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Resumo

O projecto TRICE tem como um dos seus objectivos principais a resoluca~o do seguinte problema de programaca~o
n~ao linear:
minimizar f(y; u)
(1)
sujeito a C(y; u) = 0;
(2)
y  0 ; u  0;
(3)
n
n
m
onde f : IR ?! IR e C : IR ?! IR s~ao funco~es
uma ou duas vezes continuamente diferenciaveis, y 2 IRm ,
u 2 IRn?m , e m e n s~ao numeros inteiros positivos que
satisfazem m < n. Neste tipo de problemas as variaveis
s~ao divididas em dois grupos: as variaveis de estado y e
as variaveis de controlo ou de projecto u. Estas variaveis
relacionam-se atraves das restrico~es de igualdade n~ao lineares C(y; u) = 0 que constituem a chamada equaca~o de
estado. Os limites de n~ao negatividade descritos em (3)
para as variaveis de estado e de controlo podem ser da
forma mais geral c  y  d e a  u  b em que c; d 2 IRm
e a; b 2 IRn?m .
Estes problemas de optimizaca~o aparecem frequentemente em problemas de controlo optimo e engenharia de
projecto governados por equaco~es diferenciais, ordinarias
ou de derivadas parciais. E tambem frequente encontrar
estes problemas em areas como invers~ao e identi caca~o
de par^ametros. Se a equaca~o de estado for proveniente de
uma equaca~o diferencial (ou de um sistema de equaco~es
diferenciais), ent~ao y, u, f(y; u) e C(y; u) correspondem
ja a forma discretizada. O facto de os problemas serem
abordados em dimens~ao nita apos a sua discretizaca~o
n~ao signi ca que a sua estrutura funcional em dimens~ao
in nita deva ser esquecida, antes pelo contrario [11].
A linearizaca~o da equaca~o de estado C(y; u) = 0 da
origem a equac~ao de estado linearizada e a sua correspondente equaca~o adjunta. A capacidade de resoluca~o destes
dois sistemas de equaco~es lineares existe no contexto de
muitos problemas de aplicaca~o ([3] e [16]) e os algoritmos
implementados no projecto TRICE tiram partido desta
possibilidade. A matriz Jacobiana de C(y; u) e escrita na
forma
?

J(y; u) = Cy (y; u) Cu (y; u)
(4)
em que Cy (y; u) e Cu(y; u) s~ao os Jacobianos parciais
de C(y; u) calculados em relaca~o as variaveis y e u. A
equaca~o de estado linearizada apresenta a forma
Cy (y; u)u = v1 ;
(5)
e a correspondente equaca~o adjunta e escrita como
Cy (y; u)> u = v2 ;
(6)

Neste artigo consideramos problemas de optimizaca~o da
forma: minimizar f(y; u) sujeito a C(y; u) = 0, y  0 e
u  0, onde f e uma funca~o real e C uma funca~o vectorial
real com tantas componentes quantas as componentes do
vector y.
Problemas de optimizaca~o desta forma aparecem em
controlo optimo, projecto de engenharia e identi caca~o
de par^ametros, que por sua vez s~ao frequentes em telecomunicaco~es. As variaveis y s~ao as variaveis de estado e
as variaveis u s~ao as variaveis de controlo ou de projecto.
A equaca~o C(y; u) = 0 e chamada equaca~o de estado e
e proveniente em muitos dos casos da descritizaca~o de
equaco~es diferenciais.
Os metodos numericos que propomos no projecto de
software TRICE [11] para a resoluca~o destes problemas
utilizam regi~oes de con anca e tecnicas de pontos interiores e foram desenvolvidos para tirar partido da estrutura
dos problemas. As principais caractersticas destes metodos ser~ao apresentadas, bem como as suas propriedades
de converg^encia. A implementaca~o destes metodos e tambem abordada.

I. INTRODUCA~ O

A disciplina de Optimizaca~o, tambem usualmente designada por Programaca~o Matematica, teve um desenvolvimento notavel nos ultimos cinquenta anos. Actualmente, os investigadores de Optimizaca~o procuram classes
de problemas com estrutura especial que aparecem geralmente em aplicaco~es cient cas ou industriais. As caractersticas destas classes permitem a adaptaca~o de algoritmos ja existentes. Alem disso, a estrutura dos problemas em cada classe e fundamental para tirar partido dos
avancos recentes no domnio da tecnologia computacional.
O projecto de software TRICE [11] lida com uma classe
de problemas com estas caractersticas e apresenta para
a sua resoluca~o o desenvolvimento e a implementaca~o de
uma famliade algoritmos. Estes algoritmos tiram partido
da estrutura da classe de problemas, s~ao numericamente
e cientes, e apresentam fortes propriedades de converg^encia.
II. A CLASSE DE PROBLEMAS DE
PROGRAMACA~ O NA~ O LINEAR
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onde v1 e v2 s~ao vectores em IRm .
A resoluca~o da equaca~o de estado linearizada e
necessaria por exemplo, se, para um dado u1 , se pretender
aplicar o metodo de Newton para resolver C(y; u1 ) = 0.
A resoluca~o da equaca~o adjunta permite calcular o gradiente
? Cu(y; u)> (Cy (y; u)> )?1 ry f(y; u) + ruf(y; u) (7)

