidas a 

equação de Laplace mostrada a seguir, com as devidas condições de contorno: 

T(x, y, z) = Texc (x,z) para y = O 

ôT 
q(x, y, z) = -k àn (x, y, z) para y = o 

ôT 
àn (x,y,z) =O parax=O,x=Lx,z=Oez=Lz 

ôT ~ 
- k ôn (x,y,z)=h(x,zJl.T(x,y,z)- T,J para y = Ly 

onde: 

O ~ x ~ Lx, O ~ y ~ Ly, O ~ z s Lz; 

T = campo de temperatura ; 

Tcxc = temperatura imposta em uma das paredes do contorno; 

q = fluxo de calor; 

k = condutibi lidade térmica; 

n = vetor normal; 

h = coeficiente de transferência de ca lor; 

T., = temperatura ambiente da água. 

(8.1) 

(8.2) 

(8.3) 

(8.4) 

(8.5) 

As variáveis Texc e q representam a relação entre estímulo e resposta e são usadas 

para a reconstrução do contraste interno h no volume de sensibilidade n. Para um 

estímulo aplicado (Texc) e uma hipótese sobre h(x, z) = haprox(x, z) resulta uma resposta 
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(qaprox) que é comparada com o resultado (qreal) obtido através de um experimento com 

os mesmos parâmetros e excitação. 

Dessa forma, chamando de hreal e haprox. respectivamente os coeficientes de 

convecção de calor real e aproximado, com um mesmo padrão de excitação Texc é 

possível calcular dois conjuntos de medidas %eal e qaprox. conforme mostra o esquema 

abaixo. 

h real { } 
( ) 

----~ qreal 

{ 

medidas exp. 

Texc X, z ~ Eq.(1)-(5) 
h aproximado 

(8.6) 

O funcional de erro confronta as medidas %eal e qaprox da seguinte forma: 

e(x. z) = lqreal - qaprox I (8.7) 

Observe que o funcional e(x,z), bem como o parâmetro h(x, z) são calculados no 

plano y = Ly , isto é, eles são bidimensionais, porém, isso não significa uma restrição 

de confinamento, ou seja, o problema é resolvido de forma realmente tridimensional 

onde os campos de temperatura e fluxo se propagam nas três direções. 

Esse estudo consistiu na localização de um sítio de nucleação em uma chapa 

plana contendo água em ebulição (Figura 8.1) com auxílio da técnica de tomografia 

por medidas térmicas. O coeficiente da condutibilidade térmica utilizado nas 

simulações foi adotado como sendo 10 W/m.°C, o que corresponde a uma chapa 

plana de aço inoxidável com 40% de níquel, com dimensões 5x0.5x5 centímetros. 

Essa chapa é alimentada por uma fonte de calor constante de 500°C em sua parte 

inferior. Sobre a chapa existe água em processo de mudança de fase, cujos 

coeficientes de transferência de calor são cerca de 500 W/m2°C para a água com 

convecção livre e 20000 W/m2°C para a água em ebulição. O fluxo resultante é medido 

na parte inferior da chapa. 
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Figura 8.1 -Experimento simulado: água em ebulição sobre uma chapa plana horizontal, 
contendo um único sítio de nucleação. 

Os gráficos abaixo mostram as variações da temperatura e do fluxo de calor na 

parte superior e inferior da chapa. Pode-se observar uma variação de 9050 para 9300 

W/m2 na posição correspondente onde está ocorrendo o desprendimento de bolhas 

(vide Fig.(B.2)). Essa variação no fluxo acontece pois, a água, com temperatura mais 

baixa, passa a ocupar a região onde ocorre o desprendimento das bolhas, fazendo 

com que a temperatura local diminua. A Figura (8.2) mostra que o fluxo, na face 

superior, aumenta significativamente enquanto que a temperatura diminui numa 

proporção bem menor, confirmando que para uma alta taxa de variação de h (de 500 

para 20000 W/m20C} estão associados altos valores de q e baixas variação da 

temperatura. A variação de q foi de 9000 para 9900 W/m2 enquanto que a temperatura 

variou de cerca de 43 °C para 25,5 °C. 

'•!"': 

- .- ·-- - · ... ·=---=--. ----= - .... ":: -. ::.: .. -.;:;·-- -~ -

-·- .-
-~ 

-~-

(a) (b) 

Figura 8 .2 Variações na parte superior da chapa (medidas inferidas) (a) do f luxo e (b) da 
temperatura. 
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o 

(a) (b) 

Figura 8 .3 - Variações na parte inferior da chapa (propriedades medidas e impostas) (a) 
do fluxo e (b) da temperatura. 

