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Resum 

 
El Mètode de les Asímptotes Mòbils (MMA) s'ha desvetllat com una eina útil 
per a la resolució dels plantejaments que sorgeixen en el camp de 
l'optimització topològica. 
 
En els problemes estructurals, a partir d'unes limitacions i dins d'un domini 
establert, s'obtenen les variables de disseny que maximitzen o minimitzen una 
característica escollida prèviament. D'aquesta manera, és possible realitzar 
peces o estructures òptimes per a l'aplicació per a la qual són requerides. 
 
Aquest projecte pretén estudiar la validesa del MMA per als problemes 
d'optimització topològica realitzant un estudi teòric i numèric del mètode i 
implementant els codis originals proporcionats pel seu desenvolupador, 
comprovant que els resultats obtinguts són vàlids i prou acurats per a les 
necessitats establertes prèviament. 
 
El projecte s'ha desenvolupat en tres fases. En primer lloc, s'ha procedit a un 
estudi de l'estat de l'art, en què es defineix el concepte d'optimització 
topològica i es realitza una visió general dels actuals mètodes existents, els 
avantatges i inconvenients que presenten i alguns exemples. 
 
En segon lloc, s'ha definit el Mètode de les Asímptotes Mòbils (MMA), el seu 
procediment matemàtic i la seva base teòrica de funcionament. 
 
A continuació, s'han implementat amb el programa MATLAB els codis 
proporcionats pel desenvolupador del mètode, comprovant-ne el funcionament 
i els possibles problemes que pot ocasionar, assolint una comprensió més 
exhaustiva del mètode i del seu funcionament. 
 
Per acabar, s'han desenvolupat nous problemes d'optimització i s'han generat 
els codis adients basats en el mètode MMA, obtenint així les solucions 
adequades. D'aquesta manera, s'ha validat la utilitat del mètode i també s'ha 
demostrat la consolidació dels coneixements, a més d'establir noves 
aplicacions possibles. 
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Overview 

 
The Method of Moving Asymptotes (MMA) has been revealed as a useful tool 
for solving approaches that appear in the field of topological optimization. 
 
In structural problems, from certain limitations set within a domain, we can get 
the design variables that maximize or minimize a previously chosen feature. 
Thus, it is possible to make parts or structures optimal for the application for 
which they are required. 
 
This project aims to study the validity of MMA for topological optimization 
problems performing a theoretical and numerical study of the method and 
implementing codes provided by the original developer, noting that the results 
are valid and accurate enough for the requirements that have been previously 
established. 
 
The project has been developed in three phases. First, we have proceeded to 
a study of the state of the art, which defines the concept of topological 
optimization and performs an overview of the current existing methods. We 
have also studied the advantages and disadvantages they have and mentioned 
some examples of these methods with their basic characteristics and some 
particularities. 
 
Second, we have defined the Method of Moving Asymptotes (MMA), his 
mathematical procedure and its theoretical base of operation. 
 
Then, we have implemented the codes provided by the developer of the 
method using the program MATLAB, verifying the performance and potential 
problems that may arise, achieving a more comprehensive understanding of 
the method and its operation. 
 
Finally, we have developed new optimization problems and we have generated 
the appropriate codes based on the method MMA, obtaining suitable solutions. 
Thus, the usefulness of the method has been validated and has been shown 
the consolidation of knowledge, in addition to establishing new possible 
applications.  
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1. INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS I ESTRUCTURA 
 
 

1.1. Introducció 

 
La humanitat, des dels seus inicis, ha dedicat gran part dels seus esforços a la 
creació d'eines, objectes i estructures per tal d'assolir uns objectius concrets i 
de cobrir les seves necessitats de la millor manera possible. Tot plegat ha 
propiciat una millora de la qualitat de vida i una contribució a l'evolució en 
àmbits tan variats com els transports, la sanitat i la indústria. 
 
Inicialment, per determinar quines eren les formes més adequades per a cada 
estri o estructura es duien a terme proves experimentals, comprovant en cada 
cas si la topologia escollida de material era millor o pitjor que l'anterior i 
desenvolupant així cada vegada eines i peces amb formes més treballades i, 
per tant, més útils. 
 
Més endavant, a l'època moderna, es van començar a desenvolupar teories 
matemàtiques que permetien estudiar les respostes estructurals que podien 
presentar els objectes, fet que possibilitava preveure-les i, per tant, evitar-les o 
reduir-les. 
 
Durant el segle XX es van desenvolupar diverses formulacions que permetien 
predir les respostes estructurals, com per exemple el Mètode dels Elements 
Finits o el Càlcul Matricial d'Estructures de barres, entre d'altres. Aquestes 
tècniques, però, només permetien comprovar la validesa de la solució 
plantejada, no trobar-ne de millors. 
 
Normalment, per tal de dissenyar elements resistents, els criteris solen ser 
experimentals i les solucions solen obtenir-se de processos iteratius de prova i 
error: s'estableix un disseny, se'n comprova la seva validesa i a continuació es 
modifica en funció del resultat, per tal de millorar-lo. 
 
L'optimització topològica neix de la necessitat d'establir un mètode o 
plantejament més rigorós, que proposi modificacions sobre la solució basades 
en objectius prèviament definits, de manera que els resultats siguin els més 
adequats i compleixin les exigències establertes. 
 
Els sistemes d'optimització topològica tenen un interès tecnològic en molts 
àmbits, entre ells el transport, i aquest inclou el món de l'aeronàutica. En les 
últimes dècades aquest sector ha experimentat un gran creixement i millora en 
quant a l'ús de materials amb qualitats més adients per al seu ús i l'eficiència 
de les topologies escollides en les peces i les estructures. 
 
Dins dels interessos en l'àmbit aeronàutic, destaca l'optimització de la relació 
que existeix entre el pes i la resistència de les estructures de les aeronaus. La 
importància d'aquesta relació rau en el fet que, per poder realitzar els trajectes 
aeris de forma eficient, es requereix un pes a les aeronaus prou baix relacionat 
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amb una gran resistència. És a dir, avions lleugers però resistents, que 
proporcionin tota la seguretat possible als trajectes però que, alhora, permetin 
dur prou càrrega i abarateixin els consums. 
 
L'optimització topològica, doncs, té un interès per a la humanitat en aspectes 
molt generals i també pel camp aeronàutic en particular, en el qual pot resultar 
molt útil per a la millora d'estructures i peces i, així, per a un augment de la 
seguretat i l'eficiència de les aeronaus i del transport aeri. 
 
Queda palesa la necessitat que ha tingut i segueix tenint la humanitat d'estudiar 
en profunditat nous mètodes que permetin optimitzar els dissenys d'estructures 
i peces, ja que així es cobreixen les necessitats sorgides i s'assegura una 
millora de la qualitat de vida en molts àmbits. 
 
Tot plegat, tant l'interès general de la humanitat com la important contribució en 
l'àmbit aeronàutic, constitueix una motivació prou sòlida per realitzar un anàlisi 
exhaustiu de l'optimització topològica i estudiar nous mètodes que permetin 
resoldre els problemes que aquesta qüestió planteja. 
 
 

1.2. Objectius 

 
L'objectiu principal d'aquest projecte és validar la utilitat del Mètode de les 
Asímptotes Mòbils (MMA) per a les aplicacions típiques que sorgeixen en el 
camp de l'optimització d'estructures aeronàutiques. 
 
Amb l'assessorament del centre de recerca CIMNE, he realitzat un estudi teòric 
del mètode, prestant atenció als raonaments matemàtics que generen els 
resultats; també un estudi pràctic, a través de la revisió i comprovació dels 
codis  proporcionats pel professor Krister Svanberg, desenvolupador del 
mètode MMA, a més de la implementació de nous codis basats en el mateix 
principi. 
 
D’aquesta manera, podem comprovar si el mètode funciona i si els resultats 
que proporciona són prou acurats segons les necessitats que es pretenen 
cobrir. 
 
Podem dividir els objectius en diversos punts. 
 

 Definir el concepte d'optimització topològica, conèixer la seva utilitat i el 

tipus de problemes que pot resoldre. 

 

 Presentar una visió general dels mètodes que es poden utilitzar per 

resoldre els problemes d'optimització topològica. 

 

 Estudiar el Mètode de les Asímptotes Mòbils, emplaçant-lo dins 

l'optimització topològica, definint la seva teoria i la seva formulació. 
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 Presentar, entendre i validar els codis del mètode MMA proporcionats 

pel Professor Svanberg, comprovar que la seva implementació al 

programa MATLAB es correspon amb la formulació teòrica.  

 

 Aplicar els codis esmentats a exemples també documentats pel 

Professor Svanberg, recollint-ne els resultats. 

 

 Generar nous problemes d'optimització d'estructures relacionats amb 

l’àmbit aeronàutic. 

 

 Resoldre els problemes pràctics creats mitjançant el mètode MMA, 

realitzant les modificacions pertinents als codis per adaptar-los a les 

noves característiques, restriccions i limitacions plantejades. 

 

 Analitzar els resultats obtinguts, determinar els possibles problemes 

sorgits durant el procés i revisar si les solucions són prou acurades 

tenint en compte els requeriments. Validar la utilitat del mètode MMA per 

a aquestes aplicacions. 

 
 

1.3. Estructura 

 
Aquest projecte queda dividit en 8 capítols en total, que recullen tots els 
objectius esmentats. El primer i els dos últims apartats recullen la introducció, 
les referències bibliogràfiques i els annexos. La resta, el contingut del projecte, 
que queda dividit en una primera part teòrica (apartats 2 i 3) i en una segona 
part centrada en els desenvolupaments pràctics (apartats 4 i 5). 
 
Tot plegat, queda organitzat de la següent manera. 
 
El present apartat, que també és el primer, inclou una introducció a la matèria 
que es presentarà a continuació, destacant l'interès que representa l'estudi de 
mètodes d'optimització topològica i una breu explicació. Aquest capítol també 
conté un repàs dels objectius del projecte i l'estructura que aquest segueix. 
 
El segon apartat analitza l'estat de l'art en el camp de l'optimització topològica, 
explicant breument en què consisteix i quin tipus de problemes pretén resoldre i 
presentant les seves dues formulacions bàsiques. També inclou un llistat de 
mètodes d'exemple, amb les seves definicions pertinents. 
 
El tercer apartat es centra en el Mètode de les Asímptotes Mòbils, presentant la 
seva base teòrica i definint el concepte de les asímptotes. L'explicació queda 
dividida pels diferents passos que cal seguir per resoldre els problemes 
d'optimització topològica mitjançant aquest mètode. Així, es presenta una visió 
del procediment matemàtic i del seu funcionament. 
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El quart apartat conté l'estudi dels codis per al programa MATLAB que 
proporciona el Professor Svanberg del codi MMA. Aquest estudi es basa en 
una comprensió de la transició de les fórmules matemàtiques teòriques als 
codis informàtics. 
 
El cinquè apartat es basa en un estudi més pràctic del mètode MMA. S'hi  
presenten nous problemes generats, relacionats amb el terreny aeronàutic, 
s'implementa un nou codi i, per últim, es realitza una comprovació de resultats i 
de la seva coherència respecte als problemes plantejats. 
 
El sisè apartat recull les conclusions extretes de la realització del projecte, 
incloent un repàs dels resultats extrets de les comprovacions realitzades pel 
codi, avaluació de la utilitat del mètode MMA, dels pros i contres, propostes de 
noves aplicacions en el món de l'aeronàutica, enumeració de problemes sorgits 
i una breu valoració personal de tot el procés. 
 
Per últim, el setè apartat enumera les referències bibliogràfiques utilitzades per 
al desenvolupament del projecte i el vuitè i últim apartat recull els annexos, que 
inclouen els codis facilitats pel Professor Svanberg, explicacions més extenses 
dels apartats 3 i 4 i desenvolupaments de l'apartat 5. 
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2. ESTAT DE L'ART 
 
 

2.1. Optimització topològica 

 
Tal com s'ha vist breument a l'apartat d'Introducció, l'optimització topològica 
presenta un model matemàtic rigorós que permet obtenir la millor solució 
estructural que compleix la funció per a la qual s'ha dissenyat un objecte o 
estructura d'acord a unes necessitats predefinides.  
 
Es tracta d'un procés pel qual maximitzem o minimitzem (optimitzem) una 
característica de la peça o estructura que ens interessa, com el pes o la 
resistència, i obtenim els valors de les variables de disseny, que determinaran 
la distribució idònia de material que ha de presentar l’objecte per tal d’acomplir 
la seva funció. 
 

 
2.2. Tipus de formulacions 

 
El problema d'optimització topològica d'estructures pretén obtenir la distribució 
de material més adequada dins d'un domini predefinit que permeti optimitzar 
alguna característica. Entenent el domini com un conjunt de punts, es tracta de 
triar quins d'aquests han de contenir material i quins han d'estar buits. 
 
Aquest tipus de plantejament seria el conegut com a formulació discreta, ja que 
cada punt del domini només permet dues configuracions possibles: ple o buit 
de material.  
 
Sent així, però, el problema no estaria ben plantejat ja que la solució canviaria 
en funció del grau de refinament de la malla utilitzada. A més, les tècniques  i 
algoritmes que permeten resoldre el problema a través d'optimització discreta 
solen ser complicades i d'aplicació limitada a la pràctica. 
 
Per tot això, s'han proposat formulacions que produeixen distribucions de 
material discretes basades en algoritmes d'optimització continus, que són 
menys complexos. 
 
També s'han proposat tècniques que converteixen el problema discret inicial en 
un problema amb variables de disseny contínues, de manera que es poden 
aplicar els algoritmes i mètodes habituals d'optimització d'estructures. 
 
En resum, doncs, per a la resolució de problemes d'optimització existeixen les 
formulacions discretes i les formulacions contínues. A continuació revisarem 
què implica cada tipus de formulació i alguns dels algoritmes més utilitzats en 
cada una d'elles. 
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2.2.1. Formulacions discretes 

 
La primera manera de resoldre un problema d’optimització topològica que es 
planteja és la discreta, ja que la solució presenta distribucions de material buit-
ple que en faciliten la fabricació i desapareixen problemes numèrics causats 
per l’eliminació d’elements no necessaris. Tot i així, és també més complexa 
que les variables contínues ja que no s'hi poden utilitzar tècniques de 
programació matemàtica. 
 
Els algoritmes que s’utilitzen més habitualment per a la resolució del problema 
discret són els següents: 
 

2.2.1.1. Criteris d’Optimalitat (Optimality Criteria) 

 
Es tracta de tècniques basades en l’establiment d’una hipòtesi de partida que 
condiciona la solució òptima que s’obté. És necessari, per cada problema, 
definir un criteri d’optimalitat que permeti obtenir el resultat òptim més adequat. 
El problema original queda molt simplificat i la seva resolució és més senzilla.  
El resultat final depèn en gran mesura del grau d’adequació al criteri 
d’optimalitat empleat en cada problema en particular. 
 
 
2.2.1.2. Optimització estructural evolutiva (Evolutionary Structural Optimization) 

 
Consisteix en una eliminació progressiva del material del domini de disseny 
seguint uns criteris estructurals prefixats. En la seva formulació s’eliminen les 
parts de l’estructura que no arriben a un cert estat tensional, definit prèviament. 
El límit es va incrementant fins a obtenir la solució final desitjada, que 
correspondrà a aquelles parts que superen la tensió establerta.  

 
 

2.2.1.3. Mètode d’optimització jeràrquic de recerca per proximitat (Hierarchical 
Neighborhood Optimization Method) 

 
Es tracta d’un mètode recent que permet resoldre un problema discret 
minimitzant el pes i amb restriccions en tensió. L’algoritme es basa en 
l’aplicació successiva de dues tècniques principals.  
 
D’una banda, sobre una malla força gruixuda  es busca la distribució òptima del 
material; un cop obtingut el disseny òptim, es realitza el refinament i es 
comença un nou procés de disseny òptim per la nova malla a partir d'aquest. 
 
Se solen utilitzar, doncs, dues malles d’elements diferents: una fina, que no 
varia en tot el procés d’optimització i que obté el comportament estructural del 
conjunt de forma precisa i garantint el compliment de les restriccions en tensió, 
i la més gruixuda, que obté les variables de disseny i sobre la qual s’apliquen 
les tècniques de refinament i l’optimització de la solució. La distribució de 
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material, doncs, s’obté a partir de la malla més gruixuda degut al cost 
computacional tan elevat que requereix. 
 
Es tracta d’un procés que proporciona distribucions buit-ple i que suposa una 
tècnica complexa però nova. Com a inconvenients, és molt lent i costós. 
 
 
2.2.1.4. Mètode de les corbes de nivell (Level Set Method) 

 
Aquest mètode proporciona solucions buit-ple tot i no ser un algoritme 
d’optimització discret exactament. El mètode consisteix en definir la solució del 
problema d’optimització topològica (la distribució del material) mitjançant una 
funció d'ordre molt alt. Així, la topologia final de la solució s’obté a partir de la 
corba de nivell de valor zero d’aquesta funció. 
 
Les parts del domini que corresponen a les corbes de nivell superiors a la corba 
de nivell zero seran zones amb material i les restants no en presentaran. 

 
 

2.2.1.5. Mètode de la bombolla (Bubble Method) 

 
De la mateixa manera que el mètode de les corbes a nivell, aquest obté 
distribucions buit-ple en les solucions, tot i no tractar directament el problema 
discret d’optimització. 

 
 
 
 
 
 
 

 
El procés, que es pot veure en l'esquema proposat per Eschenauer a la fig. 
2.1., es desenvolupa en dues fases diferenciades. 
 
En la primera, es pretén obtenir la distribució òptima de material tenint en 
compte la modificació de la geometria dels contorns. Un cop triada la geometria 
externa idònia, es busca el punt del domini més adequat per introduir-hi un forat 
infinitesimal o “bombolla”. Si el forat s’incorpora dins la regió material, s’ha 
assolit una estructura de “genus” superior  i es procedeix a modificar la nova 
geometria fins aconseguir la distribució òptima.  
 
Si el forat infinitesimal s’incorpora en el contorn existent, la topologia de 
l’estructura no canvia i és necessari refinar la malla en aquesta zona per assolir 
una millor solució. El procés s’atura quan s’assoleix el nombre màxim de forats 
que s’estima adequat o quan la mida dels nous forats introduïts és menor que 
un cert valor predeterminat. 

Fig. 2.1. Esquema d'evolució del Mètode de la Bombolla. Pertany a la Referència [2]. 
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El mètode té l’avantatge de proporcionar solucions buit-ple, però requereix uns 
costos computacionals molt elevats degut a la necessitat de redefinir la malla 
d’Elements Finits en cada procés iteratiu i de resoldre els problemes 
d’optimització de formes resultants.  

 
 

2.2.1.6. Algoritmes genètics o evolutius (Genetic Algorithms) 

 
Aquest tipus d’algoritmes basen el seu funcionament en les lleis de l’evolució 
que va proposar Charles Darwin el 1859 a l’obra Del origen de las especies por 
medio de la selección natural, on s’explica el fenomen de la selecció natural. 
 
L’ús dels algoritmes genètics en l’àmbit estructural ha estat molt limitat fins a 
l’actualitat degut a la falta de la capacitat de càlcul necessària. 
 
Es realitza un procés de selecció numèrica a partir d’una població d’individus 
prou àmplia com per ser representativa del fenomen a estudiar (candidats a ser 
la solució el problema) sobre la qual s’apliquen operadors característics de la 
selecció natural i de l’evolució genètica. Basats en aquesta idea, han anat 
sorgint diferents mètodes basats en les teories de Darwin. 
 
Sorgeixen els Algoritmes Genètics pròpiament dits, basats en la supervivència 
dels individus més forts i les Estratègies Evolutives, basades en una sèrie 
d’operadors genètics com la recombinació, la mutació, la selecció...  
 
 

2.2.2. Formulacions contínues 

 
Les formulacions contínues simplifiquen les resolucions que presenten els 
models discrets, ja que aquests requereixen un cost computacional excessiu 
que limita la seva capacitat d'aplicació a la pràctica. 
 
Tot i els avantatges, les formulacions contínues introdueixen complicacions 
numèriques i conceptuals. En primer lloc, apareix la necessitat de definir una 
equació constitutiva del material per a valors intermedis de les variables de 
disseny, anàlisi que no existeix en les formulacions discretes. 
 
Per tant, cal desenvolupar una teoria que permeti obtenir models constitutius de 
material amb variables de disseny contínues entre 0 i 1, variables que 
s'anomenen densitats relatives. Representen la porció de volum de material 
sòlid respecte el volum total. El valor nul significa que no existeix material, i el 
valor unitari que el material és sòlid. 
 
Les tècniques més utilitzades amb formulació contínua són les que veurem a 
continuació. 
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2.2.2.1. Tècniques d’Homogeneïtzació (Homogeneization) 

 
La tècnica d'homogeneïtzació és el procediment matemàtic que ha adquirit 
major rellevància en el camp de l’optimització topològica estructural. Aquest 
permet obtenir models constitutius a partir de microestructures resistents. 
Els seus principis bàsics van ser proposats el 1985 per Murat i Tartar. 
Posteriorment, Lurie i Cherkaev i Kohn i Strang el 1986 van continuar amb 
aquesta feina, trobant a la vegada noves dificultats de formulació contínua del 
problema (dependència de la malla, disposicions en escaquer...) en 
formulacions de màxima rigidesa. 
 
El major auge d’aquestes tècniques va sorgir a partir del 1988, amb els treballs 

de Bends e i Kikuchi, en els quals s’aplica de forma pràctica la teoria de 

l’homogeneïtzació a problemes reals i es proposa una formulació de màxima 
rigidesa sota una restricció en el volum de l’estructura. 
 
La publicació d'aquests treballs va suposar el naixement de l'optimització 
topològica com una nova disciplina dins de l'optimització estructural, i en 
l'actualitat aquest mètode és habitualment utilitzat per obtenir models 
constitutius de materials amb densitats relatives intermèdies.  
 

En els primers treballs sobre aquesta disciplina, Bends e i Kikuchi i Olhoff i 
Eschenauer van utilitzar el mètode "hole-in-cell" i més endavant es plantejaren 
altres microestructures. Els exemples més representatius són els comentats a 
continuació. 
 