2. Tecnicas de regi~oes de con anca ([6], [7] e [8]) para
garantir a converg^encia global, isto e que a converg^encia seja assegurada independentemente do ponto inicial. A tecnica de regi~oes de con anca permite tambem regularizar os subproblemas de programaca~o
quadratica mal condicionados.
3. Tecnicas de pontos interiores para lidar com os limites de n~ao negatividade nas variaveis de controlo
u, nomeadamente tecnicas de escalonamento a m [4]
que permitem explorar e cientemente a estrutura da
classe de problemas.
As propriedades de converg^encia destes algoritmos s~ao
as seguintes:
1. Converg^encia global para um ponto que satisfaz as
condico~es de optimalidade necessarias de primeira ordem, bastando para tal que se utilizem derivadas de
primeira ordem.
2. Converg^encia global para um ponto que satisfaz as
condico~es de optimalidade necessarias de segunda ordem, se as derivadas de segunda ordem forem utilizadas.
3. Converg^encia local de ordem quadratica para um
ponto que satisfaz as condico~es de optimalidade su cientes de segunda ordem. A transica~o de um comportamento global para um comportamento local e
feita de um modo apropriado pois prova-se que, perto
de um ponto com estas caractersticas, as regi~oes de
con anca se tornam inactivas, permitindo aos algoritmos explorarem a ordem de converg^encia quadratica.
A descrica~o pormenorizada dos algoritmos e a sua
analise de converg^encia podem ser vistos nas refer^encias
[5] e [13].
Os algoritmos do projecto TRICE incorporam tambem
tecnicas que permitem lidar com quantidades inexactas.
Na pratica, um sistema de equaco~es lineares e frequentemente resolvido de forma inexacta dando origem a um
resduo n~ao nulo. Em muitos metodos iterativos para
a resoluca~o de sistemas de equaco~es lineares e possvel
controlar a norma do resduo, fazendo com que esta seja
menor que uma dada toler^ancia. Uma situaca~o semelhante tambem ocorre no calculo aproximado de derivadas
atraves de diferencas nitas pois a precis~ao com que
as derivadas s~ao calculadas e da ordem de grandeza
de uma dada pot^encia do passo utilizado. Se sistemas de equaco~es lineares tiverem de ser resolvidos
e derivadas tiverem de ser aproximadas em cada iteraca~o de um algoritmo de optimizaca~o, ent~ao torna-se necessaria a exist^encia de uma analise de inexactid~ao, ou seja uma analise do erro de aproximaca~o.
Esta analise foi feita em [10] para os algoritmos considerados no projecto TRICE e possibilita que, em funca~o
de quantidades conhecidas a partida em cada iteraca~o, se
calculem toler^ancias para a resoluca~o da equaca~o de estado linearizada (5) e para a equaca~o adjunta (6) assim

da funca~o f(y; u) reduzido ao espaco nulo da matriz Jacobiana J(y; u).
A abordagem seguida no projecto TRICE considera
como variaveis independentes quer as variaveis de controlo ou projecto u quer as variaveis de estado y. Uma
outra possibilidade seria reformular o problema (1){(3)
na forma
^
minimizar f(u)
(8)
sujeito a y(u)  0 ; u  0;
(9)
^ = f(y(u); u), e y(u) e a funca~o que a equaca~o
onde f(u)
de estado C(y; u) = 0 de ne implicitamente (se estiverem
veri cadas todas as hipoteses do teorema da funca~o implcita). O problema (8){(9) tem como variaveis independentes unicamente as variaveis de controlo ou projecto u.
A sua de nica~o requer o calculo da funca~o y(u) o que
pode ser muito dispendioso sobretudo se o grau de n~ao
linearidade da equaca~o de estado C(y; u) = 0 for elevado.
A ttulo de curiosidade note{se que (7) e o gradiente da
^
funca~o f(u).
O desenvolvimento do projecto TRICE concentrou-se
ate ao momento na resoluca~o do problema de programaca~o n~ao linear (1){(3) sem limites de n~ao negatividade
nas variaveis de estado, ou seja na resoluca~o do problema:
minimizar f(y; u)
(10)
sujeito a C(y; u) = 0;
(11)
u  0:
(12)
III. ALGORITMOS E ANA LISE DE
CONVERGE^ NCIA PARA O PROBLEMA SEM
LIMITES NAS VARIA VEIS DE ESTADO
A famlia de algoritmos para a resoluca~o do problema (10){(12) que est~ao incorporados no projecto
TRICE foram desenvolvidos utilizando tecnicas de optimizaca~o ja aplicadas com sucesso noutras areas de programaca~o n~ao linear. Os algoritmos exploram e cientemente
a estrutura da classe de problemas e exibem propriedades
de converg^encia muito so sticadas.
Estes algoritmos incorporam:
1. Tecnicas de programaca~o quadratica sequencial
(SQP) ([9] e [12]) atraves das quais o problema de programaca~o n~ao linear e aproximado por
uma sequ^encia de subproblemas de programaca~o
quadratica.
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como para todo o calculo das derivadas de f(y; u) e de
C(y; u).
IV. IMPLEMENTACA~ O PARA O PROBLEMA SEM
LIMITES NAS VARIA VEIS DE ESTADO