A parte experimental foi simulada, resolvendo o sistema de equações para a 

inclusão (sítio de nucleação) na posição real, conforme figura abaixo. Para a 

construção da superfície de erro , uma inclusão prospectiva sofreu variações ao longo 

de toda a parte superior da chapa e para cada posição, o erro (8. 7) foi calculado. 

Figura 8 .4 - Malha na parte superior da chapa mostrando a pos ição rea l do centro de 
nucleação e a posição prospectiva. 

O gráfico da superfície de erro (Figura 8.5) exibe claramente um mínimo 

extremamente pronunciado (um poço) onde a distribuição do coeficiente de convecção 

aproximada coincide com a real, isto é, onde hreal = haprox. indicando que a 

reconstrução proposta pode ser realizada através da minimização da Eq.(8. 7). A 

análise da Fig.(8.5) revela alguns problemas em potencial relacionados à topologia da 

superfície de erro, como por exemplo, a existência de pontos de máximos locais ao 
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redor da região de atração do ponto de mínimo, o que pode afastar a seqüência de 

convergência para longe dó mínimo procurado, caso fosse utilizado um método de 

busca baseado na inclinação. Além disso, existem regiões praticamente planas ao 

redor do poço da solução, fazendo com que o método de busca pare. Esses 

problemas podem comprometer seriamente a eficiência do método numérico de 

minimização, por isso a necessidade de se utilizar métodos mais elaborados como, 

por exemplo, um método evolucionista. 

(a) (b) 

Figura 8.5 - Superfície de erro (a) vista por cima e (b) vista por baixo. 



., APÊNDICE C- CALIBRAÇÃO INVERSA DE UM 

TRANSDUTOR DE FRAÇÕES DE FASE 

O procedimento formal de calibração de um transdutor de frações de fase, ou de 

um transdutor qualquer, consiste em construir sua curva de calibração através da 

imposição de entradas conhecidas e do registro das saídas ou respostas 

correspondentes. No caso de um escoamento multifásico, isso não é suficiente porque 

a resposta do transdutor além de estar correlacionada à fração de fase é também 

fortemente influenciada pelo regime de escoamento. Em outras palavras, a mesma 

fração de vazio pode produzir respostas diferentes dependendo da organização 

espacial das fases da mistura no interior do volume de medida. 

Alternativamente, uma metodologia para a construção da curva de calibração de 

um transdutor de fração de fase consiste em utilizar dados de seu funcionamento em 

linha no processo a que se destina, i.e. sem a necessidade de serem instalados 

equipamentos adicionais (válvulas de fechamento rápido, separadores, misturadores, 

etc.) ou de ensaios laboratoriais específicos. Neste estudo, são feitas medidas da 

massa total escoada da fase dispersa (integral da vazão mássica durante o período de 

funcionamento) e do histórico de vazões da fase contínua. 

Considere um escoamento gás-sólido homogêneo através de um transdutor de 

fração de fase, cujo princípio de funcionamento baseia-se na aplicação de um campo 

elétrico de sensoriamente e medição da impedância intereletrodos resultante (figura 

seguinte). A fração de fase volumétrica (a) é definida como a razão entre o volume 

ocupado pelo sólido particulado (Vs) e o volume total de sensoriamente (V5+V9). 

Nestas condições, a relação entre estas variáveis e as vazões volumétricas de sólido 

(Os) e de gás (Q9) pode ser expressa através do modelo homogêneo (BERGELS et ai. , 

1981) conforme 

a = (C.1) 
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>C 

Figura C.1 -Escoamento homogêneo de uma mistura gás-sólido por um sensor 
capacitivo de fração de fase. 

Supondo que a condutividade da fase contínua seja baixa, e que não haja efeitos 

eletromagnéticos significativos (para isso basta limitar a freqüência de excitação 

abaixo do MHz), a impedância resultante se resume a sua componente capacitiva (C). 

Seu valor absoluto depende basicamente da forma como o campo elétrico interage 

com o escoamento, determinado pelo contraste de permissividades e pela 

organização geométrica das fases constituintes, e, portanto, correlaciona-se 

fortemente às frações de fase e ao regime de escoamento (homogêneo por hipótese). 

Assim, podemos definir a curva de calibração 

a = $I homogeneo( c> (C.2) 

ou simplesmente $( C ) uma vez que o regime não varia em nossa análise. 