 
2.2.2.2. Model de material: “hole-in-cell” 

 
El model “hole in cell” va ser el primer tipus de microestructura plantejat per 
resoldre el problema de l’optimització topològica d’estructures contínues. 
 
Es tracta d'un model de microestructura basat en cel·les amb un forat 
rectangular de mida variable al seu interior que es pot orientar en la direcció de 
l’espai més adequada, com es veu a la fig. 2.2.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Fig. 2.2. Estructura "hole-in-cell" (Olhoff i Eschenauer). Pertany a la Referència [3]. 
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Més endavant, formulacions una mica més generals de la microestructura 
“hole-in-cell” van proposar l’ús de forats amb geometries rectangulars i, per 
tant, més complexes que les originals. Amb aquesta formulació més general, el 
model de microestructura queda definit a través de tres paràmetres: les 

variables   i    i l’angle d’orientació  .  
 
 
Aquest tipus de plantejament presenta, tot i així, alguns inconvenients, ja que 
s’usen diversos paràmetres diferents, en aquest cas 3, per definir el tensor 
d’elasticitat del material. Per tant, s’han de definir altres tantes variables de 
disseny per cada un dels elements de la malla, i això suposa un nombre molt 
elevat que augmenta la complexitat del problema. 
 
 
2.2.2.3. Model de microestructures formades per capes (Layered 
Microestructures) 

 
Un altre dels models freqüentment utilitzats correspon a les microestructures o 
cel·les base formades per capes de material de diferents propietats i 
orientacions espacials. 
 
Així, es poden plantejar models de microestructura de rang 1 formades amb 
una única capa de fibres de material orientades en una direcció determinada 
(fig. 2.3. esquerra), models de microestructura de rang 2 formades per dues 
capes de fibres de material orientades en dues direccions diferents (fig. 2.3. 
centre) i models de microestructura de rang 3 formades per tres capes de 
material convenientment orientades (fig. 2.3. dreta). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.3. 
Microestructura bidimensional per capes de rang 3. Pertany a la Referència [3]. 

 
En aquestes formulacions, el nombre de variables que resulta necessari definir 
en cada element és elevat, i per tant no semblen aportar avantatges respecte el 
model “hole-in-cell”; tot i així, les microestructures formades per capes de 
material presenten la particularitat que són les solucions de màxima rigidesa 
quan les direccions de les fibres coincideixen amb les direccions principals 
d’esforços a què està sotmès el material.  
 
A més, considerant que la major part dels treballs realitzats en l’àmbit de 
l’optimització topològica d’estructures es plantegen mitjançant formulacions de 
màxima rigidesa amb una restricció en volum de material, aquest tipus de 
microestructures serien les més adequades per aquest problema. 
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Per contra, aquestes cel·les base presenten també alguns dels inconvenients 
que presenta el model “hole-in-cell”, donat que la definició de la microestructura 
per cada cel·la requereix un nombre elevat de paràmetres, fet que limita 
considerablement la seva aplicabilitat en la pràctica. A més, és previsible que 
les configuracions obtingudes presentin zones importants de material amb 
densitats intermèdies, fet que provoca que la solució final del problema no 
proporcioni distribucions raonablement semblants a configuracions buit-ple. 
 
A la fig. 2.4. es pot observar la configuració final de la microestructura 
corresponent a una cel·la base de rang 3 amb una orientació de les capes 
ortogonal.  
 
 
2.2.2.4. Material Sòlid Isotròpic amb Penalització (SIMP) 

 
Els models de microestructura “hole-in-cell” i els formats per capes de material 
presenten inconvenients importants, ja que el nombre de variables de disseny 
per cada cel·la és elevat, fet que limita a la pràctica la seva aplicabilitat degut a 
l’elevat nombre d’elements que s’utilitza.  A més, les solucions finals obtingudes 
amb aquests models presenten grans zones amb densitats intermèdies que 
són difícilment realitzables a la pràctica. Aquests inconvenients han motivat el 
desenvolupament de nous plantejaments amb variables contínues que 
redueixen la complexitat del problema resultant. 
 
El més important i amb major difusió és el SIMP (“Solid Isotropic Material with 
Penalty”). Es basa en la idea d’utilitzar un esquema de gruix variable proposat 
el 1973 per Rossow i Taylor, de manera que el tensor d'elasticitat efectiu del 
material per a densitats relatives intermèdies s'obté com: 
 

             
                                               (2.2) 

 

On       és el tensor d'elasticitat del material per a valors de densitat relativa i    

intermedis, i      
  el tensor d'elasticitat del material sòlid. L'exponent     s'utilitza 

per penalitzar als elements amb densitats intermèdies quan    . L'efecte de 
la penalització per a diversos valors s'observa a la figura 2.5. 
 

Com es pot veure, un factor de penalització     provoca que la rigidesa del 
material sigui proporcionalment inferior al volum utilitzat, que segueix un 
comportament lineal amb el valor de les variables de disseny. En treballs de 

Fig. 2.4. Microestructura tridimensional per capes de rang 3. Pertany a la Referència [3]. 
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Bends e s'indica que, per a valors    , la distribució de material obtinguda 
correspon bàsicament a una solució del tipus buit-ple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per tant, l'ús del model SIMP es basa en la facilitat d'establir penalitzacions 
sobre zones amb densitats intermèdies, de manera que les solucions 
s'aproximin a distribucions binàries 0-1; a més, el model no requereix la 
definició de microestructures complexes que incorporin diversos paràmetres. 
 
També presenta alguns inconvenients: les solucions obtingudes per al 
problema d'optimització topològica depenen en gran mesura del factor de 
penalització, i en aplicacions de formulacions de màxima rigidesa es poden 
obtenir fenòmens indesitjats com disposicions en escaquer (fig. 2.6). 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.3. Visió general 

 
Com hem pogut veure, l'optimització topològica es planteja resoldre problemes 
discrets de distribució de material en un domini predefinit. 
 
Per tal de resoldre aquest tipus de problema, han anat sorgint diferents 
formulacions i models en constant evolució. Aquestes tècniques es classifiquen 
en discretes si presenten distribucions de material buit-ple o en contínues si 
proporcionen solucions amb variables de disseny contínues entre 0 i 1. 
 
Per obtenir solucions discretes del problema, les formulacions es poden 
plantejar de forma directa a partir de la formulació original o a través de 

Fig. 2.5. Efecte de la penalització sobre la rigidesa en el model SIMP. Pertany a la Referència  
[2]. 

 

Fig. 2.6. Solució de biga en voladís amb disposició en escaquer. Pertany a la Referència [4]. 
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tècniques d'optimització no discreta que produeixen distribucions de material 
binàries. 
 
Amb l'objectiu de simplificar la complexitat dels problemes d'optimització també 
s'han desenvolupat formulacions contínues, però aquestes necessiten disposar 
de models de materials que permetin caracteritzar la resposta estructural per a 
valors intermedis de les variables de disseny. Un cop obtingut el model de 
comportament del material, el problema resultant es pot resoldre mitjançant les 
tècniques d'optimització habituals. 
 
Entre aquestes tècniques basades en formulacions contínues que permeten 
resoldre problemes d'optimització topològica podem trobar el Mètode de les 
Asímptotes Mòbils (MMA), mètode eix al voltant del qual s'ha desenvolupat 
aquest projecte. A continuació en repassarem la base teòrica i les 
característiques bàsiques de funcionament. 
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3. EL MÈTODE MMA 
 
 
Un dels molts mètodes que es poden aplicar per a la resolució de problemes 
d'optimització topològica amb formulacions contínues és el conegut amb el nom 
de MMA, acrònim de Method of Moving Asymptotes i traduït com a Mètode de 
les Asímptotes Mòbils, desenvolupat per Krister Svanberg. 
 
Es tracta d'un sistema de programació no lineal (PNL), és a dir, d'un procés de 
resolució d'un sistema d'igualtats i desigualtats que es troben subjectes a un 
grup de restriccions sobre un conjunt de variables reals conegudes, amb una 
funció objectiu a maximitzar o minimitzar quan alguna de les restriccions o la 
funció objectiu no són lineals. 
 
El mètode MMA és, a més, un sistema d’optimització estructural basat en l’ús 
de les anomenades asímptotes mòbils (moving asymptotes), unes eines 
utilitzades per a estabilitzar i accelerar la convergència del procés 
d’optimització i, per tant, arribar a uns resultats acceptables més ràpidament. 
 
 

3.1. Formulació del problema 

 
Per tal de formular el problema que pot resoldre el mètode MMA, considerem 
un problema d’optimització estructural de forma general: 
 
 
P: minimitzar 

                             
subjecte a 

                                   
                                                            (3.1) 

 
 

Com veiem, partim d'un paràmetre       que ens interessa optimitzar (en 
aquest cas, minimitzar). L'anomenem funció objectiu i podria tractar-se del pes 
estructural, de la resistència o de la fricció, entre d’altres. 
 

El vector vertical que comprèn de x1 a xn,            , conté les variables de 
disseny del problema, aquelles que intentarem definir mitjançant l’optimització 
topològica. 
 

La desigualtat            representa les restriccions de comportament que 
presenta el material i aquells valors que no podrà sobrepassar (desplaçaments 
màxims, deformacions, estrès...). Pot haver-hi més d'una restricció a cada 
problema. 
 
Per últim,           fixa els límits màxim i mínim que els valors de xj no 

poden sobrepassar. Per tant, els valors possibles que poden assolir les 
variables de disseny no són infinits, sinó que en el moment de definir el 



3. EL MÈTODE MMA   15 

 
 

problema ja establim entre quins marges s'haurien de trobar. Si no es 
definissin, el procés de càlcul podria generar resultats poc realistes o no 
factibles per a la posterior producció d'un producte. A més, això permet 
assegurar que el producte final tindrà una forma establerta o que es podrà 
adequar a un medi concret. 
 
 

3.2. Procés iteratiu de resolució 

 
El mètode MMA, un cop plantejat, per tal de resoldre el problema d'optimització 
topològica segueix un procés iteratiu en el qual realitza els càlculs pertinents en 
cada repetició que li permeten cercar i apropar la funció objectiu al seu valor 
mínim d'acord amb els límits i restriccions imposats. 
 
L'esquema iteratiu que segueix el mètode MMA es pot resumir de la següent 
manera: 
  

0. Escollim un punt inicial per al vector  , és a dir, es trien uns valors 
inicials dels quals partiran les variables de disseny. Aquests poden 
ser definits aleatòriament o no. També, establim l’índex d’iteració 

   , indicant que el comptador d'iteracions està a 0. Per tant, abans 

de començar els càlculs, ens trobarem a     , amb els valors de les 
variables de disseny a la iteració 0. 
 

1. En el punt d’iteració      on ens trobem, calculem     
  , és a dir, el 

valor que en aquest instant adquireixen les restriccions amb els 
valors actuals de les variables de disseny; també calculem els 

gradients      
  , que indiquen la direcció en la qual la funció varia 

més ràpidament i, per tant, indiquen cap on ha d'anar la funció 

objectiu per assolir el mínim. Tot plegat per a          . 
 

2. Generació d’un subproblema      . Això es realitza reemplaçant, en 

 , les funcions implícites    per funcions explícites    
   

, extretes dels 

càlculs realitzats al pas 1. 
 

3. Resolució del subproblema     . La solució òptima d’aquest 
subproblema l’usem com a següent punt d’iteració; és a dir, a 
continuació caldrà tornar al pas 1 i repetir el procediment tenint en 

compte que       i que el punt d’iteració serà       . 
 

El procés iteratiu s’anirà repetint fins que es doni un d’aquests dos casos:  
 

 L’usuari accepta com a vàlids els valors d’una determinada    , imposant 

que el càlcul s'aturarà a la iteració  . 
 

 Es veuen complerts els criteris establerts de convergència. 
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Quan es dóna un d'aquests casos i, per tant, el procés de repetició s'atura, es 
calculen els valors finals obtinguts. Si tenim en compte que l'última iteració ha 

estat  , els valors solució de les variables de disseny seran      i el valor òptim 

de la funció objectiu,     
  . 

 
 

3.3. Obtenció de la funció 

 

Per a l’obtenció de cada funció   
   

, el mètode MMA planteja utilitzar una 

linealització (és a dir, una expansió de primer ordre de Taylor) de     en 

variables del tipus  
 

       
  o 

 

       
.  L’ús d’una forma o de l’altra depèn del 

signe de les derivades de     a     . 
 
 

3.4. Definició de la funció   
   

  

 

La funció   
   

 és definida, per cada          , com: 

 

  
         

   
    

   
   

  
   

   

 
   

   

    
 
   

 
                                (3.2) 

 
 

La funció   
   

, que es troba desglossada a l'Annex 8.1.1, és una aproximació 

de primer ordre de    a     . Per tant, a x=x(k): 
 
 

  
   

           
     

   
   

                                                      (3.3) 

 
 

3.5. Les asímptotes  

 
Les asímptotes mòbils, element base en el mètode MMA, són representades 

per   
   

 (asímptota de valor baix o Low) i   
   

 (asímptota de valor alt o Up). Es 

tracta d'uns paràmetres que varien a cada iteració i que són utilitzats per 
estabilitzar i accelerar la convergència dels problemes que es plantegen, i com 

hem vist a l'equació 3.2 apareixen a la definició de les funcions   
   

. 

 

En el punt     ,    
   

 i   
   

 s’escullen de la següent manera per         : 

 
 

  
   

   
   

   
   

                                             (3.4) 
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Segons quins siguin els valors escollits de les asímptotes, obtindrem uns 
efectes o uns altres en el nostre problema. 
 

 Com més pròximes a   
   

 escollim   
   

 i   
   

, majors seran les segones 

derivades, hi haurà major curvatura a les funcions d’aproximació i 

l’aproximació al problema original resultarà més conservativa. 

 

 Com més llunyanes escollim   
   

 i   
   

 de   
   

, més pròxima a lineal 

esdevindrà   
   

, per tant sense curvatures en totes les x raonables. 

 
Podem plantejar-nos alguns casos extrems: 
 

 Si   
   

     i   
   

    , aleshores    
   

 esdevé igual a les funcions 

lineals   
           

                     
   

  . 

 

 Si   
   

    i   
   

    , aleshores   
   

 esdevé lineal en la variable    si 

          i estrictament convexa en    si          . 

 

En el mètode MMA,   
   

 i   
   

 són sempre finites. Cada   
   

 es torna 

estrictament convexa en totes les variables    excepte en les quals 
   

   
   a 

      .  
 
Hi ha diverses normes per escollir els valors de les asímptotes mòbils. 
 

 Una opció és, tenint en compte que els límits màxim (   ) i mínim (  ) en 

les variables són raonables físicament: 

 

  
   

                

 

  
   

                 

 
 

On    és un nombre real fixat. En aquestes fórmules, les asímptotes no 
depenen de k, de tal manera que se’ls podria anomenar asímptotes fixes 
(fixed asymptotes). 
 

 Quan    representa la mida transversal d’un element, les asímptotes 

fixes es simplifiquen de la següent manera:   
   

   i 

  
   

                                   . 
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 En alguns casos, i per fer ús de la flexibilitat del mètode MMA, es permet 

que les asímptotes es moguin entre iteracions de forma intel·ligent. 

Per fer-ho, es segueixen unes normes generals: 

 

o Si el procés tendeix a oscil·lar, cal apropar les asímptotes al punt 

d’iteració actual per tal d’estabilitzar el sistema. 

 

o Si el procés és lent i monòton, cal allunyar les asímptotes del punt 

d’iteració actual per relaxar el sistema. 

 

A continuació, una implementació simple d’aquesta norma; aquí s és un 

nombre real menor que la unitat. 

 
o Per k=0 i k=1, 

 

  
   

    
   

          

  
   

    
   

          

 

o Per    ,  

 

 Si els signes de   
   

   
     

 i   
     

   
     

 són oposats, 

indicant oscil·lació en la variable, definim: 

 

 

  
   

   
   

     
     

   
     

  

 

  
   

   
   

     
     

   
     

  

 

 

 Si els signes de   
   

   
     

 i   
     

   
     

 són iguals, 

indicant que les asímptotes estan alentint la convergència 

a   , definim: 

 

  
   

   
   

    
     

   
     

    

  
   

   
   

    
     

   
     

    

.  
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Existeixen moltes altres maneres de triar els valors per a les asímptotes, per 

exemple utilitzant    en comptes de  . Tot i que els resultats obtinguts utilitzant 
aquests mètodes són prou bons, els criteris de tria d’asímptotes són encara un 
camp per explorar. 
 
 

3.6. Definició dels subproblemes      

 

A partir de les funcions de   
   

 ja definides, s’obté un subproblema     : 

 
 
P(k): minimitzar 
 

  
   

   

  
   

   

 
   

   

     
   

    
   

 

   

 

 
Subjecte a 
 
 

  
   

   

  
   

   

 
   

   

     
   

 

 

   

   
   

                         

 

         
   

               
   

                                    (3.5) 

 
 

Els paràmetres   
   

 i   
   

 representen els límits de moviment. Per evitar una 

possible divisió per zero, que provocaria la falla del procés de resolució del 
subproblema, cal escollir els valors d’aquests límits de la següent manera: 
 
 

  
   

   
   

   
   

   
   

                                  (3.6) 

 
 

3.7. Mètode dual de resolució dels subproblemes 

 
Per tal de fer més simple la notació, suprimim l’índex d’iteració k i substituïm 

           per   ,             per    i        per   . Així, l’equació del 

subproblema quedaria de la següent manera: 
 
P(k): minimitzar 
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Subjecte a 
 

  
   

     
 

   

     
 

 

   

                        

                                                               (3.7) 

 
 
On      ,       i            . 

 

     és un problema separable i convex. Per solucionar-lo, es poden utilitzar 
mètodes semblants als descrits a les Referències [5] i [6]. Un d'aquests 
mètodes es troba descrit a l'Annex 8.1.2. 

 
 

3.8. Variables artificials 

 

Quan el punt d’inici      està mal escollit, pot succeir durant la primera iteració 

que un subproblema      es torni inviable, ja que no permet arribar a solucions 
factibles. 
 
En aquest cas, igualment es voldria obtenir un punt per a la següent iteració 

que fos raonable (      ). Normalment és un punt que, d’alguna manera, és tan 

proper a factible com sigui possible a     . 
 

Per dur-ho a terme, es modifica aquest problema      introduint les 
anomenades variables artificials           . 
 
Així, el subproblema s’acaba veient així: 
 
 

                
 
 

  
   

     
 

   

     
             

     

 

   

 

   

 

 

           
 

  
   

     
 

   

     
                           

 

   

 

 
                                 

 

                                                              (3.8) 
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On      ,      ,            , i     . Cada    hauria de ser un nombre 

real fixat relativament gran. 
 
Òbviament, sempre hi ha solucions factibles per aquest problema. Per cada x, 
es pot escollir una z de tal manera que les restriccions siguin satisfetes. Si els 

coeficients    són prou grans, totes les variables artificials    automàticament 

esdevindran zero en la solució òptima de       a condició que el subproblema 

sense modificar      sigui factible. Si no fos factible, aleshores algunes de les    

seran estrictament positives en la solució òptima de      . 
 
Tot i així, a causa de l’elevat cost d’aquestes variables, no seran més grans del 
que és absolutament necessari. Per tant, la solució-x corresponent és en algun 

sentit tan a prop com és possible de ser factible al problema no modificat     . 
 
El mètode dual descrit a la Referència [7]. podria ser utilitzat, després de 

modificacions simples, per resoldre el subproblema      , donat que el nombre 

de les variables duals    encara és igual a  , i per tant       no és 

significativament més difícil de resoldre que     . En tractar-se d'una 
simplificació, els dos problemes duals són equivalents i poden ser resolts amb 
el mateix mètode.  
 

Pel que fa a l’elecció de valors pels coeficients   , teòricament és suficient 
escollir-los molt elevats comparats amb els altres coeficients de la funció 
objectiu. A la pràctica, tot i així, no s’agafarien innecessàriament grans, ja que 
això en alguns casos podria causar dificultats numèriques.   
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4. ANÀLISI DE CODIS MMA EXISTENTS 
 
 
Per tal d'entendre amb major profunditat com funciona el mètode MMA i com 
s'utilitza a la pràctica en l'àmbit de la programació, s'ha realitzat un anàlisi dels 
codis Matlab proporcionats per Krister Svanberg (tots ells adjuntats a l'Annex 
8.2). 
 
S'han analitzat totes les funcions i arxius que permeten resoldre un problema 
d'optimització topològica mitjançant el mètode MMA de forma genèrica, 
observant els punts comuns i també les variacions que s'haurien d'introduir a 
cada problema. 
 
Cada resolució està constituïda per sis documents. Tres d'ells s'utilitzen sigui 
quin sigui l'exercici, i són els documents mmasub.m, subsolv.m i kktcheck.m.  
Els restants, que s'anomenen amb les terminacions 2.m, init.m i main.m, varien 
segons quin és el problema que afronta el programa.  
 
A continuació revisem un per un cada arxiu. 
 
 

4.1. Document mmasub.m 

 
El document mmasub.m defineix una funció mmasub que realitza el càlcul de 
les asímptotes alta i baixa, els límits alfa i beta, algunes variables útils per a la 

resolució final i crida la funció que resol el subproblema   . 
 
Després d'una descripció acurada de les variables que s'utilitzaran durant el 
procés d'optimització, el document mmasub.m  presenta el codi en si. 
 
En primer lloc, defineix un conjunt de valors (epsimin, raa0, albefa, asyinit, 
asyincr, asydecr, epsimin, raa0, albefa, asyinit, asyincr, asydecr) i vectors 
(eeen, eeem i zeron) que resultaran útils per al càlcul. 
 
Totes aquestes definicions responen a valors fixats, probablement perquè s'ha 
trobat que han de tenir aquests valors després de diverses proves realitzades 
amb el codi. 
 
A continuació, el codi fa ús d'aquests valors per al càlcul de les asímptotes 
superior i inferior, que vénen donades per les següents equacions. 
 