Os artigos e outras informaco~es est~ao disponveis em:
http://www.mat.uc.pt/~lvicente
V. INVESTIGACA~ O ACTUAL
A investigaca~o actual do projecto TRICE [11] centra-se em redor da resoluca~o do problema (1){(3) com limites
nas variaveis de estado y. As di culdades de resoluca~o
deste problema s~ao varias e de natureza diferentes. No
entanto, algum trabalho ja foi realizado com vista ao desenvolvimento de precondicionamentos [1] e de algoritmos
de pontos interiores [14]. A analise de converg^encia local
destes algoritmos na presenca de degeneresc^encia esta a
ser estudada seguindo a abordagem em [15]. A analise
de converg^encia global utilizando regi~oes de con anca e
o desenvolvimento de uma implementaca~o e ciente s~ao
tambem temas de investigaca~o actual.
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A implementaca~o dos algoritmos do projecto TRICE
[11] para resolver o problema (10){(12) precisa que o
utilizador forneca as funco~es f(y; u) e C(y; u) e as suas
primeiras derivadas e realize uma das duas seguintes tarefas:
(i) Dados v1 e v2 , resolver a equaca~o de estado linearizada (5) e a correspondente equaca~o adjunta (6).
(ii) Dado v1, resolver a equaca~o de estado linearizada (5)
e, dados v3 2 IRn?m e v4 2 IRm , fazer as multiplicaco~es matriz{vector S(y; u)v3 e S(y; u)> v4, em que
a matriz S(y; u) = Cy (y; u)?1 Cu (y; u) e a matriz de
sensibilidade.
O utilizador pode recorrer a (ii) se n~ao possuir uma implementaca~o para a resoluca~o da equaca~o adjunta (6). O uso
da matriz de sensibilidade S(y; u) em (ii) e e ciente apenas quando o numero de variaveis de controlo ou projecto
u for reduzido.
A forma como o utilizador passa para os algoritmos
toda esta informaca~o e feita atraves de um interface
generico que tenta tirar todo o partido da estrutura da
classe de problemas. Este interface consiste num conjunto
de funco~es ou procedimentos. Assim, e ao contrario do
que sucede na maioria do software de optimizaca~o, a implementaca~o dos algoritmos do projecto TRICE permite a
incorporaca~o da informaca~o relativa a cada problema de
aplicaca~o de uma forma modular, quase que "orientada
por objectos". O interface ja foi testado com ^exito num
vasto leque de problemas de aplicaca~o.
A implementaca~o esta feita em duas linguagens:
Fortran 77 e Matlab.
As implementaco~es s~ao semelhantes mas em cada uma tenta{se tirar partido das
especi cidades proprias da linguagem em causa. A ttulo
de exemplo, a implementaca~o em Matlab apresenta um
GUI (Graphical User Interface) que permite ao utilizador
correr os algoritmos de forma mais amigavel.
A forma como os algoritmos est~ao implementados permite ao utilizador incorporar o escalonamento do problema de uma forma din^amica. O utilizador pode escolher
varios tipos de aproximaca~o para as segundas derivadas
seguindo as tecnicas de secante com memoria limitada introduzidas em [2]. S~ao tambem varios os algoritmos que o
utilizador tem a sua disposica~o de acordo com par^ametros
como o mau condicionamento do problema, a rapidez de
converg^encia desejada, o numero de equaco~es de estado
linearizadas ou adjuntas a serem resolvidas, etc. .
O guia do utilizador e os codigos em Fortran 77 e
Matlab podem ser obtidos atrav
es do seguinte endereco
URL:
http://www.caam.rice.edu/trice
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