
Resumo 

Neste trabalho fez-se um estudo de estratégias de procura do óptimo global em problemas 

combinatoriais e problemas não-lineares não-convexos contínuos ou mistos, ou seja com variáveis 

discretas e continuas. Foi dado relevo à capacidade de se atingirem o óptimo global e regiões de 

procura plausíveis, já que as não-linearidades e não-convexidades nas restrições e função objectivo 

dão origem a múltiplos óptimos locais e dificultam a localização de regiões de procura plausíveis. O 

estudo privilegiou as técnicas de procura estocásticas, em particular a técnica cuja denominação na 

literatura anglo-saxónica é simulated annealing (SA) devido à sua capacidade de escapar a óptimos 

locais e ainda apresentar convergência assimptótica para o óptimo global. O estudo culminou na 

formulação de uma estratégia integrada de optimização global para o tratamento de problemas tais 

como os acima referidos, que foi implementada através do algoritmo M-SIMPSA. Este foi o resultado 

do estudo e desenvolvimento sucessivos de novos algoritmos para problemas combinatoriais, 

problemas de programação não-linear com variáveis contínuas (NLP), e problemas com variáveis 

discretas e continuas (MINLP). O algoritmo não requer a decomposição do problema original em 

subproblemas nem a identificação prévia das fontes de não-convexidade. A análise do seu 

comportamento mostra-o adequado para a resolução de problemas que vulgarmente aparecem em 

Engenharia Química.  

Uma vez que a técnica SA é uma técnica de optimização robusta aplicada geralmente a problemas 

combinatoriais com o defeito principal de tempos de cálculo excessivos, foi proposta uma variante de 

não-equilíbrio, NESA, mais rápida que a técnica SA original, sem perda significativa da qualidade dos 

resultados finais. O não-equilíbrio é induzido pela transição imediata para um nível inferior de 

probabilidade de aceitação de soluções piores (nível de temperatura inferior) após a obtenção de uma 

solução melhorada, o que acoplado com um novo critério de paragem produz em geral convergência 

significativamente mais rápida para o óptimo global. O critério de paragem proposto é baseado no 

gradiente da função objectivo relativamente ao número de cálculos da mesma.  

Para a optimização de problemas contínuos é proposta uma estratégia que combina o método 

simplex não-linear com a técnica SA, dando origem aos algoritmos SIMPSA e a sua versão de não-

equilíbrio NE-SIMPSA. Os algoritmos propostos permitem, além do tratamento de problemas sem 

restrições, o tratamento de restrições o que lhes dá uma aplicação alargada em problemas NLP 

típicos da Engenharia Química. Os algoritmos apresentam-se como robustos e adequados para a 

optimização global dos variados problemas analisados.  

A combinação do algoritmo SIMPSA com o critério de Metropolis é a estratégia proposta para a 

resolução de problemas difíceis do tipo MINLP. Cada iteração SIMPSA é responsável pela 

actualização do conjunto de variáveis contínuas, sendo o critério de Metropolis responsável pela 

actualização do vector solução completo. Os algoritmos desenvolvidos foram integrados na 

formulação única M-SIMPSA que representa um método de trajecto não-plausível, útil para a 

optimização global de problemas combinatoriais, NLP e MINLP. Para problemas altamente 



condicionados, em que seja difícil obter soluções plausíveis, foi incorporado um esquema de 

penalização dinâmica que conduz os algoritmos para regiões plausíveis, mantendo no entanto a 

procura do óptimo global.  

Apresentam-se neste trabalho resultados obtidos com 25 problemas retirados da literatura, na sua 

maioria problemas de Engenharia Química. O último problema analisado, o projecto de uma coluna 

de destilação reactiva, foi alvo de uma descrição mais detalhada não só devido à sua elevada 

dimensão e complexidade de resolução, que envolveu o desenvolvimento de um algoritmo de 

simulação, como da sua importância e representatividade do tipo de problemas que se podem 

encontrar na área da Engenharia de Processos. Os resultados obtidos revelam a robustez e 

exactidão do algoritmo M-SIMPSA no que diz respeito à sua componente combinatorial, contínua 

(NLP) ou mista (MINLP).  

Abstract 

The objective of this work was the development of a strategy for the global optimization of 

combinatorial, nonconvex nonlinear programming (NLP) and mixed-integer nonlinear programming 

(MINLP) problems. The main emphasis was put on the capability of reaching the global optimum and 

on feasibility, since nonlinearities and nonconvexities in both the objective function and constraints 

give rise to multiple optima and may hinder locating feasible regions. The work concentrated on 

stochastic algorithms, in particular on simulated annealing (SA), as this technique has asymptotic 

convergence to the global optimum and good capability in escaping local optima. A unified strategy for 

global optimization was developed, which has been translated into the M-SIMPSA algorithm. This was 

the end-product of new and improved algorithms which were successively developed for 

combinatorial, NLP and MINLP problems. The proposed algorithm does not require the preliminary 

decomposition of the original problem into subproblems, neither the identification nor the removal of 

the sources of nonconvexity. The algorithm combines SA with the nonlinear simplex method of Nelder 

and Mead, and may be applied to combinatorial, NLP and MINLP problems, with or without linear or 

nonlinear constraints. The analysis of its behaviour make it adequate for the global optimization of 

problems usually encountered in Chemical and Process Engineering.  

Since SA is usually applied to combinatorial problems, with the main drawback of excessive 

computing effort, this work was initiated by proposing the non-equilibrium variant NESA (Non-

Equilibrium SA), which is a faster variant of SA but which essentially retains the robustness of the 

equilibrium variant. Non-equilibrium results from the immediate transition to a lower probability of 

acceptance of wrong-way movements (a lower temperature level) whenever an improved solution is 

obtained, which, when coupled with a new termination criterium produces in general much faster 

convergence to the global optimum. The proposed termination criterium is based on the gradient of the 

objective function with respect to the number of function evaluations.  



For unconstrained or constrained NLP problems, a strategy was adopted based on the combination of 

SA with the nonlinear simplex method, giving rise to the equilibrium SIMPSA algorithm and its non-

equilibrium NE-SIMPSA variant. These algorithms were tested with several difficult nonlinear 

nonconvex problems taken from the literature, showing good robustness and accuracy in attaining the 

global optimum.  

For MINLP problems, a strategy was adopted whereby the Metropolis criterium is coupled with the 

SIMPSA algorithm. New values are provided for the continuous variables at each SIMPSA iteration, 

and the Metropolis criterium is employed to update the complete solution vector. The various 

algorithms were integrated in a single unit, M-SIMPSA, which is an infeasible path method that may be 

used for global combinatorial and NLP optimization, in the corresponding equilibrium and non-

equilibrium variants, and for global MINLP optimization. For highly constrained problems, where it may 

be difficult to locate feasible regions, a dynamic penalysing scheme was adopted to promote feasibility 

while at the same time keeping track of the global optimum.  

This work gives results obtained with 25 test problems taken from the literature, mostly related with 

Chemical or Process Engineering. The last problem, a synthesis of a reactive distillation column, was 

considered in great detail, not only due to its size and complexity, which required new developments in 

the simulation procedure, but also due to its representativeness of the type of difficult problems that 

may be encountered in practice. Overall, the results obtained reveal the robustness and accuracy of 

M-SIMPSA for the global optimization of combinatorial, NLP and MINLP problems encountered in 

Chemical Engineering practice.  