En les primeres dues iteracions, quan k=1 i k=2, 
 
 

  
   

   
   

       
       

     

 

  
   

   
   

       
       

                                    (4.1) 

 



4. ANÀLISI DE CODIS MMA EXISTENTS   23 

 
 

 
En les següents iteracions, quan k≥3, 
 
 

  
   

   
   

   
   

   
     

   
     

  

 

  
   

   
   

   
   

   
     

   
     

                               (4.2) 

 
 

  
   

 

 
 
 

 
           

   
   

     
    

     
   

     
   

          
   

   
     

    
     

   
     

   

        
   

   
     

    
     

   
     

   

                   (4.3) 

 
 
Cal notar que a les equacions utilitzades al codi, s'utilitza la condició iter>2'5, ja 
que es troba entre k=2 i k=3. 
 

A continuació, el codi calcula els valors dels límits   i  , fent ús també dels 
valors definits al principi. Les equacions utilitzades són les següents: 
 
 

  
   

       
         

   
      

   
  

 

  
   

       
         

   
      

   
                     (4.4) 

 
 
Com veiem, es tracta de l'ús de les equacions comentades a l'apartat 3.5 per a 
la definició de les asímptotes amb la introducció de nombres concrets, fruit d'un 
procés de prova-error del mètode que ha permès establir els valors que, en 
general, resulten més òptims i afavoreixen la convergència del problema. 
 
A continuació, es defineixen nous valors: en primer lloc xmami,que és la resta 
entre xmax i xmin, i per tant la diferència entre els límits màxim i mínim. 
Després es defineix xmamieps, que multiplica 0'00001 pel vector eeen, i llavors 
xmami passa a ser el màxim entre els dos anteriors i xmamiinv l'inverteix. 
 
A través de diverses definicions, es realitza el càlcul d'unes variables 
denominades p0, q0, P, Q i b. 
 
Per acabar, i per tal de resoldre el subproblema d'optimització a través d'un 
mètode de Newton primal-dual, el codi crida la funció subsolv, que es troba 
definida en el document d'aquest mateix nom. 
 
La crida de la funció es realitza aportant els valors donats i calculats m, n, 
epsimin, low, upp, alfa, beta, p0, q0, P, Q, a0, a, b, c, d. 
 



24   APLICACIÓ DEL MÈTODE DE LES ASÍMPTOTES MÒBILS (MMA) 
 

  

4.2. Document subsolv.m 

 
En el document subsolv.m es resol el subproblema      mitjançant el mètode 
de Newton. Aquest mètode consisteix en un algoritme que proporciona 
aproximacions dels zeros o arrels de qualsevol funció real; també s'utilitza per 
trobar el màxim i el mínim d'una funció, obtenint els zeros de la seva primera 
derivada. Aquest mètode es troba ampliat a la Referència [7]. 
 
La funció subsolv generada a subsolv.m utilitza els diversos valors obtinguts a 
mmasub.m (m, n, epsimin, low, upp, alfa, beta, p0, q0, P, Q, a0, a, b, c, d) per 
assolir els valors de les variables de disseny (xmma, ymma, zmma), variables 
de folgança i multiplicadors Lagrange (lam, xsi, eta, mu, zet, s) que es 
requeriran al document kktcheck.m. 
 
El problema que resol la funció, presentat de forma molt genèrica, és el de  
minimitzar: 
 

                 
 

 
    

   

Subjecte a: 

                
 

                                                             (4.5) 

 
 

A més, en el codi,       o funció objectiu i       o restricció són representades 
com: 

 

        
   

     
 

     

     
                                    (4.6) 

 

        
   

     
 

   

     
                                    (4.7) 

 
 

En primer lloc el codi estableix una sèrie de variables d’ajuda al càlcul: een, 
eem, epsi. Veiem que els valors assignats a een i a eem equivalen als 
assignats en altres documents a eeen i a eeem, respectivament. 
 
Després de definir també epsvecn, epsvecm, x, y, z, lam, xsi, eta, mu, zet i 
itera, inicialitzant tots les valors que seran necessaris per al càlcul, el codi entra 
en un bucle while. Dins el bucle, que més tard es veu precedit per un altre 
bucle i algunes condicions if, es realitzen totes les operacions requerides pel 

mètode de Newton principal-dual que permeten resoldre el subproblema   . 
 
Finalment, s'acaben desvetllant els resultats esperats per la funció subsolv, és 
a dir, xmma, ymma, zmma, lamma, xsimma, etamma, mumma, zetmma i 
smma. 
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Podem comprovar que difereix la definició de la funció subsolv que hi ha al final 
del document mmasub.m, quan és cridada, amb la que apareix al principi de 
subsolv.m, ja que les "sortides" esperades de la funció semblen ser unes altres. 
En realitat no hi ha cap variació, ja que resulta ser lam=lamma, xsi=xsimma, 
eta=etamma, mu=mumma, zet=zetmma i s=smma. Hi ha un canvi de nom, però 
els valors equivalen uns amb els altres. 

 
 
4.3. Document kktcheck.m 

 
El document kktcheck.m calcula el vector residual de les condicions KKT. 
 
Les condicions KKT (Karush-Kuhn-Tucker conditions, o també Kuhn-Tucker 
conditions) són condicions que s'han d'acomplir per tal que la solució del 
problema de programació matemàtica sigui òptima. Es tracta d'una 
generalització del mètode dels Multiplicadors de Lagrange, informació sobre el 
qual es pot trobar a la Referència [8]. 
 
En aquesta funció, a través dels valors de les variables m, n, x, y, z, lam, xsi, 
eta, mu, zet, s, xmin, xmax, df0dx, fval, dfdx, a0, a, c, d, es calculen residu, 
residunorm, residumax. 
 
Com veiem, s'utilitzen moltes de les variables obtingudes a la funció subsolv: 
lam, xsi, eta, mu, zet, i s, que com s'ha comentat abans, són els diversos 
multiplicadors Lagrange i les variables de folgança. També són utilitzades les 
constants c, d, a0, a, els límits màxims i mínims xmax i xmin, els valors de la 
funció de restricció fval, les derivades df0dx i dfdx, els valors actuals de les 
variables x, y i z. 
 
Tal com hi ha comentat al codi, Residu correspon al vector residual per les 
condicions KKT, i es tracta d'un vector vertical que conté residu1 i residu2. 
Residunorm apareix de l'arrel quadrada de la mutiplicació de residu per residu 
transposat, i Residumax és el màxim del valor absolut de residu. 
 
 

4.4. Document 2.m 

 
El document amb la terminació 2.m, que en el cas del primer exercici BEAM 
s'anomena beam2.m, defineix el plantejament de cada problema. 
 
En primer lloc, estableix f0val, que és la funció objectiu; df0dx, que és el 
gradient de f0val, és a dir, un vector de derivades segons cada una de les 
variables de la funció objectiu. També defineix fval, que és una restricció o un 
vector de restriccions amb el valor màxim restat, i dfdx, que és el vector de 
derivades de fval segons cada una de les variables o matriu, en cas que hi hagi 
més d'una restricció. 
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4.5. Document init.m 

 
El document amb la terminació init.m, que en el cas del primer exercici BEAM 
s'anomenaria beaminit.m, estableix un conjunt de valors que seran necessaris 
per al càlcul. De fet, aquest document ha de ser el primer en ser executat, ja 
que els altres arxius no poden funcionar sense la definició prèvia de les 
variables de l'init.m, que podem deduir que basa el seu nom en "initial". 
 
En primer lloc, es defineixen les variables m (nombre de restriccions), n 
(nombre de variables de disseny) i vectors útils per al càlcul (epsimin, eeen, 
eeem, zeron, zerom). Algunes d'aquestes variables també estan definides a 
mmasub.m, com epsimin, eeen, eeem i zeron. Se'ls assigna el mateix valor en 
ambdós documents, fet que no resulta necessari per al bon funcionament del 
programa però que pot ser útil si cal utilitzar el codi de mmasub en un altre 
programa en què no es cridi prèviament l'init. De totes maneres, com que la 
definició és la mateixa, no suposa cap obstacle ni genera cap efecte. 
 
També s'estableixen els valors inicials de les variables de disseny a xval, es 
defineix xold1=xold2=xval (és a dir, els valors de les variables de disseny una 
iteració enrere i dues iteracions enrere seran igual a l'actual en el moment 
inicial). A continuació, es defineixen els límits inferiors (xmin) i superiors (xmax) 
per a les variables de disseny, s'igualen aquests valors a les asímptotes 
inferiors (low) i superiors (upp) i es donen valors a c, d, a0 i a. 
 
Per últim, outeriter, kktol i maxoutit també són definits. Com veurem al 
document main.m, maxoutit és el valor màxim d'iteracions que es realitzaran, i 
per tant per obtenir resultats prou acurats caldria augmentar el seu valor, que 
per defecte apareix com a 1. 
 
 

4.6. Document main.m 

 
El document main.m, que en l'exercici BEAM seria anomenat beammain.m, és 
el que aglutina la resta de codis i el que posa en marxa el càlcul després 
d'haver-se definit els valors inicials. 
 
El document comença amb una condició: si outeriter<0'5, s'entra a la primera 
part de codi. Cal notar que outeriter és definida a init.m com a 0, per tant 
sempre s'entraria a la condició. Es defineix així per assegurar un major control 
sobre el codi per a casos específics. La solució permet més llibertat per 
plantejar problemes a solucionar sense necessitat de modificar el codi font 
cada vegada. 
 
Dins la condició, es crida la funció que pertany al document 2.m i es defineix 
innerit=0. Com veiem, es dóna sortida als vectors outvector1 i outvector2, que 
proporcionen informació inicial del problema.  
 
Ja fora de la condició inicial, es defineix kktnorm=kkttol+10 i outit=0. A 
continuació comencen les iteracions per a la resolució del problema, iniciant-se 
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amb una condició, que estableix el punt en què aquestes iteracions s'aturaran. 
Les iteracions s'aniran succeint mentre kktnorm>kkttol i outit<maxoutit. Tenint 
en compte la definició anterior, kktnorm sempre seria major que kkttol, per tant 
la condició sempre es compleix. En casos concrets, i quan resulti necessari, es 
podria modificar aquesta condició per resoldre problemes específics. 
 
La condició outit<maxoutit, estableix que es duran a terme iteracions fins que 
outit hagi incrementat prou per igualar maxoutit. Tal com s'ha comentat en 
l'apartat anterior, definint maxoutit=1 només es permet una iteració, amb la qual 
cosa els valors no serien gaire acurats. 
 
A l'interior de la condició, s'incrementa el valor outit en una unitat per a cada 
iteració. Outeriter, també. A continuació es crida la funció mmasub, que com 
hem vist inclou la crida i execució de la funció subsolv. Després, s'actualitzen 
els valors de xold1, xold2 i xval (ja que, en succeir-se una iteració, els valors 
actuals i anteriors varien). El següent pas és la crida de la funció beam2, que 
proporciona els valors actuals de les funcions i derivades, i també es crida la 
funció kktcheck, que obté uns residus que resulten informació interessant, ja 
que poden ser utilitzats per avaluar la bondat de les iteracions i el resultat final. 
 
Per últim, s'actualitzen i es mostren els valors de outvector1 i outvector2, que 
proporcionen el nombre d'iteracions que s'han realitzat, innerit, el valor de la 
funció objectiu i la restricció, i les variables de disseny actuals, respectivament. 
 
 

4.7. Funcionament del programa 

 
Com hem vist, quan disposem dels codis generats en base a un problema 

concret, en primer lloc hem d'executar el document init.m, que definirà totes les 

variables i valors inicials. 

En segon lloc, hem d'executar el document main.m, que en primer lloc crida 

2.m per donar sortida als valors inicials. Després, s'inicien les iteracions, dins 

les quals i en cada una d'elles es criden mmasub.m (que a la seva vegada 

cridarà subsolv.m), 2.m i kktcheck.m., donant sortida cada vegada als vectors 

outvector1 i outvector2 amb informació sobre la iteració en què es troba el 

programa, els valors de les variables de disseny actuals i de les funcions 

objectiu i restriccions. 

Amb l'última iteració, que es succeirà quan outit assoleixi el valor de maxoutit, 

la sortida dels vectors outvector1 i outvector2 (que serà l'última) ens presentarà 

el valor optimitzat de la funció objectiu, les variables de disseny necessàries per 

assolir-lo i el grau d'acompliment de les restriccions. 

A l'Annex 8.3 s'ha realitzat un anàlisi exhaustiu de cada un dels problemes 

resolts per Krister Svanberg mitjançant la programació del mètode MMA, anàlisi 

que permet entendre millor la seva implementació i funcionament.  
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5. APLICACIONS 

 
 
Després d'analitzar amb profunditat els codis proporcionats pel professor 
Krister Svanberg, entendre els procediments i identificar les fórmules i càlculs 
utilitzats, a més de l'estructura seguida, ja tenim la base suficient per modificar 
el programa i adaptar-lo a qualsevol problema generat de nou. 
 
Per validar el Mètode de les Asímptotes Mòbils en la seva totalitat, doncs, s'han 
desenvolupat a continuació alguns exercicis pràctics, demostrant la 
consolidació del coneixement del mètode. 
 
A més, tots els problemes proposats estan relacionats amb el món de 
l'aeronàutica i, per tant, estableixen noves aplicacions possibles del mètode i 
corroboren que pot resultar útil també en aquest terreny. 
 
S'han proposat 4 exercicis que veurem a continuació; els desenvolupaments 
matemàtics de cada un dels problemes es poden trobar a l'Annex 8.4 i els codis 
generats a l'Annex 8.5. 
 
 

5.1. Ala d'un avió 

 

5.1.1. Definició 

 
Aquest primer exercici proposa l'anàlisi de l'estructura de l'ala d'un avió. 
 
L'ala, que és la superfície que proporciona la força sustentadora principal de 
l'avió, està formada per tres components interns bàsics: 
 

 Travessers: components estructurals principals que recorren l'ala 

longitudinalment des de l'encast (on l'ala s'uneix al fuselatge) fins la 

punta de l'ala, proporcionant resistència a la flexió. Entre els travessers 

anterior i posterior es troben els dipòsits de combustible. Solen estar 

construïts d'aliatges d'alumini, sol haver-n'hi dos o tres per ala i la seva 

secció recta acostuma a tenir forma d'I o de C. 

 

 Costelles: elements transversals de l'ala que es troben intercalades de 

forma perpendicular als travessers i solen estar buides per alleugerir 

pes. Proporcionen resistència a la torsió de l'ala i rigidesa, a més de 

donar forma i curvatura al contorn de l'ala.  

 

 Travesserets: petites bigues situades de forma longitudinal, entre les 

costelles, que eviten el vinclament local de revestiment, reforçant 

l'estructura i proporcionant prou superfície per unir amb reblons la xapa 

de revestiment de l'ala. 



5. APLICACIONS   29 

 
 

El revestiment és la part externa que resisteix esforços tallants i aïlla el 

combustible. 

 
A la figura 5.1 s'aprecien tots els components que intervenen en l'estructura 
d'una ala. 
 

 

 
En aquest problema ens centrem només en un dels travessers, que tractarem 
com una biga construïda d'aliatges d'alumini d'alta resistència i amb un perfil 
amb forma de C. 
 
L'estructura proposada per analitzar serà la següent:  

Fig. 5.2. Plantejament del problema 1: l'ala d'un avió. 

 
Tal com es pot veure a la figura 5.2, la punta del travesser, coincident amb el 
final de l'ala, experimenta una força. La considerem només aplicada a la punta 
per tal d'estudiar la deformació màxima que patiria l'estructura, ja que aquest és 
el cas més desfavorable. 
 
Sabent que el pes màxim d'enlairament (MTOW) d'un A320 és de 78000kg, 
que arrodonirem a 80000kg, tindrem una força aplicada a cada ala de 
392400N. 

Fig. 5.1. Estructura d'una ala. Pertany a la Referència [16]. 
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Sabem, a més, que b=0.1 m, el mínim de x2, de manera que la part baixa del 
travesser no quedarà mai deformada i excessivament allargada. 
 
Fixarem, també, c=d=20%b= 0.02 m. 
 
Les variables de disseny d'aquest problema són: 
 

 x1: màxim valor que assoleix h en tot el recorregut del travesser. El seu 

valor serà de 0.4m a 0.5m. Establirem un valor inicial de 0.46m. 

 

 x2: mínim valor que assoleix h en tot el recorregut del travesser. El seu 

valor anirà de 0.1m a 0.2m. Establirem un valor inicial de 0.16m. 

 

 L: llargada del travesser. El seu valor anirà de 8m a 12m. Establirem un 

valor inicial de 9m. 

Com a restriccions del problema, trobem: 
 

 La deflexió del travesser, que fixarem en un valor màxim de 0.1 m. 

La funció objectiu a minimitzar serà el pes de l'estructura. 
 
 

5.1.2. Plantejament 

 
En primer lloc, es troba la funció objectiu a partir de les variables de les quals 
disposem. 
 
En primer lloc, l'àrea de la secció del travesser serà: 
 
 

                                                   (5.1) 
 

 
Aquesta àrea no serà fixa, ja que variarà segons el tram del travesser en què 
l'estiguem mesurant. A l'inici de l'ala, h=x1, i al final, h=x2. 
 
La funció que definirà el valor d'h en cada punt, tenint en compte que l'eix 
horitzontal és y tal com s'ha indicat a la fig. 5.2, és la següent: 
 
 

     
     

 
                                            (5.2) 

 
 
A continuació combinarem l'equació de les seccions amb la que defineix la H a 
cada tram i obtindrem l'expressió final de l'àrea: 
 

          
 

 
                                         (5.3) 
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A través d’integracions, obtindrem el volum: 
 
 

            
 

  
        

                             (5.4)  

 
 
Per tant, tenint en compte que g = 9.81 m/s2 i que la densitat de l'alumini, 

material que utilitzarem, és   = 27000 kg/m3, el pes total de l'estructura serà: 
 

                                                    (5.5) 
 
 
A continuació, definirem l'equació de la deflexió elàstica del travesser, que 
representa la nostra restricció del problema. 
 
La definició de la deflexió elàstica és la següent: 
 

   
   

   
                                            (5.6) 

 
Tenint en compte el moment d'inèrcia d'un perfil en C i les relacions entre les 
variables establertes, l'equació final que representa la deflexió elàstica en 
aquest problema és la següent:  
 
 

                                  
        

         
         

       

       
        (5.7) 

 
 
Tots els desenvolupaments dels càlculs es troben a l'Annex 8.4. 
 
El plantejament final del problema, tenint en compte les equacions 5.5 i 5.7, 
serà: 
 
Minimitzem: 
 

                       
 
Subjecte a: 
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5.1.3. Desenvolupament del codi 

 
Tal com s'ha vist en l'apartat 4 en l'anàlisi dels codis, els documents 
kktcheck.m, mmasub.m i subsolv.m són comuns a tots els problemes i no s'hi 
ha de dur a terme cap modificació. 
 
Els que sí que varien són els acabats en 2, init i main, que en el problema ALA 
els anomenarem ala2.m, alainit.m i alamain.m. Tots els codis generats en 
aquest problema es troben a l'Annex 8.5. 
 
 

5.1.4. Avaluació dels resultats obtinguts 

 
Un cop executat el codi a través del programa Matlab, els resultats que s'han 
obtingut en l'última iteració són els següents: 
 
outvector1 =  

 

50.0000    0.4000    0.1000    8.0000 

 

outvector2 =  

 

1.0e+004 * 

 

    1.7375   -0.0000 

 
Dins el vector outvector 1, trobem en primer lloc l'última iteració que s'ha dut a 
terme, i que nosaltres hem fixat com a 50 (valor de maxoutit), i a continuació els 
valors que ha pres xval en aquesta última iteració. A outvector2 obtenim, en 
primer lloc, el valor que ha pres la funció objectiu en l'última iteració i, en segon 
lloc, la diferència entre el valor de la deflexió real i el màxim acceptable. 
 
Les variables de disseny després del procés d'optimització són, doncs, 
x1=0.4m, x2=0.1m i L=8m. 
 
Com veiem, tant x1, x2 i L assoleixen el seu valor mínim possible. Això és així 
perquè utilitzant-ne els valors més petits la restricció ja s’acompleix, ja que cap 
d’aquestes variables actua de forma inversa a l’equació de la restricció ni es 
veu forçada a augmentar el seu valor. Per tant, els valors òptims són els 
mínims, ja que permeten minimitzar el pes permetent complir la restricció.  
 
Això demostra que podríem reduir encara més els límits mínims i les variables 
de disseny els assolirien. Això sí, no es poden fixar els mínims tan avall com es 
desitgi, ja que aquest tipus de dissenys depenen en gran mesura dels elements 
que ofereix el proveïdor i del punt de vista de fabricació. 
 
Segurament, els resultats que hem obtingut també tenen a veure amb el fet que 
només hem definit una restricció, i per tant les mides de la peça només són 
restringides per un paràmetre; tenint en compte altres restriccions com les 



5. APLICACIONS   33 

 
 

àrees, la sustentació i altres aspectes aerodinàmics, els resultats serien 
diferents i no assolirien els mínims establerts.  
 
A outvector2 obtenim, en primer lloc, el valor que ha pres la funció objectiu en 
l'última iteració, és a dir, 17375 N. El segon es tracta d'un valor de -0.044, que 
ens indica que el problema compleix la restricció, ja que no és major que 0. 
 
Per tant, tindrem un travesser de l’ala que farà 8m de llarg per una altura de 
40cm a l’inici i 10cm al final. La longitud de la part superior del travesser serà 
de 8.01m. La seva secció, ja fixada, tindrà forma de C amb mides b=10cm, 
c=d=2cm. A més, el pes de l’estructura, que és l’òptim, serà de 17375N. 
 
