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O objetivo deste trabalho consiste na criação e análise da eficiência de um algoritmo genético, visando o emprego em otimizações envolvendo manobras espaciais e transferências orbitais contendo uma função do tipo monobjetivo com número determinado de
variáveis [2, 3]. Para a construção do algoritmo fora utilizado a ferramenta computacional
Matlab, com intuito de reduzir cálculos extensos envolvidos no discorrer da resolução do
problema através de sub-rotinas.

Figura 1: Fluxograma do Algoritmo Genético implementado em MATLAB R2017a,
usando blocos como subrotinas, variáveis em sistema binário e função monobjetivo. (figura
elaborada pelo autor)
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Um conjunto de dados gerados na entrada do programa, chamado população, são criados por meio de funções pseudorrandômicas integradas do software Matlab, gerando os
dados sob forma de números binários. Os elementos da população serão posteriormente
avaliados quanto ao seu desempenho na solução do problema, a fim de atender aos objetivos iniciais propostos pelo problema. O método empregado para avaliar os resultados,
denominado função fitness, vem por meio de uma função matemática na qual avalia o
desempenho da população de indivı́duos frente ao problema real. Dois indivı́duos escolhidos de forma pseudorrandômica irão misturar suas informações binárias (genes), a fim
de gerar um descendente com maior aptidão, portando combinação genética superior aos
seus genitores ou criando um indivı́duo inapto com caracterı́sticas inferiores. Em caso de
superioridade, o algoritmo substituirá o genitor menos apto pelo novo descendente gerado,
reiniciando assim o ciclo de avaliação, cruzamento, mutação e seleção natural, com o intuito de que os valores encontrados convirjam para o ponto de ótimo [1]. O diagrama de
fluxo do algoritmo assim como suas sub-rotinas são representados conforme os blocos da
Figura 1.
Como resultados preliminares, o algorı́tmo fora testado utilizando comparações entre funções de teste presentes na literatura [3]. O algoritmo já está em fase de teste, e
produzindo seus primeiros resultados.
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