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3. NOU BIO-HEURÍSTIC 

 

En la recerca per trobar fenòmens de la naturalesa on s’optimitzi alguna cosa i 

partint de l’optimització de les formigues (ACS) com exemple, es busca una població 

d’animals amb una particularitat semblant. 

 

Concretament, trobem les abelles com comunitat ben jerarquitzada i de les que 

existeixen nombroses descripcions del seu comportament, com la trobada al llibre “El 

fabuloso Reino Animal”[11]. 

 

Es troba l’optimització quan les abelles surten a buscar nèctar de les flors en els 

voltants de l’eixam. Les abelles dedicades a aquesta feina reben el nom d’abelles 

obreres. Quan una abella obrera troba una flor plena de nèctar, torna volant al rusc i 

planeja de tal manera que el sol que rep sobre les ales reflexa sobre el rusc la direcció 

a seguir per les altres abelles. Després comença una peculiar dansa, voletejant sense 

descans, que comunica a les altres abelles la urgència del missatge. 

 

D’aquesta manera les noves abelles que surten en busca de nèctar ho fan en la 

direcció que han indicat les primeres en tornar. Per tant, la següent generació de 

abelles destinades a trobar nèctar ja surten en la direcció de les primeres en arribar. I 

així successivament fins que totes les abelles surten en direcció òptima. 

 

 Per donar una notació a aquest símil de comunitat de abelles obreres s’ha 

assignat el nom de “passionària” a la abella obrera que primer torna el rusc i que guia i 

transmet la bona direcció a la resta. S’ha escollit aquesta denominació en referència a 

Dolores Ibarruri, coneguda com “la pasionaria”, que fou la líder comunista més 

important de la història d'Espanya i que va encapçalar la comunitat obrera cap a una 

millora (i optimització) de les seves condicions laborals. 
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Per traslladar aquest fenomen natural a un problema d’optimització espacial, com 

pot ser el TSP s’ha pensat en una programació amb algoritmes genètics que permetin 

avançar en les generacions i transmetre la informació de l’inici del camí a seguir. 

 

El símil matemàtic es pot fer de vàries maneres, doncs ara no es tracta de seguir 

la ruta exacta de la abella que arriba primer doncs no deixa feromones com en el cas 

de les formigues sinó que només coneixem la direcció de partida. Per tant, la nova 

generació surt amb un percentatge de la ruta final invertida de la generació anterior. A 

partir del moment que han finalitzat el tram indicat, continuen el camí per proximitat 

física. 

 

 La primera generació d’abelles surten a buscar amb una homogeneïtat 

d’exploració de l’espai. Això és el mateix que dir que cada una surt amb una ciutat 

diferent a les altres, una ciutat aleatòria però no repetida. A partir d’aquí cada abella 

continua construint la seva ruta per aleatorietat i no repetició de ciutats. 

 

 Pels casos teòrics de poc nombre de ciutats (16) s’observa l'ampli espai de 

combinacions possibles ben explorat si s’inicialitza les abelles aleatòriament, no 

obstant, amb problemes més grans la solució és molt dependent d’aquesta solució 

inicial. És per això, que s’opta per iniciar la primera generació d’abelles segons un 

mètode heurístic prou reconegut com el recuit simulat. 

 

 Aquesta tècnica heurística també té uns paràmetres a fixar segons les 

característiques de cada problema. Els paràmetres principals són la temperatura inicial, 

la velocitat de refredament, el número de esglaons de temperatura i quants canvies són 

permesos per cada esglaó. 

 

 Per altra banda, l'implementació d’aquest símil natural per algoritmes genètics 

ens permet analitzar la sensibilitat del paràmetres de probabilitat de Mutació, 

probabilitat de creuament, població inicial i màxim nombre de generacions. 
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 A continuació es descriu pas per pas aquesta implementació i totes les tensions 

trobades per l’adaptació al problema del TSP. 

 

 