Veiem, doncs, que límits i restriccions són respectats i els valors assolits pel 
problema són coherents respecte les fórmules sobre les quals treballa i obtenim 
un resultat factible. Cal dir que, en aquest cas concret, el problema convergeix 
molt ràpid, exactament a la segona iteració; per tant, el programa assoleix els 
resultats òptims amb només dues iteracions, fet que probablement es deu a 
una bona tria de límits i valors inicials. 
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5.2. Tren d'aterrage 
 

5.2.1. Definició 
 
Aquest segon exercici proposa l'anàlisi del tren d'aterratge d'un avió. S'ha 
analitzat en un avió senzill com el de la imatge 5.3, que és una Cessna 152, i 
només s'ha tingut en compte el tren d'aterratge posterior, que com veiem està 
format per dos suports diagonals que finalitzen en rodes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per simplificar l'exercici, s'ha suposat que les dues branques sorgeixen d'un 
punt comú i s'han fixat els extrems on es troben les rodes. El plantejament del 
problema, doncs, seria el següent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tal com es pot veure a la figura 5.4, en el punt comú de les barres es troba 
aplicada una força. Per normativa, se suposa que el sistema d'aterratge ha de 
ser capaç d'absorbir l'energia cinètica equivalent a la caiguda lliure del pes de 
l'avió des de 0.8 m d'altura. Tenint en compte això, la força aplicada al punt 
d'unió de les barres serà aproximadament 7351 N. 
 
Les variables de disseny d'aquest problema són: 
 

Fig. 5.3. Cessna 152. Pertany a la Referència [17]. 

Fig. 5.4. Plantejament del problema 2: Tren d'aterratge. 
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 x1: altura del tren d'aterratge. Es trobarà entre 0.7 i 0.9 m, i establirem un 

valor inicial de 0.8 m. 

 

 x2: separació de les rodes. Es trobarà entre 1.8m i 2.3, valor inicial: 2m. 

 

 z: àrees transversals de les barres, que tractarem com a circumferència; 

no superaran els 0.13 m2 i partiran d'un valor inicial de: 0.05m2. 

Com a restriccions del problema, trobem: 
 

 La deflexió de les barres, que fixarem a un valor màxim de 0.15 m. 

La funció objectiu a minimitzar serà el pes de l'estructura. 
 
 

5.2.2. Plantejament 

 
En primer lloc, es troba la funció objectiu a partir de les variables de les quals 
disposem. 
 
Seguint el teorema de Pitàgores obtindrem la longitud de cada barra, que 
utilitzarem per obtenir l’equació del volum: 
 

     
   

  

 
 

 

                                             (5.8) 

 

           
   

  

 
 

 

                                     (5.9) 

 

 
Tenint en compte que g = 9.81 m/s2 i que la densitat del material serà   = 7850 
kg/m3, ja que utilitzarem acer, el pes total de l'estructura serà: 
 
 

             
   

  

 
 

 

                                (5.10) 

 
 
A continuació, definirem l'equació del desplaçament vertical del punt d'unió de 
les barres, és a dir, la fletxa de flexió, que representa la nostra restricció del 
problema: 
 

   
   

   
                                             (5.11)   

 
 
Tenint en compte el moment d'inèrcia d'una barra de secció circular, la 
component de la força vertical a les barres i el mòdul elàstic de l'acer, 
l'expressió final de la fletxa de flexió serà: 
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                                     (5.12) 

 
 
Tots els desenvolupaments dels càlculs es troben a l'Annex 8.4. El 
plantejament final del problema, tenint en compte les equacions 5.10 i 5.12, 
serà: 
 
Minimitzem: 

             
   

  

 
 

 

 

Subjecte a: 

               
  

  
 

   

  
      

 

           

           
              

 
 

5.2.3. Desenvolupament del codi 

 
Tal com s'ha vist en l'apartat 4 en l'anàlisi dels codis, els documents 
kktcheck.m, mmasub.m i subsolv.m són comuns a tots els problemes i no s'hi 
ha de dur a terme cap modificació. 
 
Els que sí que varien són els acabats en 2, init i main, que en el problema 
TREN els anomenarem tren2.m, treninit.m i trenmain.m. Tots els codis generats 
en aquest problema es troben a l'Annex 8.5. 
 
 

5.2.4. Avaluació dels resultats obtinguts 

 
Un cop executat el codi a través del programa Matlab, els resultats que s'han 
obtingut en l'última iteració són els següents: 
 
outvector1 = 50.0000    0.7000    1.8000    0.0011 

outvector2 = 187.7951   -0.0000 

 
Dins el vector outvector 1, trobem en primer lloc l'última iteració que s'ha dut a 
terme, i que nosaltres hem fixat com a 50 (valor de maxoutit), i a continuació els 
valors que ha pres xval en aquesta última iteració. A outvector2 obtenim, en 
primer lloc, el valor que ha pres la funció objectiu en l'última iteració i, en segon 
lloc, la diferència entre el valor de la deflexió real i el màxim acceptable. 
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Les variables de disseny després del procés d'optimització són, doncs, 
x1=0.7m, x2=1.8m i z=0.0011 m2= 11cm2. 
 
Com veiem, tant x1 com x2 assoleixen el valor mínim possible, ja que 
coincideixen amb la limitació mínima imposada. En canvi, z sí que varia, ja que 
augmenta 10 cm2 respecte la seva limitació mínima. 
 
Això és així ja que, tal com podem observar a la funció objectiu i a la restricció, 
tant x1 com x2 contribueixen a les dues equacions de forma directa, per tant 
interessa que en ambdues tinguin un valor mínim; en canvi, z es troba en 
contribució directa a la funció objectiu però inversa a la restricció, de manera 
que el seu valor ha de trobar un punt intermig prou baix per minimitzar el pes 
però prou alt per poder complir la restricció. 
 
A outvector2 obtenim, en primer lloc, el valor que ha pres la funció objectiu en 
l'última iteració, que en aquest cas és 187.7951 N. El segon valor sembla ser 0. 
Realment es tracta d'un valor de -1.739*10-10, però és tan petit que el programa 
no el mostra sencer. 
 
Cal afegir que el valor mínim de z, inicialment s'havia fixat a 0; és a dir, s'havia 
establert només un màxim i la condició que el valor fos positiu. Tot i que 
resultava lògic, sent així el programa no funcionava correctament ja que tenia 
problemes en utilitzar el 0 en alguns càlculs. És per això que finalment s'ha 
establert zmin=0.0001. 
 
Un altre aspecte a tenir en compte és l'avís que mostra el programa a partir de 
l'onzena iteració i que es va repetint fins al final: 
 
Warning: Matrix is close to singular or badly scaled. 

         Results may be inaccurate. RCOND = 1.232659e-017.  

> In subsolv at 103 

  In mmasub at 144 

  In trenmain at 21 

 
El que succeeix és que, en alguns dels càlculs de la matriu, el programa avisa 
que els resultats no són prou acurats ja que hi pot haver valors molt petits que, 
en calcular-se, facin perdre informació. Perquè aquest un avís no sortís 
s'haurien de variar algunes restriccions o límits, però analitzant els valors 
obtinguts els hem admès com a vàlids. 
 
Per tant, doncs, tindrem un tren d'aterratge de 0.7m d'altura i 1.8m de 
separació, i per tant cada barra tindrà una longitud de 1.14m. L'àrea de les 
barres serà d'11cm2, és a dir, tindran un radi d'aproximadament 1.9cm. A més, 
el pes de l’estructura, que és l’òptim, serà de 187.7951 N. 
 
Veiem, doncs, que límits i restriccions són respectats i els valors assolits pel 
problema són coherents respecte les fórmules sobre les quals treballa i obtenim 
un resultat factible. El problema convergeix a l'onzena iteració. 
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5.3. Escala d'embarcament 

 

5.3.1. Definició 

 
Aquest tercer exercici proposa l'anàlisi de les escales d'embarcament remot. Es 
tracta d'escales mòbils que permeten l'embarcament o desembarcament en 
avions que es troben en aparcaments remots.  
 
Per realitzar un embarcament, els passatgers han de ser transportats des de 
les terminals en jardineres fins a l'aparcament i, un cop allà, caminant per la 
plataforma, accedir a l'avió a través d'aquestes escales, ajustades a l'altura de 
l'avió en qüestió. El mateix, a la inversa, succeeix per als desembarcaments.  
 
Es pot observar la seva estructura a la figura 5.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per tal de simplificar l'exercici, s'ha pres com a estructura només un dels 
costats de l'escala, obviant els esglaons i el perfil contrari, i suposant que la 
meitat del pes és aplicada a aquesta banda. 
 
El plantejament del problema seria el següent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tal com es pot observar a la figura 5.6, només tenim en compte el pes aplicat 
al replà superior i no el de les persones que baixen (no tenim en compte una 

Fig. 5.5. Escales d'embarcament remot. Pertany a la Referència [18]. 

Fig. 5.6. Plantejament del problema 3: escala d'embarcament. 
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força a la barra de la dreta), ja que aquesta força seria distribuïda i resulta molt 
més desfavorable el cas que nosaltres tenim en compte. 
 
S'ha suposat un repartiment de forces equitatiu entre els dos punts superiors i 
s'han fixat els suports inferiors. Suposarem un pes aproximat de 1717 N. 
 
La variable x1, que representa l'altura de l'escala, es trobarà fixada segons els 
valors d'altura de la porta de l'avió. Suposarem l'altura d'un A320 o d'un B737, i 
per tant fixarem aquest valor a 2'5 metres. 
 
Les variables de disseny d'aquest problema són: 
 

 x3: llargada de la base de l'escala, que es trobarà entre 4m i 6m, i que 

partirà d'un valor inicial de: 4.5m. 

 

 x2: llargada de l'esplanada superior de l'escala; dependrà de x3 

mitjançant una relació de x2=x3/4. 

 

 z= àrea transversal de la barra, que suposarem circular, no superarà els 

0.2m2 i tindrà un valor inicial de: 0.1 m2. 

Com a restriccions del problema, trobem: 
 

 Flexió de la barra dreta, que fixarem a un valor màxim de 0.5 m. 

La funció objectiu a minimitzar serà el pes de l'estructura. 
 

5.3.2. Plantejament 

 
En primer lloc, es troba la funció objectiu a partir de les variables de les quals 
disposem. 
 
Per dur a terme el càlcul, en primer lloc necessitarem trobar les longituds de les 
barres. La de l'esquerra, es correspon amb el valor x1, la de dalt equival a x2 i la 
de baix és igual a x3. 
 
La longitud  de la barra de la dreta l’obtindrem segons el teorema de Pitàgores:  
 
 

     
                                               (5.13) 

 
 
A partir de les expressions de totes les barres, obtindrem el volum total de 
l'estructura: 
 
 

                 
                                  (5.14) 
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Tenint en compte que = 9.81 m/s2 i que la densitat de l'alumini és   = 2700 
kg/m3, el pes total de l'estructura serà: 

           
      

 
       

   
 

  
                         (5.15) 

 
 
A continuació, definirem l'equació del desplaçament vertical del punt d'unió de 
les barres, és a dir, la fletxa de flexió, que representa la nostra restricció del 
problema. 
 
La definició de la fletxa de la flexió és la següent: 
 

   
   

   
                                              (5.16) 

 
 
Tenint en compte el moment d'inèrcia d'una barra de secció circular, la 
component de la força vertical a les barres, el mòdul elàstic de l'alumini i les 
relacions entre variables, l'expressió final de la fletxa de flexió serà: 
 

   
                    

  

  
                           (5.17) 

 
 
Tots els desenvolupaments dels càlculs es troben a l'Annex 8.4. 
 
El plantejament final del problema, tenint en compte les equacions 5.15 i 5.17, 
serà: 
 
 
Minimitzem: 
 

           
      

 
       

   
 

  
  

Subjecte a: 
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5.3.3. Desenvolupament del codi 

 
Tal com s'ha vist en l'apartat 4 en l'anàlisi dels codis, els documents 
kktcheck.m, mmasub.m i subsolv.m són comuns a tots els problemes i no s'hi 
ha de dur a terme cap modificació. 
 
Els que sí que varien són els acabats en 2, init i main, que en el problema 
ESCAL els anomenarem escal2.m, escalinit.m i escalmain.m. Tots els codis 
generats en aquest problema es troben a l'Annex 8.5. 
 
 

5.3.4. Avaluació dels resultats obtinguts 

 
Un cop executat el codi a través del programa Matlab, els resultats que s'han 
obtingut en l'última iteració són els següents: 
 
 
outvector1 =  

 

50.0000    0.0031    4.0000 

 

 

outvector2 =  

 

926.0315    0.0000 

 
 
Dins el vector outvector 1, trobem en primer lloc l'última iteració que s'ha dut a 
terme, i que nosaltres hem fixat com a 50 (valor de maxoutit), i a continuació els 
valors que ha pres xval en aquesta última iteració. A outvector2 obtenim, en 
primer lloc, el valor que ha pres la funció objectiu en l'última iteració i, en segon 
lloc, la diferència entre el valor de la deflexió real i el màxim acceptable. 
 
Les variables de disseny després del procés d'optimització són, doncs, 
z=0.0031m2=31cm2 i x3=4m. 
 
Com veiem, x3 assoleix el valor mínim possible, ja que coincideix amb la 
limitació mínima imposada. En canvi, z sí que varia, ja que augmenta 30 cm2 
respecte la seva limitació mínima. 
 
Això és així ja que, tal com podem observar a la funció objectiu i a la restricció, 
x3 contribueix a les dues equacions de forma directa, per tant interessa que en 
tingui un valor mínim; en canvi, z es troba en contribució directa a la funció 
objectiu però inversa a la restricció, de manera que el seu valor ha de trobar un 
punt intermig prou baix per minimitzar el pes però prou alt per poder complir la 
restricció, tal com passa a l'exercici TREN. 
 
A outvector2 obtenim, en primer lloc, el valor que ha pres la funció objectiu en 
l'última iteració, que en aquest cas és 926.0315 N. El segon valor és 0.0000. 
Com veiem, doncs, la restricció és assolida. 
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Cal afegir que el valor mínim de z, inicialment s'havia fixat a 0; és a dir, s'havia 
establert només un màxim i la condició que el valor fos positiu. Tot i que 
resultava lògic, sent així el programa no funcionava correctament ja que tenia 
problemes en utilitzar el 0 en alguns càlculs. És per això que finalment s'ha 
establert zmin=0.0001. 
 
Per tant, doncs, tindrem una escala de 2.5 m d'altura, un replà superior d'1 m 
de llarg i una llargada de 4 m. Les àrees circulars de les barres seran de 
31cm2, per tant el seu radi serà de 3.1 cm. La llargada de la baixada serà de 
3.905m. A més, el pes de l’estructura, que és l’òptim, serà de 926.0315 N. 
 
Veiem, doncs, que límits i restriccions són respectats i els valors assolits pel 
problema són coherents respecte les fórmules sobre les quals treballa i obtenim 
un resultat factible. En aquest exercici, el problema convergeix a la quinzena 
iteració. 
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5.4. Passarel·la d'accés a aeronaus 

 

5.4.1. Definició 

 
Aquest quart i últim exercici proposa l'anàlisi d'una passarel·la d'accés a 
l'aeronau. També anomenada finger, es tracta d'una passarel·la mòbil, 
normalment coberta, que s'estén des de la porta d'embarcament de la terminal 
de l'aeroport (en la posició d'estacionament de contacte) fins la porta de l'avió. 
Així, permet un accés a l'aeronau sense necessitat d'accedir a la plataforma. 
 
Com es pot veure a la imatge 5.7, el finger sorgeix de la terminal, més 
endavant disposa d'un suport (les rodes) i la passarel·la continua fins l'avió. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per tal de simplificar l'exercici, hem tingut en compte només el fragment que va 
de la terminal al suport de les rodes i n'hem suposat una àrea constant en 
forma quadrada. 
 
El plantejament és el següent: 

 
Tal com es pot veure a la figura 5.8, hem fixat els dos extrems de la biga, i la 
força, que serà constituïda pel pes de les persones, s'aplicarà al centre. 
Considerarem la càrrega puntual i no distribuïda, ja que així estarem estudiant 
un cas més desfavorable per a l'estructura. Suposarem una mitjana de 25 
persones dins el finger, de 70 kg cada una. Això suposarà un pes de 17150 N. 
 
 
 

Fig. 5.7. Passarel·la d'accés a l'aeronau o finger. Pertany a la Referència [21]. 

Fig. 5.8. Plantejament del problema 4: passarel·la d'accés a l'aeronau. 
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Les variables de disseny d'aquest problema són: 
 

 x1: els costats de la passarel·la; fixarem uns límits: com a mínim podrà 

fer 2'6 m, com a màxim 3'5 m. Partirà de 2.8m. 

  x2: la longitud; tindrà com a limitació la distància de l'avió a la terminal i 

la possibilitat de la part mòbil (no considerada al problema) d'estirar-se. 

Limitarem aquesta mesura entre 7 i 12 m, i el valor inicial serà de 9m. 

Com a restriccions del problema, trobem: 
 

 La fletxa màxima del finger (descens vertical màxim de la biga), que 

fixarem en un valor de 0.05 m. 

 

5.4.2. Plantejament 

 
En primer lloc, es troba la funció objectiu a partir de les variables de les quals 
disposem. 
 
Per dur a terme el càlcul, en primer lloc necessitarem trobar la secció 
transversal que tindrà la passarel·la, tenint en compte les dades suposades, i 
posteriorment el volum: 
 
 

    
                                                  (5.23) 

 

            
                                         (5.24) 

 
 

Tenint en compte que g = 9.81 m/s2, que la densitat de l'alumini serà   = 2700 
kg/m3 i que e=0.4m, el pes total de l'estructura serà: 
 
 

                                                      (5.25) 
 
 
A continuació, definirem l'equació de la fletxa màxima del finger, és a dir, el 
descens vertical màxim de la biga. 
 
L'equació, per una biga bisuportada i amb una càrrega distribuïda, és la 
següent: 
 

      
    

     
                                          (5.26) 

 
 
On p és la força aplicada, l és la longitud de la biga, E és el Mòdul Elàstic o de 
Young i I és el Moment d'Inèrcia. 
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Tenint en compte el moment d'inèrcia d'un tub quadrat, el mòdul elàstic del 
material i altres dades conegudes, sabem que l'expressió de la fletxa màxima 
del finger serà la següent: 
 
 

      
          

 

  
          

                                    (5.27) 

 
 
Tots els desenvolupaments dels càlculs es troben a l'Annex 8.4. 
 
El plantejament final del problema, tenint en compte les equacions 5.25 i 5.27, 
serà: 
 
 
Minimitzem: 
 

                     
 
Subjecte a: 
 

          
 

  
          

       

 

             
         

 
 

5.4.3. Desenvolupament del codi 

 
Tal com s'ha vist en l'apartat 4 en l'anàlisi dels codis, els documents 
kktcheck.m, mmasub.m i subsolv.m són comuns a tots els problemes i no s'hi 
ha de dur a terme cap modificació. 
 
Els que sí que varien són els acabats en 2, init i main, que en el problema 
FINGER els anomenarem finger2.m, fingerinit.m i fingermain.m. Tots els codis 
generats en aquest problema es troben a l'Annex 8.5. 

 
 

5.4.4. Avaluació dels resultats obtinguts 

 
Un cop executat el codi a través del programa Matlab, els resultats que s'han 
obtingut en l'última iteració són els següents: 
 
 
outvector1 =  
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50.0000    2.6000    7.0000 

 

 

outvector2 =  

 

1.0e+005 * 

 

    6.5264   -0.0000 

 
 
Dins el vector outvector 1, trobem en primer lloc l'última iteració que s'ha dut a 
terme, i que nosaltres hem fixat com a 50 (valor de maxoutit), i a continuació els 
valors que ha pres xval en aquesta última iteració. A outvector2 obtenim, en 
primer lloc, el valor que ha pres la funció objectiu en l'última iteració i, en segon 
lloc, la diferència entre el valor de la deflexió real i el màxim acceptable. 
 
Les variables de disseny després del procés d'optimització són, doncs, x1=2.6m 
i x2=7m. 
 
Com veiem, tant x1 com x2 assoleixen el seu valor mínim possible. Això és així 
perquè utilitzant-ne els valors més petits la restricció ja s’acompleix, ja que cap 
d’aquestes variables actua de forma inversa a l’equació de la restricció ni es 
veu forçada a augmentar el seu valor. Per tant, els valors òptims són els 
mínims, ja que permeten minimitzar el pes permetent complir la restricció.  
 
A outvector2 obtenim, en primer lloc, el valor que ha pres la funció objectiu en 
l'última iteració, que en aquest cas és 652640N. El segon valor és -0.0499. 
 
En aquest cas, veiem que fins i tot substituint les variables pels valors màxims 
que hem imposat com a límits, la deflexió seria molt més petita que la restricció 
imposada: 8.13*10-6. Per tant, la limitació a la pràctica no tindria cap mena de 
repercussió en el programa i aquest només necessitaria centrar-se en 
minimitzar la funció objectiu lliure de restriccions i només tenint en compte les 
limitacions. 
 
Es tracta, doncs, d'una restricció poc restrictiva, i com veiem la rigidesa del 
conjunt és prou bona. Augmentant la càrrega i el límit màxim de la longitud del 
finger probablement podríem acabar assolint un valor de deformació major que 
el de la restricció.  
 
Per tant, doncs, tindrem un finger de 7m de llarg i 2.6m de costat de la secció; 
tenint en compte que l’espessor és de 0.4, tindrem una àrea interna de pas de 
persones de 3.24m2. A més, el pes de l’estructura, que és l’òptim, serà de 
652640N. 
 
Veiem, doncs, que límits i restriccions són respectats i els valors assolits pel 

problema són coherents respecte les fórmules sobre les quals treballa i obtenim 

un resultat factible. Aquest exercici, com el primer, convergeix molt aviat: a la 

primera iteració ja assoleix el seu valor final.  
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6. CONCLUSIONS 
 
 
Tal com hem comentat a la introducció del projecte, l'optimització topològica ha 
representat un gran avenç en molts àmbits de disseny millorant, abaratint i 
agilitzant la cerca de topologies més òptimes per a cada estri, objecte o 
estructura. 
 
En els últims anys han anat sorgint un conjunt de tècniques matemàtiques que 
han permès dur a terme aquests processos de forma més àgil i preveient els 
resultats abans d'implementar-los; per al nostre anàlisi, entre totes aquestes 
tècniques hem escollit el Mètode de les Asímptotes Mòbils (MMA), ja que vam 
poder disposar de bon principi de codis i d'informació gràcies al seu 
desenvolupador, el professor Krister Svanberg de la universitat KTH de Suècia. 
 
El mètode MMA ens ha permès analitzar com funciona l'optimització topològica 
en general i com s'implementa aquest cas particular en un codi matlab per 
poder crear un programa que realitzi els càlculs d'optimització per si mateix.  
 