Substituindo a expressão (C.2) no modelo (C.1) e resolvendo para a vazão mássica de 

sólidos resulta 

m -s -
P s Q a 

1 
- --1 
~ ( C) 

(C .3) 

Em um transportador pneumático industrial a vazão instantânea da fase 

transportadora (gás) pode ser facilmente determinada, seja através de instrumentação 

específica, seja através curva de performance do soprador em função de sua rotação 

e pressão de descarga. Entretanto, a medida da vazão instantânea de sólidos é mais 

difícil de ser realizada porque demanda a modificação da linha e a instalação de 

equipamento específico com alto grau de intrusibilidade (medidor de placas defletoras, 

por exemplo). Para relacionar a fração de sólidos a. com Ms é necessário partir de sua 

definição, ou seja 
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(C.4) 

e introduzir a expressão (C.3) com a hipótese simplificadora (sem perda da 

generalidade) de que a vazão volumétrica de gás é constante. Disso resulta 

= f 1 1 dt 
ó l - - - 1 

(C.5) 

$(C) 

Isso feito, para se obter a curva a. = $( C ) é necessário resolver a equação integral 

(C.5) nos dados de entrada M5 , p5 , Oa. além do histórico de capacitâncias C = C( t) 

fornecido pelo transdutor. A equação (C.5) pode ser vista como um caso especial não 

homogêneo de uma equação de Fredholm de primeira espécie, reconhecidamente mal 

condicionada. Isso significa que métodos de regularização devem ser empregados, 

sem os quais a curva de calibração obtida seria extremamente sensível aos erros 

experimentais presentes nos dados e erros de truncamento numérico intrínsecos ao 

cálculo. As razões para esse mau condicionamento decorrem da perda de 

informações causada pela operação de integração na equação (C.5) e que devem, de 

alguma forma, ser reintroduzidas através de conhecimento a priori ou de dados 

redundantes. 

Visando demonstrar a praticidade da formulação proposta consideremos o 

problema numérico seguinte, construído a partir de dados reais. Em primeiro lugar, 

suponhamos que a curva de calibração seja dada pela expressão 

a =~(C) = 0.06 - J0.036 - 0.12C (C.6) 

obtida experimentalmente em laboratório e para a qual as capacitâncias devem ser 

expressas em pF. Deve ficar claro que a expressão (C.6) não é conhecida a priori e, 

de fato, deve ser reconstruída a partir da solução de (C.5). Suponhamos agora que, 

em razão de condições operacionais específicas, o histórico de frações de fase 

(também desconhecido a priori) seja dado por 

a.( t) = 0.025 [1 + sin( n t)] (C.7) 
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Isso posto, a substituição de (C. 7) em (C.6) produz o histórico de capacitâncias, ao 

qual se tem efetivamente acesso através dos sinais fornecidos pelo transdutor, cuja 

expressão resulta 

C( t) = (1 + sin( rc t) ](0.025 - 0.0052 (1 + sin( rc t )) ) (C.8) 

Da mesma forma, a vazão instantânea de sólidos pode ser obtida pela substituição 

de (C. 7) em (C.3): 

m (t)= PsOa 
s (0.025(1+sin(rct)])-1 - 1 

(C.9) 

Nestas condições, a massa total de sólidos transportada pode ser calculada 

através de (4), do que resulta 

Ms = PsOa JKo.025(1+sin(rct)]t - 1}-
1
dt (1 O) 

<'>I 

Nestes termos, o problema inverso. conforme formulado através de (C.5), consiste 

em reconstruir a curva de calibração definida por (C.6), tendo como dados 

determinados na operação do transportador a massa total de sólidos transportados Ms. 

definida neste caso por (C.1 O), e o histórico de capacitâncias C( t ), definido por (C.8). 

A solução do problema inverso deve começar por um modelo genérico da curva de 

ca libração. Isso pode ser feito através de urn conjunto de funções de base {<J>i( o. )} 

convenientemente escolhido, a partir das quais se pode escrever 

N 

a = ~(C) - a0 q>0 (C) + a 1 q> 1( C)+ ... +aNq>N(C) = l>i<J>i(C) . (C.11) 
o 

e de sua substituição ern (C.8), i.e. 

~ ~ J {[i>i<J>i ([1 +sin( rc t)][0.025 - 0.0052[1+sin( 7t t))])]-

1

-1 } -

1

dt(C.12) 
PsQa ~~ o 

A diferença entre os lados esquerdo e direito na expressão acima constitui uma 

função de erro expressando o quão bem a expansão (C. 1 O) representa a verdadeira 

curva de calibração dada por (C.6). Definimos então 
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... (C.l3) 

onde 8 e e( t ) variam aleatoriamente para simular a presença de erros experimentais 

na medição de M5 . e C( t ). 