En primer lloc, durant la revisió dels codis que i la posterior comprovació dels 
seus resultats amb els analítics proporcionats, hem comprovat que d'entrada 
aquests valors no coincidien i ens hem adonat de la importància del nombre 
d'iteracions a dur a terme. Descomptant la decisió sobre aquesta variable, 
l'anàlisi del codi no ha dut cap gran problema ressenyable i els resultats són 
obtinguts de forma ràpida i prou acurada. 
 
La creació de nous problemes per comprovar que el codi funciona correctament 
i proporciona reusltats adequats ha resultat ser un estudi interessant i una 
forma més completa d'entendre i aprendre a manipular el codi.  
 
S'han generat problemes relacionats amb el món de l'aeronàutica, 
suficientment simplificats perquè l'anàlisi dels resultats pogués ser clar i directe: 
el primer referent a l'estructura d'una ala, el segon a un tren d'aterratge, el 
tercer a una escala d'embarcament i el quart a una passarel·la d'accés a l'avió. 
 
Alguns dels plantejaments que requerien aquests problemes han presentat 
alguna complicació en el terreny del càlcul d'estructures i dels 
desenvolupaments matemàtics ja que, per bé que el programa resol els 
problemes adequadament, aquests han d'estar prèviament plantejats de forma 
concreta i calen coneixements físics per poder-ho realitzar. És aquí, 
segurament, on rau la principal complicació dels exercicis. 
 
Un cop plantejats, s'ha pogut observar més clarament com funciona el 
programa i han sorgit alguns problemes que s'han hagut d'anar resolent durant 
el procés.  
 
En primer lloc, s'ha detectat que fixar una limitació mínima d'una variable a 
valor zero genera un error en el programa, ja que aquest valor complica alguns 
càlculs; és per això que els zeros els hem substituït per 0.0001.  
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També s'ha vist que, tot i que algunes restriccions quedarien definides amb 
signe negatiu per definició i lògica d'eixos, definir-la així impedia que la 
restricció tingués algun sentit, ja que sempre s'entrava dins la condició i, sent 
així, deixava de ser-ho; la solució ha estat eliminar el signe, que en definitiva no 
afecta al problema i depèn del sentit en què considerem els eixos positius. 
 
També ha estat necessari tenir en compte, per tal d'evitar problemes de càlcul 
de matrius dins el document subsolv, que df0dx era un vector vertical i dfdx un 
vector horitzontal. Canviant les orientacions, sorgien errors dins el programa a 
causa de les normes bàsiques de multiplicació de matrius. 
 
Com hem vist, alguns dels exercicis han donat com a resultat algunes o totes 
les seves variables coincidents amb els valors dels límits mínims. Això ha 
succeït per diversos motius.  
 
En alguns problemes, com són el del tren d'aterratge i l'escala d'embarcament, 
el fet que algunes variables anessin al mínim era l'opció més lògica atenent a 
les equacions de les quals partia el problema, tenint en compte que aquestes 
variables actuaven de forma directa a la funció objectiu i també a la restricció, i 
per tant el seu valor no trobava cap impediment per minimitzar-se.  
 
Les variables que sí que assolien valors més elevats eren les que actuaven de 
forma directa en una equació i inversa a l'altra, de manera que el programa 
havia de trobar un valor intermig entre el màxim i el mínim que minimitzés la 
funció objectiu sense augmentar excessivament la restricció.  
 
Com podem veure, aquests dos problemes han resultat ser força semblants en 
quant als plantejaments i resultats, tot i que conceptualment es tracta de 
situacions diferents. A la pràctica, veiem que es calculen de forma molt similar. 
 
En els altres dos problemes, tots els valors han assolit els valors mínims, bé 
perquè actuaven de forma directa en ambdues equacions (ala) o bé perquè la 
restricció definida acabava sent molt poc restrictiva, tenint en compte que es 
complia sempre amb qualsevol dels valors de les variables entre els marges 
establerts (finger).  
 
En tots els problemes, doncs, veiem que el fet que les variables assolissin 
valors mínims té total coherència física i matemàtica, el programa calcula 
realitza correctament l'optimització i l'única manera de variar la situació seria a 
través del plantejament. Cal dir que, tenint en compte que es tracta de 
problemes molt simplificats, resulta natural que es resolguin de forma senzilla, 
ja que només hem tingut en compte restriccions de deformació i hem obviat 
altres restriccions com les aerodinàmiques, de fabricació, etc. 
 
En un plantejament complex, amb diverses restriccions on entressin en joc les 
diverses variables, intervenint-hi de formes directa i inversa, aquestes 
acabarien assolint valors allunyats dels mínims i màxims, ja que es requeriria 
un equilibri en els seus valors.  
 



6. CONCLUSIONS   49 

 
 

Deixant de banda aquest aspecte, també ens hem trobat, al problema del tren 
d'aterratge, amb un avís del programa indicant que els valors resultants podien 
no ser prou acurats tenint en compte que s'havien realitzat càlculs de matrius 
amb valors molt baixos i segurament es perdien decimals. Tot i així, els hem 
considerat prou vàlids.  
 
S'han introduït algunes millores al codi per tal de poder executar el programa 
principal múltiples vegades de forma automàtica, en comptes de dur a terme 
passos manuals, fet que ha simplificat la manipulació del codi i el seu posterior 
anàlisi. 
 
Analitzant els resultats de forma general, podem concloure que resulten prou 
acurats per als problemes que s'han plantejat, tot i que, com hem vist, cal vigilar 
amb els límits fixats a zero, hem d'augmentar el nombre d'iteracions i hem de 
tenir en compte que, pel fet d'operar amb matrius, podríem perdre alguna 
informació si els valors amb els quals treballéssim fossin extremadament petits. 
 
De totes maneres, els valors resultants no sobrepassen en cap moment els 
límits establerts i compleixen les restriccions, a més de trobar el mínim possible 
de la funció objectiu; tot plegat, de forma molt ràpida i senzilla, sense més 
complicació que tenir un bon plantejament del problema i editar tres dels arxius 
necessaris, deixant de banda els restants que, de fet, són els més complexos. 
 
Per tant, podem dir que el mètode MMA, implementat en codis Matlab, 
treballant amb nombres no excessivament petits i tenint en compte aquests 
petits detalls d'implementació, funciona prou bé per a problemes d'optimització 
topològica i ens permet resoldre tot tipus de situacions que es trobin 
plantejades adequadament. 
 
Aquest projecte, tot i que estudia un àmbit tan general com és l'optimització 
topològica, ja que pot utilitzar-se en tot tipus de dissenys, des de maquinària, 
construccions i transports fins a sanitat i mobiliari, s'ha centrat en problemes 
enfocats a l'àmbit aeronàutic. Un parell dels problemes centrats en les 
aeronaus (l'ala de l'avió i el tren d'aterratge) i els altres dos en estructures 
aeroportuàries (escala d'embarcament i passarel·la). Tot i que simplificats i 
adaptats a la formulació requerida, tots aquests problemes han representat de 
forma correcta casos aeronàutics reals i, com s'ha vist, han estat resolts 
satisfactòriament. Ha quedat palesa, doncs, la utilitat del mètode MMA, tant en 
àmbits genèrics com en el món aeronàutic en particular. Així, veiem que el 
nombre d’aplicacions aeronàutiques possibles és molt ampli: des d’estructures 
pròpies de l’aeronau, passant per dissenys de cabina o superfícies de control, a 
estructures aeroportuàries, tant de l’edifici com de la maquinària i aparells 
utilitzats per dur a terme les operacions. 
 
A més de les millores estructurals òbvies que el mètode MMA i l'optimització 
topològica en general suposa, també cal tenir en compte els avantatges en 
quant a agilitat i sostenibilitat, ja que permet elaborar dissenys òptims per a les 
seves funcions que, a més, no requereixen un llarg procés de prova i error. 
Això contribueix a la sostenibilitat per dues raons: en primer lloc, permet 
elaborar més fàcilment sistemes més sostenibles si és això el que ens 
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proposem, i en segon lloc  evita despeses de fabricació innecessàries per dur a 
terme les proves, amb la qual cosa l'impacte sobre el medi ambient és molt 
menor. 
 
Aquest projecte ha estat àmpliament relacionat amb els estudis d'Enginyeria 
Tècnica Aeronàutica que he realitzat, ja que m'ha estat necessari revisar i 
ampliar moltes matèries tractades durant la carrera. En primer lloc, he repassat 
conceptes de programació, apresos en assignatures de computadors i també 
en assignatures més matemàtiques on s'ha utilitzat el programa Matlab. Per tal 
de comprendre i poder crear nous codis, he recordat i també ampliat aquests 
coneixements.  
 
En segon lloc, també he hagut d'utilitzar coneixements de càlcul d'estructures 
per plantejar tots els problemes, i per poder-los desenvolupar satisfactòriament 
he fet ús dels aprenentatges matemàtics i de càlcul.  
 
Per últim, també he après a utilitzar el programa Autocad, similar a algun 
programa d'expressió gràfica tractat durant la carrera, per poder plantejar 
gràficament els problemes creats. Per tant, el treball m'ha servit per revisar, 
ampliar i posar en pràctica gran part dels coneixements adquirits durant la 
carrera. 
 
El  grau de satisfacció personal després del desenvolupament d'aquest projecte 
és molt alt, ja que he complert tots els objectius proposats. He estudiat i entès 
el mètode MMA a través de papers i codis del desenvolupador, n'he après 
l'implementació, he plantejat problemes relacionats amb el món aeronàutic prou 
realistes, els he simplificat i calculat de forma adequada matemàticament i 
estructuralment, he implementat nous codis en base als existents i n'he estudiat 
els resultats, evaluant-ne el seu sentit físic i el grau de coherència.  
 
Cal destacar, també, l'ajuda i suport amb la qual he comptat durant tot el 
procés, que ha permès que seguís amb la mateixa motivació en tot moment, 
fins i tot quan les coses més es complicaven. Així doncs, la meva valoració 
personal sobre aquest projecte és molt bona. 
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8. ANNEXOS 
 
 

8.1. Ampliació capítol 3: El mètode MMA 

 

8.1.1. Desglossament de la funció   
   

 i de les derivades 

 

La funció   
   

 la podem desglossar, tenint en compte que les derivades         

s’avaluen a     , com: 
 
 

   
   

   
   

   
   

   
                      

                                                             
      

 

   
   

   
                                                                

    
   

   
   

 
 

                    
  

 

  
   

     
        

   
   

  
   

   
   

 
   

   

  
   

   
   

   

 

   

 

 
 
Les segones derivades es calculen de la següent manera: 
 
 

    
   

   
  

    
   

   
   

    
  

    
   

      
   

 
  

    
   

      
                                            

 
 

Tot plegat, a qualsevol punt que complís   
   

      
   

. Si    
   

   i    
   

 

    
   

,   
   

 és una funció convexa.  

Per a x = x(k): 
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8.1.2. Mètode dual de resolució dels subproblemes 

 

La funció Lagrangiana corresponent a      és la següent: 
 
 

         
            

   
   

 

   

 

 
 

Operant-la: 
 
 

         
        

     
 

        

     
                  

 

   

 

 

   

 

On: 
 
 

                              
 
                  

 
                     

 

         
        

     
 

        

     
 

 
 
 

On   és el vector dels multiplicadors Lagrange o “variables duals”. 
A continuació, es defineix la “funció objectiu dual” W, per    : 
 
 

                                            

              

 

   

 

On: 
 

                              

 
La minimització d’aquesta última equació depèn de  , i serà denominada      . 

Donat que    , resulta que           . Per tant,          és convexa com 

una funció de   . 

 

En l’estrany cas en què            i           , és a dir,      , 

     ,         i         per tot  ,          no depèn del tot de   . 

 
Així, en aquest cas, qualsevol    entre    i    minimitza         . 
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Nosaltres assumim que almenys una de          o          és estrictament 

positiva. Aleshores, la derivada i la segona derivada de          respecte de    

són: 
 
 

  
       

        

       
  

        

       
  

 

  
         

           

       
  

           

       
  

 
 
Donat que   

         és estrictament positiva, la derivada   
        és estrictament 

creixent a   . De la minimització de l’equació      , se’n poden extreure 

algunes conclusions: 
 

 Si   
         , aleshores          

 

 Si   
         , aleshores          

 

 Si   
          i   

         , aleshores       és l’única solució de la 

inequació   
         . 

 
 
Aquesta única solució ve donada per: 

      
          

 
              

 
   

          
 
            

 
 

 

 
 
Donat que tenim una expressió explícita per       (la minimització de   ), també 

hi ha una expressió explícita per la funció objectiu dual     : 
 
 

              
        

        
 

        

        
 

 

   

 

 
A més, les derivades de     , respecte les variables duals   , són: 
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El problema dual corresponent a      és el problema de maximitzar      sobre 

el conjunt de tot   tals que     (és a dir,      per tot  ). 
 
 
D: maximitza 

                                 
 
 
Donat que       depèn contínuament de   (excepte en el cas estrany esmentat 

abans), es dedueix de 
  

   
 que      és una funció suau. També és fàcil provar 

que      és una funció còncava (donat que hi ha un mínim puntual d’una 

col·lecció de funcions que són lineals a  ). 
 
D és, per tant, un problema força ‘agradable’, que hauria de ser resolt per un 
mètode arbitrari de gradient. 
 

Un cop el problema dual ha sigut resolt, la solució òptima del subproblema      

és obtingut directament posant la solució òptima dual   a les expressions per 
      comentades més amunt. 
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8.2. Codis proporcionats per Krister Svanberg 

 

8.2.1. Mmasub.m 

 
%------------------------------------------------------- 

%    This is the file mmasub.m 

% 

function [xmma,ymma,zmma,lam,xsi,eta,mu,zet,s,low,upp] = 

... 

mmasub(m,n,iter,xval,xmin,xmax,xold1,xold2, ... 

f0val,df0dx,fval,dfdx,low,upp,a0,a,c,d); 

% 

%    Version September 2007 (and a small change August 

2008) 

% 

%    Krister Svanberg <krille@math.kth.se> 

%    Department of Mathematics, SE-10044 Stockholm, Sweden. 

% 

%    This function mmasub performs one MMA-iteration, aimed 

at 

%    solving the nonlinear programming problem: 

%          

%      Minimize  f_0(x) + a_0*z + sum( c_i*y_i + 

0.5*d_i*(y_i)^2 ) 

%    subject to  f_i(x) - a_i*z - y_i <= 0,  i = 1,...,m 

%                xmin_j <= x_j <= xmax_j,    j = 1,...,n 

%                z >= 0,   y_i >= 0,         i = 1,...,m 

%*** INPUT: 

% 

%   m    = The number of general constraints. 

%   n    = The number of variables x_j. 

%  iter  = Current iteration number ( =1 the first time 

mmasub is called). 

%  xval  = Column vector with the current values of the 

variables x_j. 

%  xmin  = Column vector with the lower bounds for the 

variables x_j. 

%  xmax  = Column vector with the upper bounds for the 

variables x_j. 

%  xold1 = xval, one iteration ago (provided that iter>1). 

%  xold2 = xval, two iterations ago (provided that iter>2). 

%  f0val = The value of the objective function f_0 at xval. 

%  df0dx = Column vector with the derivatives of the 

objective function 

%          f_0 with respect to the variables x_j, 

calculated at xval. 

%  fval  = Column vector with the values of the constraint 

functions f_i, 

%          calculated at xval. 
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%  dfdx  = (m x n)-matrix with the derivatives of the 

constraint functions 

%          f_i with respect to the variables x_j, 

calculated at xval. 

%          dfdx(i,j) = the derivative of f_i with respect 

to x_j. 

%  low   = Column vector with the lower asymptotes from the 

previous 

%          iteration (provided that iter>1). 

%  upp   = Column vector with the upper asymptotes from the 

previous 

%          iteration (provided that iter>1). 

%  a0    = The constants a_0 in the term a_0*z. 

%  a     = Column vector with the constants a_i in the 

terms a_i*z. 

%  c     = Column vector with the constants c_i in the 

terms c_i*y_i. 

%  d     = Column vector with the constants d_i in the 

terms 0.5*d_i*(y_i)^2. 

%      

%*** OUTPUT: 

% 

%  xmma  = Column vector with the optimal values of the 

variables x_j 

%          in the current MMA subproblem. 

%  ymma  = Column vector with the optimal values of the 

variables y_i 

%          in the current MMA subproblem. 

%  zmma  = Scalar with the optimal value of the variable z 

%          in the current MMA subproblem. 

%  lam   = Lagrange multipliers for the m general MMA 

constraints. 

%  xsi   = Lagrange multipliers for the n constraints 

alfa_j - x_j <= 0. 

%  eta   = Lagrange multipliers for the n constraints x_j - 

beta_j <= 0. 

%   mu   = Lagrange multipliers for the m constraints -y_i 

<= 0. 

%  zet   = Lagrange multiplier for the single constraint -z 

<= 0. 

%   s    = Slack variables for the m general MMA 

constraints. 

%  low   = Column vector with the lower asymptotes, 

calculated and used 

%          in the current MMA subproblem. 

%  upp   = Column vector with the upper asymptotes, 

calculated and used 

%          in the current MMA subproblem. 

% 

%epsimin = sqrt(m+n)*10^(-9); 

epsimin = 10^(-7); 
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raa0 = 0.00001; 

albefa = 0.1; 

asyinit = 0.5; 

asyincr = 1.2; 

asydecr = 0.7; 

eeen = ones(n,1); 

eeem = ones(m,1); 

zeron = zeros(n,1); 

 

% Calculation of the asymptotes low and upp : 

if iter < 2.5 

  low = xval - asyinit*(xmax-xmin); 

  upp = xval + asyinit*(xmax-xmin); 

else 

  zzz = (xval-xold1).*(xold1-xold2); 

  factor = eeen; 

  factor(find(zzz > 0)) = asyincr; 

  factor(find(zzz < 0)) = asydecr; 

  low = xval - factor.*(xold1 - low); 

  upp = xval + factor.*(upp - xold1); 

  lowmin = xval - 10*(xmax-xmin); 

  lowmax = xval - 0.01*(xmax-xmin); 

  uppmin = xval + 0.01*(xmax-xmin); 

  uppmax = xval + 10*(xmax-xmin); 

  low = max(low,lowmin); 

  low = min(low,lowmax); 

  upp = min(upp,uppmax); 

  upp = max(upp,uppmin); 

end 

 

% Calculation of the bounds alfa and beta : 

 

zzz = low + albefa*(xval-low); 

alfa = max(zzz,xmin); 

zzz = upp - albefa*(upp-xval); 

beta = min(zzz,xmax); 

 

% Calculations of p0, q0, P, Q and b. 

 

xmami = xmax-xmin; 

xmamieps = 0.00001*eeen; 

xmami = max(xmami,xmamieps); 

xmamiinv = eeen./xmami; 

ux1 = upp-xval; 

ux2 = ux1.*ux1; 

xl1 = xval-low; 

xl2 = xl1.*xl1; 

uxinv = eeen./ux1; 

xlinv = eeen./xl1; 

% 

p0 = zeron; 
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q0 = zeron; 

p0 = max(df0dx,0); 

q0 = max(-df0dx,0); 

%p0(find(df0dx > 0)) = df0dx(find(df0dx > 0)); 

%q0(find(df0dx < 0)) = -df0dx(find(df0dx < 0)); 

pq0 = 0.001*(p0 + q0) + raa0*xmamiinv; 

p0 = p0 + pq0; 

q0 = q0 + pq0; 

p0 = p0.*ux2; 

q0 = q0.*xl2; 

% 

P = sparse(m,n); 

Q = sparse(m,n); 

P = max(dfdx,0); 

Q = max(-dfdx,0); 

%P(find(dfdx > 0)) = dfdx(find(dfdx > 0)); 

%Q(find(dfdx < 0)) = -dfdx(find(dfdx < 0)); 

PQ = 0.001*(P + Q) + raa0*eeem*xmamiinv'; 

P = P + PQ; 

Q = Q + PQ; 

P = P * spdiags(ux2,0,n,n); 

Q = Q * spdiags(xl2,0,n,n); 

b = P*uxinv + Q*xlinv - fval ; 

% 

%%% Solving the subproblem by a primal-dual Newton method 

[xmma,ymma,zmma,lam,xsi,eta,mu,zet,s] = ... 

subsolv(m,n,epsimin,low,upp,alfa,beta,p0,q0,P,Q,a0,a,b,c,d)

; 

 

 

8.2.2. Subsolv.m 

 
%----------------------------------------------------------

--- 

%    This is the file subsolv.m 

% 

%    Version Dec 2006. 

%    Krister Svanberg <krille@math.kth.se> 

%    Department of Mathematics, KTH, 

%    SE-10044 Stockholm, Sweden. 

% 

function 

[xmma,ymma,zmma,lamma,xsimma,etamma,mumma,zetmma,smma] = 

... 

subsolv(m,n,epsimin,low,upp,alfa,beta,p0,q0,P,Q,a0,a,b,c,d)

; 

% 

% This function subsolv solves the MMA subproblem: 

%          

% minimize   SUM[ p0j/(uppj-xj) + q0j/(xj-lowj) ] + a0*z + 
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%          + SUM[ ci*yi + 0.5*di*(yi)^2 ], 

% 

% subject to SUM[ pij/(uppj-xj) + qij/(xj-lowj) ] - ai*z - 

yi <= bi, 

%            alfaj <=  xj <=  betaj,  yi >= 0,  z >= 0. 

%         

% Input:  m, n, low, upp, alfa, beta, p0, q0, P, Q, a0, a, 

b, c, d. 

% Output: xmma,ymma,zmma, slack variables and Lagrange 

multiplers. 

% 

een = ones(n,1); 

eem = ones(m,1); 

epsi = 1; 

epsvecn = epsi*een; 

epsvecm = epsi*eem; 

x = 0.5*(alfa+beta); 

y = eem; 

z = 1; 

lam = eem; 

xsi = een./(x-alfa); 

xsi = max(xsi,een); 

eta = een./(beta-x); 

eta = max(eta,een); 

mu  = max(eem,0.5*c); 

zet = 1; 

s = eem; 

itera = 0; 

while epsi > epsimin 

  epsvecn = epsi*een; 

  epsvecm = epsi*eem; 

  ux1 = upp-x; 

  xl1 = x-low; 

  ux2 = ux1.*ux1; 

  xl2 = xl1.*xl1; 

  uxinv1 = een./ux1; 

  xlinv1 = een./xl1; 

  plam = p0 + P'*lam ; 

  qlam = q0 + Q'*lam ; 

  gvec = P*uxinv1 + Q*xlinv1; 

  dpsidx = plam./ux2 - qlam./xl2 ; 

  rex = dpsidx - xsi + eta; 

  rey = c + d.*y - mu - lam; 

  rez = a0 - zet - a'*lam; 

  relam = gvec - a*z - y + s - b; 

  rexsi = xsi.*(x-alfa) - epsvecn; 

  reeta = eta.*(beta-x) - epsvecn; 

  remu = mu.*y - epsvecm; 

  rezet = zet*z - epsi; 

  res = lam.*s - epsvecm; 

  residu1 = [rex' rey' rez]'; 
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  residu2 = [relam' rexsi' reeta' remu' rezet res']'; 

  residu = [residu1' residu2']'; 

  residunorm = sqrt(residu'*residu); 

  residumax = max(abs(residu)); 

  ittt = 0; 

  while residumax > 0.9*epsi & ittt < 200 

    ittt=ittt + 1; 

    itera=itera + 1; 

    ux1 = upp-x; 

    xl1 = x-low; 

    ux2 = ux1.*ux1; 

    xl2 = xl1.*xl1; 

    ux3 = ux1.*ux2; 

    xl3 = xl1.*xl2; 

    uxinv1 = een./ux1; 

    xlinv1 = een./xl1; 

    uxinv2 = een./ux2; 

    xlinv2 = een./xl2; 

    plam = p0 + P'*lam ; 

    qlam = q0 + Q'*lam ; 

    gvec = P*uxinv1 + Q*xlinv1; 

    GG = P*spdiags(uxinv2,0,n,n) - Q*spdiags(xlinv2,0,n,n); 

    dpsidx = plam./ux2 - qlam./xl2 ; 

    delx = dpsidx - epsvecn./(x-alfa) + epsvecn./(beta-x); 

    dely = c + d.*y - lam - epsvecm./y; 

    delz = a0 - a'*lam - epsi/z; 

    dellam = gvec - a*z - y - b + epsvecm./lam; 

    diagx = plam./ux3 + qlam./xl3; 

    diagx = 2*diagx + xsi./(x-alfa) + eta./(beta-x); 

    diagxinv = een./diagx; 

    diagy = d + mu./y; 

    diagyinv = eem./diagy; 

    diaglam = s./lam; 

    diaglamyi = diaglam+diagyinv; 

    if m < n 

      blam = dellam + dely./diagy - GG*(delx./diagx); 

      bb = [blam' delz]'; 

      Alam = spdiags(diaglamyi,0,m,m) + 

GG*spdiags(diagxinv,0,n,n)*GG'; 

      AA = [Alam     a 

            a'    -zet/z ]; 

      solut = AA\bb; 

      dlam = solut(1:m); 

      dz = solut(m+1); 

      dx = -delx./diagx - (GG'*dlam)./diagx; 

    else 

      diaglamyiinv = eem./diaglamyi; 

      dellamyi = dellam + dely./diagy; 

      Axx = spdiags(diagx,0,n,n) + 

GG'*spdiags(diaglamyiinv,0,m,m)*GG; 

      azz = zet/z + a'*(a./diaglamyi); 
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      axz = -GG'*(a./diaglamyi); 

      bx = delx + GG'*(dellamyi./diaglamyi); 

      bz  = delz - a'*(dellamyi./diaglamyi); 

      AA = [Axx   axz 

            axz'  azz ]; 

      bb = [-bx' -bz]'; 

      solut = AA\bb; 

      dx  = solut(1:n); 

      dz = solut(n+1); 

      dlam = (GG*dx)./diaglamyi - dz*(a./diaglamyi) + 

dellamyi./diaglamyi; 

    end 

% 

    dy = -dely./diagy + dlam./diagy; 

    dxsi = -xsi + epsvecn./(x-alfa) - (xsi.*dx)./(x-alfa); 

    deta = -eta + epsvecn./(beta-x) + (eta.*dx)./(beta-x); 

    dmu  = -mu + epsvecm./y - (mu.*dy)./y; 

    dzet = -zet + epsi/z - zet*dz/z; 

    ds   = -s + epsvecm./lam - (s.*dlam)./lam; 

    xx  = [ y'  z  lam'  xsi'  eta'  mu'  zet  s']'; 

    dxx = [dy' dz dlam' dxsi' deta' dmu' dzet ds']'; 

%     

    stepxx = -1.01*dxx./xx; 

    stmxx  = max(stepxx); 

    stepalfa = -1.01*dx./(x-alfa); 

    stmalfa = max(stepalfa); 

    stepbeta = 1.01*dx./(beta-x); 

    stmbeta = max(stepbeta); 

    stmalbe  = max(stmalfa,stmbeta); 

    stmalbexx = max(stmalbe,stmxx); 

    stminv = max(stmalbexx,1); 

    steg = 1/stminv; 

% 

    xold   =   x; 

    yold   =   y; 

    zold   =   z; 

    lamold =  lam; 

    xsiold =  xsi; 

    etaold =  eta; 

    muold  =  mu; 

    zetold =  zet; 

    sold   =   s; 

% 

    itto = 0; 

    resinew = 2*residunorm; 

    while resinew > residunorm & itto < 50 

    itto = itto+1; 

    x   =   xold + steg*dx; 

    y   =   yold + steg*dy; 

    z   =   zold + steg*dz; 

    lam = lamold + steg*dlam; 
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    xsi = xsiold + steg*dxsi; 

    eta = etaold + steg*deta; 

    mu  = muold  + steg*dmu; 

    zet = zetold + steg*dzet; 

    s   =   sold + steg*ds; 

    ux1 = upp-x; 

    xl1 = x-low; 

    ux2 = ux1.*ux1; 

    xl2 = xl1.*xl1; 

    uxinv1 = een./ux1; 

    xlinv1 = een./xl1; 

    plam = p0 + P'*lam ; 

    qlam = q0 + Q'*lam ; 

    gvec = P*uxinv1 + Q*xlinv1; 

    dpsidx = plam./ux2 - qlam./xl2 ; 

    rex = dpsidx - xsi + eta; 

    rey = c + d.*y - mu - lam; 

    rez = a0 - zet - a'*lam; 

    relam = gvec - a*z - y + s - b; 

    rexsi = xsi.*(x-alfa) - epsvecn; 

    reeta = eta.*(beta-x) - epsvecn; 

    remu = mu.*y - epsvecm; 

    rezet = zet*z - epsi; 

    res = lam.*s - epsvecm; 

    residu1 = [rex' rey' rez]'; 

    residu2 = [relam' rexsi' reeta' remu' rezet res']'; 

    residu = [residu1' residu2']'; 

    resinew = sqrt(residu'*residu); 

    steg = steg/2; 

    end 

  residunorm=resinew; 

  residumax = max(abs(residu)); 

  steg = 2*steg; 

  end 

  if ittt > 198 

    epsi 

    ittt 

  end 

epsi = 0.1*epsi; 

end 

xmma   =   x; 

ymma   =   y; 

zmma   =   z; 

lamma =  lam; 

xsimma =  xsi; 

etamma =  eta; 

mumma  =  mu; 

zetmma =  zet; 

smma   =   s; 

%----------------------------------------------------------

--- 
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8.2.3. Kktcheck.m 

 
%----------------------------------------------------------

----------- 

%  This is the file kktcheck.m 

%  Version Dec 2006. 

%  Krister Svanberg <krille@math.kth.se> 

% 

function[residu,residunorm,residumax] = ... 

kktcheck(m,n,x,y,z,lam,xsi,eta,mu,zet,s, ... 

         xmin,xmax,df0dx,fval,dfdx,a0,a,c,d); 

% 

%  The left hand sides of the KKT conditions for the 

following 

%  nonlinear programming problem are calculated. 

%          

%      Minimize  f_0(x) + a_0*z + sum( c_i*y_i + 

0.5*d_i*(y_i)^2 ) 

%    subject to  f_i(x) - a_i*z - y_i <= 0,  i = 1,...,m 

%                xmax_j <= x_j <= xmin_j,    j = 1,...,n 

%                z >= 0,   y_i >= 0,         i = 1,...,m 

%*** INPUT: 

% 

%   m    = The number of general constraints. 

%   n    = The number of variables x_j. 

%   x    = Current values of the n variables x_j. 

%   y    = Current values of the m variables y_i. 

%   z    = Current value of the single variable z. 

%  lam   = Lagrange multipliers for the m general 

constraints. 

%  xsi   = Lagrange multipliers for the n constraints 

xmin_j - x_j <= 0. 

%  eta   = Lagrange multipliers for the n constraints x_j - 

xmax_j <= 0. 

%   mu   = Lagrange multipliers for the m constraints -y_i 

<= 0. 

%  zet   = Lagrange multiplier for the single constraint -z 

<= 0. 

%   s    = Slack variables for the m general constraints. 

%  xmin  = Lower bounds for the variables x_j. 

%  xmax  = Upper bounds for the variables x_j. 

%  df0dx = Vector with the derivatives of the objective 

function f_0 

%          with respect to the variables x_j, calculated at 

x. 

%  fval  = Vector with the values of the constraint 

functions f_i, 

%          calculated at x. 
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%  dfdx  = (m x n)-matrix with the derivatives of the 

constraint functions 

%          f_i with respect to the variables x_j, 

calculated at x. 

%          dfdx(i,j) = the derivative of f_i with respect 

to x_j. 

%   a0   = The constants a_0 in the term a_0*z. 

%   a    = Vector with the constants a_i in the terms 

a_i*z. 

%   c    = Vector with the constants c_i in the terms 

c_i*y_i. 

%   d    = Vector with the constants d_i in the terms 

0.5*d_i*(y_i)^2. 

%      

%*** OUTPUT: 

% 

% residu     = the residual vector for the KKT conditions. 

% residunorm = sqrt(residu'*residu). 

% residumax  = max(abs(residu)). 

% 

rex   = df0dx + dfdx'*lam - xsi + eta; 

rey   = c + d.*y - mu - lam; 

rez   = a0 - zet - a'*lam; 

relam = fval - a*z - y + s; 

rexsi = xsi.*(x-xmin); 

reeta = eta.*(xmax-x); 

remu  = mu.*y; 

rezet = zet*z; 

res   = lam.*s; 

% 

residu1 = [rex' rey' rez]'; 

residu2 = [relam' rexsi' reeta' remu' rezet res']'; 

residu = [residu1' residu2']'; 

residunorm = sqrt(residu'*residu); 

residumax = max(abs(residu)); 

%----------------------------------------------------------

----------- 

 
 

8.2.4. Beam2.m 

 
%----------------------------------------------------------

----------- 

%  This is the file beam2.m.  Version April 2007. 

%  Written by Krister Svanberg <krille@math.kth.se>. 

%  It calculates function values and gradients 

%  for the "beam problem" from the MMA paper. 

% 

%    minimize 0.0624*(x(1) + x(2) + x(3) + x(4) + x(5)) 

%  subject to 61/(x(1)^3) + 37/(x(2)^3) + 19/(x(3)^3) + 
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%              7/(x(4)^3) +  1/(x(5)^3) =< 1, 

%              1 =< x(j) =< 10, for j=1,..,5. 

%  (the bounds on x(j) are defined in beaminit.m) 

% 

function [f0val,df0dx,fval,dfdx] = beam2(xval); 

% 

nx = 5; 

eeen = ones(nx,1); 

c1 = 0.0624; 

c2 = 1; 

aaa = [61 37 19 7 1]'; 

xval2 = xval.*xval; 

xval3 = xval2.*xval; 

xval4 = xval2.*xval2; 

xinv3 = eeen./xval3; 

xinv4 = eeen./xval4; 

f0val=c1*eeen'*xval; 

df0dx  = c1*eeen; 

fval = aaa'*xinv3-c2; 

dfdx = -3*(aaa.*xinv4)'; 

%----------------------------------------------------------

----------- 

 
 

8.2.5. Beaminit.m 

 
%----------------------------------------------------------

----------- 

%  This is the file beaminit.m.  Version April 2007. 

%  Written by Krister Svanberg <krille@math.kth.se> 

%  Some parameters and the starting point are defined 

%  for the "beam problem" from the MMA paper. 

% 

%    minimize 0.0624*(x(1) + x(2) + x(3) + x(4) + x(5)) 

%  subject to 61/(x(1)^3) + 37/(x(2)^3) + 19/(x(3)^3) + 

%              7/(x(4)^3) +  1/(x(5)^3) =< 1, 

%              1 =< x(j) =< 10, for j=1,..,5. 

% 

m = 1; 

n = 5; 

epsimin = 0.0000001; 

eeen    = ones(n,1); 

eeem    = ones(m,1); 

zeron   = zeros(n,1); 

zerom   = zeros(m,1); 

xval    = 5*eeen; 

xold1   = xval; 

xold2   = xval; 

xmin    = eeen; 

xmax    = 10*eeen; 



8. ANNEXOS   69 

 
 

low     = xmin; 

upp     = xmax; 

c       = 1000*eeem; 

d       = eeem; 

a0      = 1; 

a       = zerom; 

outeriter = 0; 

maxoutit  = 1; 

kkttol  = 0; 

% 

%----------------------------------------------------------

----------- 

 
 

8.2.6. Beammain.m 

 
%----------------------------------------------------------

----------- 

%  This is the file beammain.m.  Version September 2007. 

%  Written by Krister Svanberg <krille@math.kth.se>. 

% 

%  This file contains a main program for using MMA to solve 

%  a problem defined by the users files beaminit.m 

%  (which must be run before beammain.m) and beam2.m. 

% 

%%%% If outeriter=0, the user should now calculate function 

values 

%%%% and gradients of the objective- and constraint 

functions at xval. 

%%%% The results should be put in f0val, df0dx, fval and 

dfdx: 

if outeriter < 0.5 

  [f0val,df0dx,fval,dfdx] = beam2(xval); 

  innerit=0; 

  outvector1 = [outeriter innerit f0val fval'] 

  outvector2 = xval' 

end 

% 

%%%% The iterations start: 

kktnorm = kkttol+10; 

outit = 0; 

while kktnorm > kkttol & outit < maxoutit 

  outit   = outit+1; 

  outeriter = outeriter+1; 

%%%% The MMA subproblem is solved at the point xval: 

  [xmma,ymma,zmma,lam,xsi,eta,mu,zet,s,low,upp] = ... 

  mmasub(m,n,outeriter,xval,xmin,xmax,xold1,xold2, ... 

  f0val,df0dx,fval,dfdx,low,upp,a0,a,c,d); 

%%%% Some vectors are updated: 

  xold2 = xold1; 
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  xold1 = xval; 

  xval  = xmma; 

%%%% The user should now calculate function values and 

gradients 

%%%% of the objective- and constraint functions at xval. 

%%%% The results should be put in f0val, df0dx, fval and 

dfdx. 

  [f0val,df0dx,fval,dfdx] = beam2(xval); 

%%%% The residual vector of the KKT conditions is 

calculated: 

  [residu,kktnorm,residumax] = ... 

  kktcheck(m,n,xmma,ymma,zmma,lam,xsi,eta,mu,zet,s, ... 

           xmin,xmax,df0dx,fval,dfdx,a0,a,c,d); 

  outvector1 = [outeriter innerit f0val fval'] 

  outvector2 = xval' 

% 

end 

%----------------------------------------------------------

----------- 

 
 

8.2.7. Toy2.m 

 
%----------------------------------------------------------

----------- 

%  This is the file toy2.m.  Version September 2009. 

%  Written by Krister Svanberg <krille@math.kth.se>. 

%  It calculates function values and gradients 

%  for the following "toy problem": 

% 

%    minimize x(1)^2 + x(2)^2 + x(3)^2 

%  subject to (x(1)-5)^2 + (x(2)-2)^2 + (x(3)-1)^2 =< 9 

%             (x(1)-3)^2 + (x(2)-4)^2 + (x(3)-3)^2 =< 9 

%              0 =< x(j) =< 5, for j=1,2,3. 

% 

%  (the bounds on x(j) are defined in toyinit.m) 

% 

function [f0val,df0dx,fval,dfdx] = toy2(x); 

% 

f0val = x(1)^2 + x(2)^2 + x(3)^2; 

% 

df0dx = [2*x(1) 

  2*x(2) 

  2*x(3)]; 

% 

fval  = [(x(1)-5)^2+(x(2)-2)^2+(x(3)-1)^2-9 

  (x(1)-3)^2+(x(2)-4)^2+(x(3)-3)^2-9]; 

% 

dfdx  = 2*[x(1)-5  x(2)-2  x(3)-1 

    x(1)-3  x(2)-4  x(3)-3]; 
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%----------------------------------------------------------

----------- 

 
 

8.2.8. Toyinit.m 

 
%----------------------------------------------------------

----------- 

%  This is the file toyinit.m.  Version September 2009. 

%  Written by Krister Svanberg <krille@math.kth.se> 

%  Some parameters and the starting point are defined 

%  for the "toy problem": 

%    minimize x(1)^2 + x(2)^2 + x(3)^2 

%  subject to (x(1)-5)^2 + (x(2)-2)^2 + (x(3)-1)^2 =< 9 

%             (x(1)-3)^2 + (x(2)-4)^2 + (x(3)-3)^2 =< 9 

%              0 =< x(j) =< 5, for j=1,2,3. 

% 

% 

m = 2; 

n = 3; 

epsimin = 0.0000001; 

xval    = [4 3 2]'; 

xold1   = xval; 

xold2   = xval; 

xmin    = [0  0  0]'; 

xmax    = [5  5  5]'; 

low     = xmin; 

upp     = xmax; 

c       = [1000  1000]'; 

d       = [1  1]'; 

a0      = 1; 

a       = [0  0]';; 

outeriter = 0; 

maxoutit  = 1; 

kkttol  = 0; 

% 

%----------------------------------------------------------

----------- 

 
 

8.2.9. Toymain.m 

 
%----------------------------------------------------------

----------- 

%  This is the file toymain.m.  Version September 2009. 

%  Written by Krister Svanberg <krille@math.kth.se>. 

% 

%  This file contains a main program for using MMA to solve 

%  a problem defined by the users files toyinit.m 
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%  (which must be run before toymain.m) and toy2.m. 

% 

%%%% If outeriter=0, the user should now calculate function 

values 

%%%% and gradients of the objective- and constraint 

functions at xval. 

%%%% The results should be put in f0val, df0dx, fval and 

dfdx: 

if outeriter < 0.5 

  [f0val,df0dx,fval,dfdx] = toy2(xval); 

%  innerit=0; 

  outvector1 = [outeriter xval'] 

  outvector2 = [f0val fval'] 

end 

% 

%%%% The iterations start: 

kktnorm = kkttol+10; 

outit = 0; 

while kktnorm > kkttol & outit < maxoutit 

  outit   = outit+1; 

  outeriter = outeriter+1; 

%%%% The MMA subproblem is solved at the point xval: 

  [xmma,ymma,zmma,lam,xsi,eta,mu,zet,s,low,upp] = ... 

  mmasub(m,n,outeriter,xval,xmin,xmax,xold1,xold2, ... 

  f0val,df0dx,fval,dfdx,low,upp,a0,a,c,d); 

%%%% Some vectors are updated: 

  xold2 = xold1; 

  xold1 = xval; 

  xval  = xmma; 

%%%% The user should now calculate function values and 

gradients 

%%%% of the objective- and constraint functions at xval. 

%%%% The results should be put in f0val, df0dx, fval and 

dfdx. 

  [f0val,df0dx,fval,dfdx] = toy2(xval); 

%%%% The residual vector of the KKT conditions is 

calculated: 

  [residu,kktnorm,residumax] = ... 

  kktcheck(m,n,xmma,ymma,zmma,lam,xsi,eta,mu,zet,s, ... 

           xmin,xmax,df0dx,fval,dfdx,a0,a,c,d); 

  outvector1 = [outeriter xval'] 

  outvector2 = [f0val fval'] 

% 

end 

%----------------------------------------------------------

----------- 

 
 

8.2.10. Truss2.m 
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%----------------------------------------------------------

----------- 

%  This is the file truss2.m 

%  which calculates function values and derivatives for the 

%  "three bar truss problem", defined in the file 

trussmain.m. 

%  Written by Krister Svanberg <krille@math.kth.se> 

%  Department of Mathematics 

%  SE-10044 Stockholm, Sweden. 

% 

function [f0val,df0dx,fval,dfdx] = truss2(x); 

% 

e = [1 1 1]'; 

f0val = 0; 

df0dx = 0*e; 

 

D = diag(x); 

sq2 = 1/sqrt(2); 

R = [ 1 sq2 0 

      0 sq2 1 ]; 

 

p1 =  [1 0]'; 

p2 =  [1 1]'; 

p3 =  [0 1]'; 

 

K = R*D*R'; 

u1 = K\p1; 

u2 = K\p2; 

u3 = K\p3; 

 

compl1 = p1'*u1; 

compl2 = p2'*u2; 

compl3 = p3'*u3; 

 

volume = e'*x; 

V = 3; 

vol1 = volume - V; 

 

fval = [compl1 compl2 compl3 vol1]'; 

 

rtu1 = R'*u1; 

rtu2 = R'*u2; 

rtu3 = R'*u3; 

 

dcompl1 = -rtu1.*rtu1; 

dcompl2 = -rtu2.*rtu2; 

dcompl3 = -rtu3.*rtu3; 

 

dfdx = [dcompl1 dcompl2 dcompl3 e]'; 
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%----------------------------------------------------------

----------- 

 
 

8.2.11. Trussinit.m 

 
%----------------------------------------------------------

----------- 

%  This is the file trussinit.m 

%  in which some vectors for the "three bar truss problem", 

%  defined in the file trussmain.m, are initialized. 

% 

%  Written by Krister Svanberg <krille@math.kth.se> 

%  Department of Mathematics 

%  SE-10044 Stockholm, Sweden. 