A solução do problema pode então ser obtida procurando-se o conjunto de 

coeficientes ai que minimiza o erro (C.13). Para isso utilizamos nesse trabalho o 

método da inclinação máxima com incrementos calculados a partir de um parâmetro 

~a arbitrado e das regras 

(C.14) 

2 2 2 2 na = na 0 + na 1 + ... + ~aN (C.1 5) 

Consideremos inicialmente 8 = E( t ) = O para exemplificar a severidade do mau 

condicionamento nesse problema. Nestas ci rcunstâncias, o valor mínimo da função de 

erro representa curvas de calibração progressivamente mais próximas da verdadeira, 

i. e. equação (C.6), na medida em que a ordem de aproximação N na expansão (C.11) 

é aumentada. Esse efeito é mostrado na figura seguinte para uma base polinomial em 

C. 

o os o os 
0().1 

~leo( C) 

~•I'( C) 002 

o 
001 002 

o c OOJ OOJ 

a) ~exp(C) = ao+a,C 

Figura C.2 - reconstrução da curva de calibração a partir de dados experimentais 
simulados - minimização do erro (13) pelo incremento da ordem de aproximação na 

expressão (11 ). 
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Conforme se pode observar na figura acima, a reconstrução funciona 

adequadamente sem a presença de erros experimentais. Entretanto, essa hipótese 

não é realista numa situação prática real e tais erros devem ser levados em conta. 

Ocorre, porém, que o mau condicionamento intrínseco do problema compromete de 

forma extremamente severa a qualidade do resultado obtido quando õ e e( t) são 

introduzidos. Para quantificar esse comprometimento, consideremos uma expansão de 

terceira ordem e somente o erro experimental na medida de M5 . Em outras palavras, 

fixemos E( t ) = O e admitamos 8 variando aleatoriamente entre ±Õmax segundo uma 

distribuição de probabilidades uniforme (equiprovável). A figura seguinte mostra a 

influência de 8max progressivamente maiores na reconstrução da curva de calibração. 

Pode-se constatar que, embora tenhamos desprezado os erros na medição do 

histórico de capacitâncias, e mesmo para erros na medição da massa da ordem de 

8max = 1 0'6 (em termos dimensionais isso representa , por exemplo, uma precisão de 

milésimos de grama na medição de alguns kilogramas !), o efeito foi desastroso e a 

solução foi totalmente corrompida. 

0.05 

~l<o( C) 

~e>p( C J 0.01 

o 
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Figura C.3 - influência de erros experimentais na reconstrução da curva de calibração na 
forma de um polinômio de 3° grau, a partir da minimização do funcional de erro (13). 

Existem alguns métodos matemáticos para contornar o problema do mau 

condicionamento no procedimento de reconstrução, a maioria dos quais baseada na 

construção de operadores de regularização a partir de informações a priori. 

Alternativamente, uma maneira mais natural de contornar o mau condicionamento no 
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caso tratado aqui, consiste simplesmente em reintroduzir a informação perdida por 

meio de medidas redundantes. 

Para isso, é considerado um conjunto de M ensaios experimentais nos quais a 

massa total Ms(k) e o correspondente histórico de capacitâncias c<kl( t) foram medidos 

durante intervalos de tempo ilt<kl (k = 1,2, ... M). Para os propósitos da experimentação 

numérica apresentada aqui, estes dados podem ser gerados variando aleatoriamente 

os erros õ e E( t ), i.e. 

(C.16) 

C(k\t) = E(kl(t) + [1+Sin(7tt)][0.Q25-Q.QQ52[1 +Sin(7tt)]] (C.17) 

e para os quais devem ser satisfeitas as regras 

(C.18) 

Nesse caso, o erro associado a cada medição pode ser expresso por 

[ 

I ~ ]

2 

M 1 + õ(k) N -

e(k) = s( ) - f f[E (k)(t) + I>;<Jl;([1+sin{rd)][0.025- 0.0052 [1 +Sin(n t)]DJ - 1) dt 
P s Q a ó tl'l l O 

... (C.19) 

e uma função de erro global pode ser definida através da norma euclidiana de {e<kl}: 

M 

E = E(a 0 ,a 1 , ... aN ) = :Le<kl (C.20) 
k =l 

O problema pode então ser resolvido buscando-se o mínimo da função (C.20) ao 

invés da função (C.13). O gráfico da superfície de erro pode ser visto na figura abaixo, 

onde se verifica a existência de um mínimo bem acentuado no ponto (2,-1). A medida 

que os pontos se afastam desse mínimo, o gráfico se torna quase que horizontal. 

Essas são as patologias que comprometem o bom funcionamento dos métodos de 

minimização. 
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I.SO 

Figura C.4 - Supertície de erro para o funcional (20). 



APÊNDICE D- TESTES COM ALGORITMOS 

GENÉTICOS 

Dados do algoritmo genético baseados na Tabela 6.3, com as seguintes variações 

• %da população inicial correta (90, 75 ou 50) 

• número de pais (Npais = 2 ou 1 O) 

• restrição de fração de vazio (VF =sim, não) 

• reprodução (somente média fuzzy, somente crossover ou metade média fuzzy, 

metade crossover) 

Analisando a tabela seguinte conclui-se que: 

• a influência da condição de fração de vazio é extremamente positiva; 

• a reprodução através da média fuzzy tem uma ligeira vantagem sobre a 

reprodução por crossover; 
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Tabela 0.1 - Resultados dos testes com variações nos parâmetros dos algoritmos genéticos 

Reprodução Número de 

N° do 
população vezes que Melhor valor Operação que 

inicial Npais VF Media 
Media função de para função gerou o ponto 

teste 
%correta fuzzy 

crossover fuzzy + aptidão foi de aptidão de mínimo 
crossover calculada 

1 90 2 Não X < 1000 < 10"6 Média fuzzy 

2 90 2 Não X Não convergiu 1.6478x 10"4 -

3 90 2 Não X Não convergiu 1.1732 X 1 0-4 -
4 90 10 Não X Não convergiu 5.4028 X 10.4 -
5 90 10 Não X Não converg iu 2.3797x 1 o·4 -
6 90 10 Não X Não convergiu 8.4317x 10"4 -
7 90 2 Sim X < 40 < 10"6 Média fuzzy 

8 90 2 Sim X < 40 < 10.6 Crossover 

9 90 2 Sim X < 40 < 10"6 Média fuzzy 

10 90 10 Sim X < 40 < 10"6 Média fuzzy 

11 90 10 Sim X < 40 < 10"6 Crossover 

12 90 10 Sim X < 40 < 10"6 Média fuzzy 

13 75 2 Não X Não convergiu 1.3233x10-4 -
14 75 2 Não X Não convergiu 8.6223x1 0-4 -

15 75 2 Não X Não convergiu 1.4067x10-4 -
16 75 10 Não X Não convergiu 16.9814x10-4 -

17 75 10 Não X , Não convergiu 9.1215x1 0-4 -
18 75 10 Não X Não convergiu 5.2012x10-4 -
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Tabela 0 .1 (continuação) Resu ltados dos testes com variações nos parâmetros dos algoritmos genéticos 

N°do população npais VF Reprodução Número de Melhor valor Operação que 
teste inicial 

Media Media 
vezes que para função gerou o ponto 

%correta crossover função de de aptidão de mínimo 
fuzzy fuzzy + aptidão foi 

crossover calculada 

19 75 2 Sim X < 40 < 10"6 Média fuzzy 
-

20 75 2 Sim X < 40 < 10"6 Crossover 

21 75 2 Sim X < 40 < 10"6 Média fuzzy 

22 75 10 Sim X < 40 < 10"6 Média fuzzy 

23 75 10 Sim X < 40 < 10"6 Crossover 

24 75 10 Sim X < 40 < 10"6 Média fuzzy 

25 50 2 Sim X < 1000 < 10"6 Média fuzzy 

26 50 2 Sim X Não convergiu 6.3471x10"3 -
27 50 2 Sim X Não convergiu < 10"6 Média fuzzy 
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A seguir testou-se o efeito causado por um aumento na população. Tomando uma 

população total de 1000 indivíduos. sendo 700 gerados inicialmente e 300 

descendentes a cada geração. 

Os resultados mostram que não houve melhora em relação à população de 300 

indivíduos. Quando a fração de vazio é imposta na população inicial, em três testes, a 

solução correta apareceu n população inicial, possivelmente causada pelo tamanho da 

população. 

Uma alternativa foi livrar a população inicial da condição de vazio e impô-la apenas 

para os descendentes (teste 30 - VF parcial). Porém, não houve melhora aparente. 

Tabela 0.2 - Resultados dos testes com população ampliada. 

NO população Npais VF Número de vezes Melhor valor Operação 
do inicial que função de para função que gerou o 

teste %correta aptidão foi calculada de aptidão ponto de 
mínimo 

28 50 2 Não Não convergiu 1.3501 2x1 o-3 -
29 50 2 Sim < 1000 < 10-6 . População 

inicial 

30 50 2 Parcial Não convergiu 3.43887x1 o-3 -