% 

m = 4; 

n = 3; 

epsimin = 0.0000001; 

xval  = ones(n,1); 

xold1 = xval; 

xold2 = xval; 

xmin  = 0.001*ones(n,1); 

xmax  = 3*ones(n,1); 

low   = xmin; 

upp   = xmax; 

c = 1000*ones(m,1); 

d = zeros(m,1); 

a0 = 1; 

a = [1 1 1 0]'; 

% 

outeriter = 0; 

maxoutit  = 1; 

kkttol  = 0; 

% 

%----------------------------------------------------------

----------- 

 
 

8.2.12. Trussmain.m 

 

%----------------------------------------------------------

----------- 

%  This is the file trussmain.m.  Version September 2009. 

%  Written by Krister Svanberg <krille@math.kth.se>. 

% 

%  This file contains a main program for using MMA to solve 

%  a problem defined by the users files trussinit.m 

%  (which must be run before trussmain.m) and truss2.m. 
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% 

%  The following "three bar truss problem" is solved: 

% 

%  mininimize max{f1(x),f2(x),f3(x)} 

%  subject to: 

%  x1 + x2 + x3 <= V, 

%   0.001 <= xj <= V, for j=1,2,3. 

% 

%  where 

%  xj = volume of the j:th bar, 

%  fi(x) = pi'*ui = compliance for the i:th loadcase, 

%  V = 3 = upper bound on the total volume. 

% 

%  Since the length of each bar is = 1, 

%  xj is also the cross section area of the j:the bar. 

%   

%  Bar 1 connects the nodes 1 and 4. 

%  Bar 2 connects the nodes 2 and 4. 

%  Bar 3 connects the nodes 3 and 4. 

%  The coordinates of node 1 are (-1,0). 

%  The coordinates of node 2 are (-1/sqrt(2),-1/sqrt(2)). 

%  The coordinates of node 3 are (0,-1). 

%  The coordinates of node 4 are (0,0). 

%  The nodes 1,2,3 are fixed, while the load vectors for 

%  the different loadcases are applied at node 4. 

%  The load vector p1 = (1,0)' (loadcase 1). 

%  The load vector p2 = (1,1)' (loadcase 2). 

%  The load vector p3 = (0,1)' (loadcase 3). 

% 

%  The displacement vector ui is obtained from the system 

%  K(x)*ui = pi, i=1,2,3, where K(x) is the stiffness 

matrix 

%  and pi is the load vector. 

%  The stiffness matrix is given by K(x) = R*D(x)*R', 

%  where D(x) is a diagonal matrix with diagonal elements 

x1,x2,x3. 

%  The constant matrix R is given in the code below. 

%  The derivatives of the functions fi(x) are then given by 

%  dfi/dxj = -(rj'*ui)^2 , 

%  where rj is the j:th column of the matrix R. 

% 

%  The problem is written on the following form required by 

MMA. 

% 

%  minimize  z + 1000*(y1+y2+y3+y4) 

%  subject to the constraints: 

%            f1(x) - z - y1 <= 0 

%            f2(x) - z - y2 <= 0 

%            f3(x) - z - y3 <= 0 

%     x1 + x2 + x3 - 3 - y4 <= 0 

%                   0 <= xj <= 3, j=1,2,3 
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%                        yi >= 0, i=1,2,3,4 

%                         z >= 0. 

% 

% 

%%%% If outeriter=0, the user should now calculate function 

values 

%%%% and gradients of the objective- and constraint 

functions at xval. 

%%%% The results should be put in f0val, df0dx, fval and 

dfdx: 

if outeriter < 0.5 

  [f0val,df0dx,fval,dfdx] = truss2(xval); 

  innerit=0; 

  outvector1 = [outeriter xval'] 

  outvector2 = fval' 

end 

%%%% The iterations start: 

kktnorm = kkttol+10; 

outit = 0; 

while kktnorm > kkttol & outit < maxoutit 

  outit   = outit+1; 

  outeriter = outeriter+1; 

%%%% The MMA subproblem is solved at the point xval: 

  [xmma,ymma,zmma,lam,xsi,eta,mu,zet,s,low,upp] = ... 

  mmasub(m,n,outeriter,xval,xmin,xmax,xold1,xold2, ... 

  f0val,df0dx,fval,dfdx,low,upp,a0,a,c,d); 

%%%% Some vectors are updated: 

  xold2 = xold1; 

  xold1 = xval; 

  xval  = xmma; 

%%%% The user should now calculate function values and 

gradients 

%%%% of the objective- and constraint functions at xval. 

%%%% The results should be put in f0val, df0dx, fval and 

dfdx. 

  [f0val,df0dx,fval,dfdx] = truss2(xval); 

%%%% The residual vector of the KKT conditions is 

calculated: 

  [residu,kktnorm,residumax] = ... 

  kktcheck(m,n,xmma,ymma,zmma,lam,xsi,eta,mu,zet,s, ... 

           xmin,xmax,df0dx,fval,dfdx,a0,a,c,d); 

  outvector1 = [outeriter xval'] 

  outvector2 = fval' 

% 

end 

%----------- 
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8.3. Ampliació capítol 4: Anàlisi de problemes proporcionats  

 
 

8.3.1. Problema 1: BEAM 

 
El primer problema planteja el disseny d'una biga constituïda de 5 elements, 
cada un de secció transversal quadrada. 
 
Tal com es veu a la fig. 8.1., és suportada rígidament al node 1 i s'aplica una 
força externa vertical al node 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les variables de disseny són les altures xj i la funció a minimitzar és el pes de 
la biga. Com a restriccions de comportament tenim el límit donat en el 
desplaçament vertical del node 6 (quan la càrrega hi actua). No tindrem en 
compte, en aquest cas, els límits en les variables.  
 
El plantejament del problema, doncs, és el següent: 
 
 
P1: minimitzem 
 

                               

Subjecte a: 
  

  
  

  

  
  

  

  
  

 

  
  

 

  
     

 
 
On C1=0'0624 i C2=1 (constants que depenen de les propietats del material). 
 
Per a la resolució del problema, a més d'utilitzar els documents de codi abans 
explicats (mmasub.m, kktcheck.m i subsolv.m), s'utilitzen tres documents més, 
aquest cop adaptats segons el problema. 
 
En aquest exercici, són Beam2.m, Beaminit.m i Beammain.m. 
 

Fig. 8.1. Plantejament de l'exercici BEAM. Pertany a la Referència [1]. 
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8.3.1.1. Document Beam2.m 

 
Com hem vist al capítol 4, en aquest document es crea una funció a través de 
la qual s'obtenen els valors de la funció objectiu, de la restricció i dels gradients. 
 
En primer lloc, es defineix la capçalera de la funció, que estableix l'obtenció de 
f0val, df0dx, fval i dfdx en cada iteració a través de l'entrada de xval, és a dir, 
dels valors actuals de les variables de disseny. 
 
Després de la capçalera, es defineixen els valors nx (nombre de variables xj, 
que en aquest cas són 5), eeen (vector vertical d'uns de mida 5x1), els valors ja 
donats de C1 i C2 i també aaa (coeficients de l'equació limitadora).  
 
A continuació, i a través de les variables esmentades, es realitzen tots els 
càlculs necessaris per a la final obtenció dels valors de f0val, df0dx, fval i dfdx. 
 
Veiem que, en resum, f0val correspon a la funció objectiu, df0dx és un vector 
amb la derivada de f0val segons cada una de les variables que hi pertanyen; 
fval és la funció de restricció i dfdx la seva derivada segons cada variable, 
col·locades en un vector. 

 
 
8.3.1.2. Document Beaminit.m 

 
En aquest document es defineixen diverses variables necessàries per al càlcul 
d'optimització. 
 
És important el fet que, tal com hem comentat anteriorment, cal executar 
aquest arxiu primer abans que cap altre perquè el programa sencer funcioni, ja 
que algunes de les variables fonamentals per al càlcul només es troben 
definides aquí. 
 
Algunes de les variables definides aquí també ho estan a mmasub.m, com 
epsimin, eeen, eeem i zeron. Se'ls assigna el mateix valor a ambdós 
documents, fet que no resulta necessari per al bon funcionament del programa 
però que pot ser útil si cal utilitzar el codi de mmasub en un altre programa en 
què no es cridi prèviament l'init. 
 
Com que la definició és la mateixa, no suposa cap obstacle ni genera cap 
efecte. 
 
També es defineix zerom, una matriu d'1x1 amb valor 1. 
 
A més, es defineix xval inicial, és a dir, el valor que pren inicialment en el 
problema (a través de les iteracions, aquest valor anirà variant). D'inici, 
s'estableix com a: 
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També es defineixen xold1 i xold2, però en tractar-se de valors inicials, com 
que no disposem d'iteracions anteriors, adquireixen el mateix valor que xval. 
 
S'estableixen també valors xmax i xmin, és a dir, els límits que establim per a 
les variables de disseny. En aquest cas: 
 

      

 
 
 

 
 

  
  
  
  
   

 
 

 
 

                                   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 
 
S'igualen low a xmin i upp a xmax. Per tant, asímptotes i límits inicialment són 
els mateixos. 
 
A continuació es dóna valors a: 
 
c = 1000, d=1, a0=1, a=0 
 
Per acabar, es defineixen les variables outeriter=0, maxoutit=1 i kktol=0. 
 
Totes aquestes variables seran utilitzades en la resta de documents de codi. 
 
 
8.3.1.3. Document Beammain.m 

 
Aquest document és el que aglutina la resta de codis i, a través d'ell, ja es 
poden obtenir els valors resultants de disseny que es pretenien obtenir 
mitjançant l'optimització. 
 
El document comença amb una condició: si outeriter<0'5, s'entra a la primera 
part de codi.  
 
Cal notar que outeriter és definida a beaminit.m com a 0, per tant sempre 
s'entraria a la condició. Es defineix així per assegurar un major control sobre el 
codi per a casos específics. La solució permet més llibertat per plantejar 
problemes a solucionar sense necessitat de modificar el codi font cada vegada. 
 
Dins la condició, es crida la funció beam2, que com hem comentat proporciona 
els valors de les funcions i de les derivades. A més, es defineix innerit=0. 
També outvector1 com un vector que proporciona els valors d'outeriter, innerit, 
f0val i fval transposada. Per acabar outvector2 proporciona xval transposat. 
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Com veiem, són vectors de sortida que proporcionarien informació inicial del 
problema. Resulta interessant generar aquests vectors, ja que contribueix a 
rebre tota la informació de forma clara i a saber en tot moment quin problema 
s'ha definit. 
 
Ja fora de la condició inicial, es defineix kktnorm=kkttol+10 i outit=0. 
 
A continuació comencen les iteracions per a la resolució del problema, iniciant-
se amb una condició, que estableix el punt en què aquestes iteracions 
s'aturaran. Les iteracions s'aniran succeint mentre kktnorm>kkttol i 
outit<maxoutit. 
 
Tenint en compte la definició anterior, kktnorm sempre seria major que kkttol, 
per tant és una condició que sempre es compleix. En casos concrets, i quan 
resulti necessari, es podria modificar aquesta condició per resoldre problemes 
específics. 
 
La condició outit<maxoutit, estableix que es duran a terme iteracions fins que 
outit hagi incrementat prou per igualar maxoutit. Tal com s'ha comentat en 
l'apartat anterior, definint maxoutit=1 només es permet una iteració, amb la qual 
cosa els valors no seria gaire acurats. 
 
A l'interior de la condició, s'incrementa el valor outit en una unitat per a cada 
iteració. Outeriter, també. 
 
A continuació es crida la funció mmasub, amb la qual s'obtenen els valors 
actuals de xmma, ymma, zmma, lam, xsi, eta, mu, zet, s, low i upp. Cal 
recordar que la funció mmasub inclou la crida i execució de la funció subsolv. 
 
Després, s'actualitzen els valors de xold1, xold2 i xval (ja que, en succeir-se 
una iteració, els valors actuals i anteriors varien). 
 
El següent pas és la crida de la funció beam2, que proporciona els valors 
actuals de les funcions i derivades, i també es crida la funció kktcheck, que 
obté residus. Aquests resulten ser una informació interessant, ja que poden ser 
utilitzats per avaluar la bondat de les iteracions i el resultat final. 
 
Per últim, s'actualitzen els valors de outvector1 i outvector2. 
 
Quan el procés s'atura, assolides totes les iteracions marcades per maxoutit, ja 
es poden consultar els valors de disseny que es buscaven mitjançant 
l'optimització. Els valors de disseny òptims es trobaran cridant xval, i el valor de 
la funció objectiu òptima, cridant f0val. 
 
Analíticament, els resultats que ens proposa el paper són: 
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Els resultats obtinguts amb maxoutit=1, tal com estava marcat d’entrada, serien 
els següents: 
 

     

 
 
 

 
 

      
      
      
      
       

 
 

 
 

 

 

               
 
 
Molt allunyats dels que obtenim amb maxoutit=50, que s’acosten molt més als 
resultats trobats analíticament: 
 

     

 
 
 

 
 

      
      
      
      
       

 
 

 
 

 

 

               
 
Veiem, doncs, que a través de les iteracions el programa aconsegueix acostar-
se al valor òptim real. 

 
La resta de problemes d'exemple proporcionats per Krister Svanberg i 
analitzats un per un es troben als Annexos. 
 
 

8.3.2. Problema 2: TOY 

 
En aquest problema, el plantejament és el següent: 
 
 
Minimitzar 
 

  
    

    
  

 
Subjecte a 
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Per a la resolució del problema, a més d'utilitzar els documents de codi abans 
explicats (mmasub.m, kktcheck.m i subsolv.m), s'utilitzen tres documents més. 
 
En aquest exercici, són Toy2.m, Toyinit.m i Toymain.m. 

 
 
8.3.2.1 Document Toy2.m 

 
En aquest document, tal com es feia a Beam2.m, es realitza el càlcul dels 
valors de les funcions i de les derivades (f0val, df0dx, fval i dfdx). 
 
Per dur-ho a terme, es defineix f0val a la funció objectiu i df0dx al seu gradient. 
 
En canvi, fval s’iguala a les dues inequacions restrictives i dfdx és definida com 
un vector derivada de les inequacions. 

 
 
8.3.2.2. Document Toyinit.m 

 
A Toyinit.m, tal com passava a Beaminit.m, es defineixen una sèrie de variables 
útils per al càlcul posterior. Per això, és igualment necessari executar aquest 
document abans que la resta. 
 
Es defineixen el nombre de limitacions (2), el nombre de variables (3), epsimin, 
els valors inicials de x (xval), que són x1=4, x2=3 i x3=2, els valors d’anteriors 
iteracions, que inicialment són iguals a xval. 
 
També els límits màxims (x1=5, x2=5 i x3=5) i mínims (x1=0, x2=0 i x3=0). 
Com en l’anterior cas, els límits upp i max s’hi igualen respectivament. 
 
A continuació es defineixen c, d, a0, a, outeriter, maxoutit i kkttol. Cal remarcar 
que, com abans, maxoutit ve amb valor 1, fet que no serà útil per a l’obtenció 
d’uns resultats acurats. 

 
 
8.3.2.3. Document Toymain.m 

 
L’estructura d’aquest document és la mateixa que la de Beammain.m i, tal com 
passava en el primer problema, després d’haver executat Toyinit.m és 
necessari executar aquest document per posar en marxa les iteracions del 
càlcul. 
 
Aquest document és pràcticament igual al de Beammain.m, només que s’han 
substituït les crides a la funció Beam2 per les crides a la funció Toy2. 
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També canvia el fet que no es defineix innerit=0, com es feia en l’altre 
document. 
 
Per últim, es varien els valors donats pels vectors outvector1 i outvector2. En 
aquest cas, els valors que ofereixen els vectors són: 
 
Outvector1 = [outeriter xval’] 
 
Outvector2 = [f0val fval’] 
 
Els valors obtinguts a través de l’execució del programa són els següents: 
 
 

       
      
      
      

   

 

               

 
 

8.3.3. Problema 3: TRUSS 

 
El problema Truss, o “Three bar truss problem”, ens planteja una estructura 
composta de barres unides de la següent manera: la barra 1 connecta els 
nodes 1 i 4, la barra 2 connecta els nodes 2 i 4 i la barra 3 connecta els nodes 
3 i 4. 
 

Les coordinades són (-1,0) pel node 1, (      , (     ) pel node 2, (0,-1) pel 
node 3 i (0, 0) pel node 4. 
 
Mentre que els nodes 1, 2 i 3 estan fixats, els vectors de càrrega pels diferents 
casos possibles són aplicats al node 4. 
 
Tenim tres casos de càrrega: 
 

 Cas 1: vector de càrrega      
 
 
   

 

 Cas 2: vector de càrrega      
 
 
   

 

 Cas 3: vector de càrrega      
 
 
   

 

El vector de desplaçament    és obtingut del sistema                   , 

on      és la matriu de rigidesa i    el vector de càrrega. 
 

La matriu de rigidesa ve donada per               , on      és la matriu 
amb elements diagonals   ,    i   . 
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Les derivades de les funcions       són donades per 
   

   
      

     
 
, on    és 

la columna j:th de la matriu  . 
 
La notació j:th és una traducció de n-èssima, on n és el comptador, que en 
aquest cas es correspon a j, i th ve de l'anglès (fourth, fifth...). 
 
El plantejament és el següent: 
 
Minimitzar 

                         
 
Subjecte a 

           

 
                             

 
 
D’on sabem que: 
 

    és el volum de la barra j:th 

 

       és   
    , és a dir, la conformitat pel cas de càrrega i:th 

 

   =3, i és la limitació superior del volum total 
 

 La llargada de cada barra és 1 
 

    és també la secció transversal per la barra j:th. 

 
A continuació, el problema es reescriu amb la forma requerida pel mètode 
MMA: 
 
 
Minimitzar  

                     
 
Subjecte a 
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Per a la resolució del problema, a més d'utilitzar els documents de codi abans 
explicats (mmasub.m, kktcheck.m i subsolv.m), s'utilitzen tres documents més. 
 
En aquest exercici, són Truss2.m, Trussinit.m i Trussmain.m. 
 
 

8.3.3.1. Document Truss2.m 

 
En aquest document, tal com es feia a Beam2.m i a Toy2.m, es realitza el 
càlcul dels valors de les funcions i de les derivades (f0val, df0dx, fval i dfdx). 
 
Per dur-ho a terme, en primer lloc, es defineixen una sèrie de variables. 
 
Són el vector vertical d’uns ; f0val igual a zero; dfdx igual a zero per e; D, que 
és la diagonal d’x; sq2, que és la inversa de l’arrel quadrada de 2; R, una 
matriu; i també els valors de p1, p2 i p3, vectors de càrrega amb valors 
coneguts  a l’enunciat del problema. 
 
A continuació, es defineix la fórmula de K ja esmentada i es calculen els 

vectors de desplaçament u1, u2 i u3 mitjançant                   . 
 
El càlcul de les variables compl1, compl2 i compl3 es refereix a la conformitat 

per cada cas de càrrega, ja que       és   
    . 

 
Tot seguit es realitza un càlcul de volums, restant V=3 al volum e’*x. 
 
El valor de fval es defineix, doncs, com un vector vertical amb els tres valors de 
conformitat i amb el valor de volum. 
 
Aleshores es calculen rtu1, rtu2 i rtu3, que són la multiplicació de R’*ui, i 
s’utilitzen per a obtenir dcompl1, dcompl2 i dcompl3, elevant-los al quadrat i 

amb un signe negatiu. S’utilitza la fórmula de les derivades 
   

   
      

     
 
. 

 
Per acabar, es defineix dfdx com un vector vertical amb els tres valors de 
dcompl i la e en última posició. 
 
 
8.3.3.2. Document Trussinit.m 

 
A Trussinit.m, tal com succeïa a Beaminit.m i a Toyinit.m, es defineixen una 
sèrie de variables útils per al càlcul posterior. Per això, és igualment necessari 
executar aquest document abans que la resta. 
 
Es defineixen el nombre de limitacions (4), el nombre de variables (3), epsimin, 
els valors inicials de x (xval), que són un vector vertical de 3 posicions fet d’uns, 
els valors d’anteriors iteracions, que inicialment són iguals a xval. 
 
També els límits màxims (tres vegades xval) i mínims (0’001 vegades xval). 
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Com en els anteriors casos, els límits upp i max s’hi igualen respectivament. 
 
A continuació es defineixen c, d, a0, a, outeriter, maxoutit i kkttol. Cal remarcar 
que, com en els altres dos casos, maxoutit ve amb valor 1, fet que no serà útil 
per a l’obtenció d’uns resultats acurats. 

 
 
8.3.3.3. Document Trussmain.m 

 
L’estructura d’aquest document és la mateixa que la de Beammain.m i que la 
de Toymain.m, i tal com passava en els altres problemes, després d’haver 
executat Trussinit.m és necessari executar aquest document per posar en 
marxa les iteracions del càlcul. 
 
Aquest document és pràcticament igual al de Beammain.m i Toymain.m, només 
que s’han substituït les crides a la funció Beam2 o Toy2 per les crides a la 
funció Truss2. 
 
A més, es varien els valors donats pels vectors outvector1 i outvector2. En 
aquest cas, els valors que ofereixen els vectors són: 
 
Outvector1 = [outeriter xval’] 
Outvector2 = [fval’] 
 
Els resultats obtinguts amb maxoutit=1, tal com estava marcat d’entrada, serien 
els següents: 
 

      
      
      
      

  

 

          
 
 
Molt allunyats dels que obtenim amb maxoutit=50, que s’acosten molt més als 
resultats trobats analíticament: 
 

       
      
      
      

  

 

          
 
Veiem, doncs, que a través de les iteracions, els valors de les variables de 
disseny varien considerablement. HO HE TORNAT A FER I NO DONA AIXÒ 
 
 
Cal destacar que en aquest problema, ambdós casos presenten un valor final 

de        , ja que ja ho definia d'entrada així.  
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8.4. Ampliació capítol 5: Desenvolupaments matemàtics 

 
 

8.4.1. Problema 1: Ala d'un avió 

 
Càlcul de la força aplicada: 
 

     
  

 
         

 
Procés d'obtenció de la funció que definirà el valor d'h en cada punt: 
 
 

       
 

          
 

  
     

   
 

     

 
 

 

     
     

 
  

 
 
 
Procés d'obtenció del volum de la peça: 
 
 

         
 

 

 

 

            
 

 
               

 

 

 

 

         
     

    
  

 

  
         

   
         

  

 
 

            
 

  
        

       

 
 
Per tant, el pes total de l'estructura serà: 
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Definirem g = 9.81 m/s2. La densitat del material serà   = 27000 kg/m3, tenint 
en compte que utilitzarem alumini. 
 
Per tant: 
 

                    
 

  
        

        

 
Sabent les relacions que existeixen entre les variables, podríem simplificar 
l'equació de la següent manera: 
 

                               
    

  
        

                

 

                                               
 

   
      

   
                           

 

                       
 
 
La definició de la deflexió elàstica és la següent: 
 

   
   

   
 

 
 
Sabem que el moment d'inèrcia del perfil en C que hem escollit, i respecte l'eix 
adequat, és el següent: 
 

   
             

 
    

  

 
Sabent que: 
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Per tant, l'expressió queda de la següent manera: 
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Per tal que el problema disposi de les variables adequades per poder dur a 
terme la integral, substituirem h per l’expressió trobada anteriorment: 
 

     
     

 
  

            

 
 

 

   
  

             
 

  
 

 

    
  

             
 

  
 

 
 

   
                                               

         
  

 
 

 
 
                     

   
                   

   
                   

  

 
                   

  
  

 
 

 
 
                                                                 

   

 
                     

 

   

 

 
 

 
                                                                 

                     
 
 

 

 
 

 
   

                                                               
 

                                             
 

 
 
Substituint els valors per lletres per tal de simplificar l’equació, ens queda de la 
següent manera: 
 

   
        

        
 

 
 
 
A continuació, realitzarem el càlcul de la deflexió elàstica de la següent 
manera: 
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L'expressió quedarà així: 
 

    
 

  
 

  

 

 

 

 
      

        
 

  

 

 

 

              
        

        

 

 

 

 
 
Per realitzar la integral d'una funció racional, en primer lloc cal dividir els dos 
polinomis. L'equació queda així: 
 

  
        

 

   
                                      

                                    
                     

 

 
 
La integral, de moment, quedarà així: 
 
 

                     
                 

 

 

  

 

                             

 

 

 

 
 
Ara caldrà simplificar I2. Simplificarem l'equació: 
 
 

   
                                      

    
        

     
     

       
     

 
  

 
 

   
                                      

          
 

 

     
 

 

     
 

 
 
Tenim que: 
 

                 
                  

 
 
Per tant, sabem que I2 serà: 
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Un cop així de simplificat, ja podrem trobar la integral de I2, que serà de la 
següent manera:  
 

   

 

 

  
              

   
        

     

 
 

 

 
             

   
       
     

 
 

 

 

 

                
 

   
        

     

 
 

 

              
 

   
       
     

 

 

  

 

                      
        

     
  

 

 

                     
       

     
  

 

 

 

 
 

                    
        

         
                  

       

       
  

 
 
Finalment, unint I2 amb la resta d'elements del moment d'inèrcia, l'equació de 
la deflexió elàstica quedarà de la següent manera: 
 
 

                                

 

 

  

 

                                  
        

         
         

       

       
    

 
 
 

8.4.2. Problema 2: Tren d'aterratge 

 
Càlcul de la força aplicada. 
L'avió, quan està aterrant, arriba als 80 cm d'altura a una velocitat de: 
 

                   

 
Assumint que el pes en buit de la Cessna és de 500 kg, l'energia cinètica a 
absorbir serà de: 
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D'aquesta manera, tindrem: 
 

  
 

 
 

      

   
         

 
Aplicarem, per si de cas, un coeficient de seguretat de 1.5 per tal d'estar 
treballant un cas més desfavorable, per tant estarem parlant de la següent 
força: 
 

                           
 
 
Seguint el teorema de Pitàgores, la longitud de cada barra serà: 
 

     
   

  

 
 

 

 

 
El volum de les dues barres serà: 
 

           
   

  

 
 

 

 

 
Per tant, el pes total de l'estructura serà: 
 

       
 

          
   

  

 
 

 

 

 
I, tenint en compte que g = 9.81 m/s2 i que la densitat del material serà   = 
7850 kg/m3: 
 
 

             
   

  

 
 

 

 

 
 
La definició de la fletxa de la flexió és la següent: 
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Tenint en compte que disposem d'una barra de secció circular, el moment 
d'inèrcia serà: 
 

  
   

 
 

 
Per tant: 
 

   
    

     
 

 
També tindrem en compte altres aspectes: 
 

      
  

  
 

 
 

 

                       
 

         
   

  
 

 

         
 

 
  

  

  
 

   

 
 

   
 
  

 

 
 

   

   
   

  

  
  

 
Cal tenir en compte que hem anomenat Fy a la component que calculem 
perquè és la que queda perpendicular a la barra. Menyspreem la Fx (força 
paral·lela a la barra), ja que l'energia que aquesta efectuaria per al vinclament 
seria molt menor i no afectaria en gran mesura al càlcul. 
 
Amb tot això, el desplaçament vertical també podria expressar-se: 
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8.4.3. Problema 3: Escala d'embarcament 

 
Càlcul de la força aplicada: 
 

                                    
 

 

 
                   

 
La barra de la dreta, segons el teorema de Pitàgores, serà: 
 

     
           

 
Així doncs, el volum de totes les barres serà: 
 

                 
            

 
 
Per tant, el pes total de l'estructura serà: 
 

       
 

                    
         

   

 
 

Definirem g = 9.81 m/s2. La densitat del material serà   = 2700 kg/m3, tenint en 
compte que utilitzarem alumini. 
 
Per tant: 
 



96   APLICACIÓ DEL MÈTODE DE LES ASÍMPTOTES MÒBILS (MMA) 
 

  

                                     

 
 
Sabent que x2=x3/4,també ho podríem expressar com:  
 

           
      

 
       

   
 

  
  

 
 
La definició de la fletxa de la flexió és la següent: 
 

   
   

   
 

 
 
Tenint en compte que disposem d'una barra de secció circular, el moment 
d'inèrcia serà: 
 

  
   

 
 

 
Per tant: 
 

   
    

     
 

 
També tindrem en compte altres aspectes: 
 

     
           

 

                     
 

 

 
  

 

 
     

        

  
 

 

         
 

 
  

  

  
 

   

 
 

   
 
  

 

 
 

   

   
   

  

  
  

 
Cal tenir en compte que hem anomenat Fy a la component que calculem 
perquè és la que queda perpendicular a la barra. Menyspreem la Fx (força 
paral·lela a la barra), ja que l'energia que aquesta efectuaria per al vinclament 
seria molt menor i no afectaria en gran mesura al càlcul. A més, com veiem, 
només tenim en compte la F/2 de la dreta. 
 
Amb tot això, el desplaçament vertical també podria expressar-se: 
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Sabent que x2=x3/4, ho podem simplificar més: 
 

   
           

   

       
   

 

    

  
 

 
 

   
             

       
 

    

  
 

 

   
                    

  

  
 

 
 

8.4.4. Problema 4: Passarel·la d'accés a aeronaus 

 
Càlcul de la força aplicada a la passarel·la: 
 

                    
 
La secció serà: 
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Per tant, el volum total de la passarel·la serà el següent: 
 
 

            
            

 
 
Per tant, el pes total de l'estructura serà: 
 

       
 

          
            

 
 

Definirem g = 9.81 m/s2. La densitat del material serà   = 2700 kg/m3, tenint en 
compte que utilitzarem alumini. A més, e=0.4m. 
 
Per tant: 
 

             
            

 

                    
 

                        
 

                     
 
 
L'equació de la fletxa màxima per una biga bisuportada i amb una càrrega 
distribuïda, és la següent: 
 

      
    

     
 

 
 
On p és la força aplicada, l és la longitud de la biga, E és el Mòdul Elàstic o de 
Young i I és el Moment d'Inèrcia. 
 
El moment d'inèrcia d'un tub quadrat és el següent: 
 

      
  

          

  
 

 
 
A més, el mòdul elàstic de l'alumini és de E= 70 GPa=70*109 kg/s2m. 
 
Amb aquestes dades, i coneixent P i L, la fletxa màxima serà: 
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8.5. Ampliació capítol 5: Codis generats  

 

8.5.1. Problema 1: Ala d'un avió 

 
Anomenarem al nostre problema ALA. Per tant, començarem pel document que 
durà el nom de ala2.m. 
 
 
function [f0val,df0dx,fval,dfdx] = ala2(xval) 

  

C1= 2648.7; 

C2= 1.869*10^(-6); 

  

L=xval(3); 

dife= xval(2)-xval(1); 

lou= (xval(2)-86.74)/(xval(1)-86.74); 

lod= (xval(2)+8.98)/(xval(1)+8.98); 

parent= (78.92*log(lou)-0.82*log(lod)); 

dx1= -1/(xval(1)-86.74); 

dx11= -1/(xval(1)+8.98); 

dx2= 1/(xval(2)-86.74); 

dx22= 1/(xval(2)+8.98); 

  

f0val= C1*L*(0.32+xval(1)+xval(2)); 

  

df0dx=[C1*L C1*L C1*(0.32+xval(1)+xval(2))]'; 

  

fval= C2*(L^5)*(1+dife*(78.92*log(lou)-0.82*log(lod)))-0.1; 

  

dfdx= [-C2*(L^5)*parent+C2*(L^5)*dife*(78.92*dx1-0.82*dx11) 

    C2*(L^5)*parent+C2*(L^5)*dife*(78.92*dx2-0.82*dx22) 

        5*C2*(1+dife*parent)*(L^4)]'; 

 
 
 
A continuació, treballarem en el document que anomenarem alainit.m. 
 
m= 1; 

n= 3; 

epsimin= 0.0000001; 

eeen    = ones(n,1); 

eeem    = ones(m,1); 

zeron   = zeros(n,1); 

zerom   = zeros(m,1); 

  

xval= [0.46 0.16 9]'; 

xold1= xval; 

xold2= xval; 

xmin= [0.4 0.1 8]'; 

xmax= [0.5 0.2 12]'; 
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low= xmin; 

upp= xmax; 

c = 1000*eeem; 

d = eeem; 

a0 = 1; 

a = zerom; 

outeriter= 0; 

maxoutit= 50; 

kkttol= 0; 

 

Per últim, adaptarem el document arrel, alamain.m: 
 

clear all 

alainit; 

 

if outeriter < 0.5 

 

  [f0val,df0dx,fval,dfdx] = ala2(xval); 

  innerit=0; 

  outvector1 = [outeriter xval'] 

  outvector2 = [f0val fval'] 

end 

% 

%%%% Iteracions: 

% 

kktnorm = kkttol+10; 

outit = 0; 

while kktnorm > kkttol & outit < maxoutit 

  outit   = outit+1; 

  outeriter = outeriter+1; 

% 

%%%% Es resol el subproblema MMA al punt xval: 

  [xmma,ymma,zmma,lam,xsi,eta,mu,zet,s,low,upp] = ... 

  mmasub(m,n,outeriter,xval,xmin,xmax,xold1,xold2, ... 

  f0val,df0dx,fval,dfdx,low,upp,a0,a,c,d); 

% 

%%%% S'actualitzen vectors: 

  xold2 = xold1; 

  xold1 = xval; 

  xval  = xmma; 

% 

%%%% Es calculen els valors de la funció i els gradients de 

%%%%la funció objectiu i de les restriccions a xval: 

% 

  [f0val,df0dx,fval,dfdx] = ala2(xval); 

% 

%%%% Càlcul del vector residual de les condicions KKT: 

% 

  [residu,kktnorm,residumax] = ... 

  kktcheck(m,n,xmma,ymma,zmma,lam,xsi,eta,mu,zet,s, ... 

           xmin,xmax,df0dx,fval,dfdx,a0,a,c,d); 
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  outvector1 = [outeriter xval'] 

  outvector2 = [f0val fval'] 

% 

end 

 
 

8.5.2. Problema 2: Tren d'aterratge 

 
Anomenarem al nostre problema TREN. Per tant, començarem pel document 
que durà el nom de tren2.m. La variable z la canviarem per are, per tal de no 
coincidir amb altres variables del codi i crear confusions. 
 
 
function [f0val,df0dx,fval,dfdx] = tren2(xval) 

  

C1=154017; 

C2=7.331*10^-8; 

are=xval(3); 

  

arrel= (xval(1)^2)+((xval(2)/2)^2); 

num= C2*xval(2)*arrel; 

  

drx1=2*C2*xval(2)*xval(1)/(are^2); 

drx2=(C2*(xval(1)^2)+(3/4)*C2*(xval(2)^2))/are^2; 

drare= -2*num/are^3; 

  

f0val= C1*are*sqrt(arrel); 

  

df0dx= [C1*are*0.5*(arrel^(-0.5))*2*xval(1) 

    C1*are*0.5*(arrel^(-0.5))*0.5*xval(2) 

    C1*sqrt(arrel)]; 

  

fval= (num/are^2)-0.15; 

  

dfdx= [drx1 drx2 drare 

    drx1 drx2 drare]; 

 
 
A continuació, treballarem en el document que anomenarem treninit.m. 
 
m=2; 

n=3; 

epsimin= 0.0000001; 

eeen    = ones(n,1); 

eeem    = ones(m,1); 

zeron   = zeros(n,1); 

zerom   = zeros(m,1); 

xval= [0.8 2 0.05]'; 

xold1= xval; 

xold2= xval; 
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xmin= [0.7 1.8 0.0001]'; 

xmax= [0.9 2.3 0.13]'; 

low= xmin; 

upp= xmax; 

c = 1000*eeem; 

d = eeem; 

a0 = 1; 

a = zerom; 

outeriter= 0; 

maxoutit= 50; 

kkttol= 0; 

 

 
Per últim, adaptarem el document arrel, trenmain.m: 
 

clear all 

treninit; 

 

 

if outeriter < 0.5 

 

  [f0val,df0dx,fval,dfdx] = tren2(xval); 

  innerit=0; 

  outvector1 = [outeriter xval'] 

  outvector2 = [f0val fval'] 

end 

% 

%%%% Iteracions: 

% 

kktnorm = kkttol+10; 

outit = 0; 

while kktnorm > kkttol & outit < maxoutit 

  outit   = outit+1; 

  outeriter = outeriter+1; 

% 

%%%% Es resol el subproblema MMA al punt xval: 

  [xmma,ymma,zmma,lam,xsi,eta,mu,zet,s,low,upp] = ... 

  mmasub(m,n,outeriter,xval,xmin,xmax,xold1,xold2, ... 

  f0val,df0dx,fval,dfdx,low,upp,a0,a,c,d); 

% 

%%%% S'actualitzen vectors: 

  xold2 = xold1; 

  xold1 = xval; 

  xval  = xmma; 

% 

%%%% Es calculen els valors de la funció i els gradients de 

%%%%la funció objectiu i de les restriccions a xval: 

% 

  [f0val,df0dx,fval,dfdx] = tren2(xval); 

% 

%%%% Càlcul del vector residual de les condicions KKT: 
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% 

  [residu,kktnorm,residumax] = ... 

  kktcheck(m,n,xmma,ymma,zmma,lam,xsi,eta,mu,zet,s, ... 

           xmin,xmax,df0dx,fval,dfdx,a0,a,c,d); 

  outvector1 = [outeriter xval'] 

  outvector2 = [f0val fval'] 

% 

end 

 
 

8.5.3. Problema 3: Escala d'embarcament 

 
Anomenarem al nostre problema ESCAL. Per tant, començarem pel document 
que durà el nom de escal2.m. Per tal que no hi hagi problemes amb les 
variables, anomenarem z=are i x3 serà xval(2). 
 
 
function [f0val,df0dx,fval,dfdx] = escal2(xval) 

  

C1= 26487; 

C2= 4.814*10^-9; 

are=xval(1); 

  

arrel= 6.25+(9*xval(2)^2)/16; 

darrel= 2*9*xval(2)/16; 

  

f0val= C1*are*(((10+5*xval(2))/4)+sqrt(arrel)); 

df0dx= [C1*(((10+5*xval(2))/4)+sqrt(arrel)) 

    C1*are*5/4+C1*are*0.5*(arrel^-0.5)*9*xval(2)/8]; 

  

fval= (C2*xval(2)*(100+9*(xval(2)^2)))/are^2-0.5; 

dfdx= [(-2*C2*xval(2)*(100+9*(xval(2)^2)))/are^3 

    (C2*100/are^2)+(C2*9*3*xval(2)^2)/are^2]'; 

 
 
A continuació, treballarem en el document que anomenarem escalinit.m. 
 
m=1; 

n=2; 

epsimin= 0.0000001; 

eeen    = ones(n,1); 

eeem    = ones(m,1); 

zeron   = zeros(n,1); 

zerom   = zeros(m,1); 

xval= [0.1 4.5]'; 

xold1= xval; 

xold2= xval; 

xmin= [0.0001 4]'; 

xmax= [0.2 6]'; 

low= xmin; 
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upp= xmax; 

  

c = 1000*eeem; 

d = eeem; 

a0 = 1; 

a = zerom; 

outeriter= 0; 

maxoutit= 50; 

kkttol= 0; 

 

 

Per últim, adaptarem el document arrel, escalmain.m: 
 

 

clear all 

escalinit; 

 

if outeriter < 0.5 

  [f0val,df0dx,fval,dfdx] = escal2(xval); 

  innerit=0; 

  outvector1 = [outeriter xval'] 

  outvector2 = [f0val fval'] 

end 

% 

%%%% Iteracions: 

% 

kktnorm = kkttol+10; 

outit = 0; 

while kktnorm > kkttol & outit < maxoutit 

  outit   = outit+1; 

  outeriter = outeriter+1; 

% 

%%%% Es resol el subproblema MMA al punt xval: 

  [xmma,ymma,zmma,lam,xsi,eta,mu,zet,s,low,upp] = ... 

  mmasub(m,n,outeriter,xval,xmin,xmax,xold1,xold2, ... 

  f0val,df0dx,fval,dfdx,low,upp,a0,a,c,d); 

% 

%%%% S'actualitzen vectors: 

  xold2 = xold1; 

  xold1 = xval; 

  xval  = xmma; 

% 

%%%% Es calculen els valors de la funció i els gradients de 

%%%%la funció objectiu i de les restriccions a xval: 

% 

  [f0val,df0dx,fval,dfdx] = escal2(xval); 

% 

%%%% Càlcul del vector residual de les condicions KKT: 

% 

  [residu,kktnorm,residumax] = ... 

  kktcheck(m,n,xmma,ymma,zmma,lam,xsi,eta,mu,zet,s, ... 



106   APLICACIÓ DEL MÈTODE DE LES ASÍMPTOTES MÒBILS (MMA) 
 

  

           xmin,xmax,df0dx,fval,dfdx,a0,a,c,d); 

  outvector1 = [outeriter xval'] 

  outvector2 = [f0val fval'] 

% 

end 

 
 

8.5.4. Problema 4: Passarel·la d'accés a aeronaus 

 
Anomenarem al nostre problema FINGER. Per tant, començarem pel document 
que durà el nom de finger2.m. 
 
 
function [f0val,df0dx,fval,dfdx] = finger2(xval) 

  

e=0.4; 

  

C1=42379.2; 

C2=3.8*10^-8; 

  

num= C2*xval(2)^4; 

den= (xval(1)^4)-(xval(1)-2*e)^4; 

  

dx1= -4*num*((xval(1)^3)-(xval(1)-2*e)^3); 

dx2= 4*C2*(xval(2)^3)*den; 

  

f0val= C1*xval(2)*(xval(1)-e); 

  

df0dx= [C1*xval(2) C1*xval(1)-C1*e]'; 

  

fval= (num/den)-0.05; 

  

dfdx= [dx1/(den^2) dx2/(den^2)]; 

  

 
A continuació, treballarem en el document que anomenarem fingerinit.m. 
 
m=1; 

n=2; 

epsimin= 0.0000001; 

eeen    = ones(n,1); 

eeem    = ones(m,1); 

zeron   = zeros(n,1); 

zerom   = zeros(m,1); 

  

xval= [2.8 9]'; 

xold1= xval; 

xold2= xval; 

  

xmin= [2.6 7]'; 

xmax= [3.5 12]'; 
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low= xmin; 

upp= xmax; 

  

c = 1000*eeem; 

d = eeem; 

a0 = 1; 

a = zerom; 

  

outeriter= 0; 

maxoutit= 50; 

kkttol= 0; 

 

 

 

Per últim, adaptarem el document arrel, fingermain.m: 
 

clear all 

fingerinit; 

 

if outeriter < 0.5 

 

  [f0val,df0dx,fval,dfdx] = finger2(xval); 

  innerit=0; 

  outvector1 = [outeriter xval'] 

  outvector2 = [f0val fval'] 

end 

% 

%%%% Iteracions: 

% 

kktnorm = kkttol+10; 

outit = 0; 

while kktnorm > kkttol & outit < maxoutit 

  outit   = outit+1; 

  outeriter = outeriter+1; 

% 

%%%% Es resol el subproblema MMA al punt xval: 

  [xmma,ymma,zmma,lam,xsi,eta,mu,zet,s,low,upp] = ... 

  mmasub(m,n,outeriter,xval,xmin,xmax,xold1,xold2, ... 

  f0val,df0dx,fval,dfdx,low,upp,a0,a,c,d); 

% 

%%%% S'actualitzen vectors: 

  xold2 = xold1; 

  xold1 = xval; 

  xval  = xmma; 

% 

%%%% Es calculen els valors de la funció i els gradients de 

%%%%la funció objectiu i de les restriccions a xval: 

% 

  [f0val,df0dx,fval,dfdx] = finger2(xval); 

% 
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%%%% Càlcul del vector residual de les condicions KKT: 

% 

  [residu,kktnorm,residumax] = ... 

  kktcheck(m,n,xmma,ymma,zmma,lam,xsi,eta,mu,zet,s, ... 

           xmin,xmax,df0dx,fval,dfdx,a0,a,c,d); 

  outvector1 = [outeriter xval'] 

  outvector2 = [f0val fval'] 

% 

end 

 


