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Resumo
Neste trabalho estudamos uma classe de l)olíticas de atendimento para Sisteillas de Rlaiiu
futuras Flexíveis, introduzida por Sharifnia, Caramanis & Gershwin (SCG-91), baseadas em
hipercones C(.R/, b) = {y : À/y$ b}. Neste tipo de políticas, troca-se o controle de produção
sempre que a trajetória do sistema atingir alguma face do hipercone, podendo demandar
um ten[po de "set up" (preparam.ão)não nulo. Como SCG-91, nos concenLramosen] siste
mas compostospor uma única máquina. Introduzimoso conceitode estabilidadeforte (as
sequências de interseções da trajetória com as faces do hipercone serem convergentes) e mos
t.Lamas. a-equl\n]ência ent.Ee est,a])i]idadcíbEt.üpaianin

sisa.ema qualquer, apelado pornnt

hipercoi[e C(ÀÍ, b), e estabilidade forte para o sistema homogé]ieoassociado (sisLei]]a cona
mesmas características do primeiro, porén] co]n tempos para "set ups" nulos, uns cona os
outros, operado pelo hipercone C(Àf, 0)). Apresentamos condições necessárias e suficientes,
sobre o hipercone, para a estabilidade forte, inclusive uma de verihcação simples(À/'i
b: 0),
e ainda mostramos que a estabilidade forte equivale à convergênciada trajetória para urn
ciclo limite, invariante com respeito aos hipercones (no sentido que os pontos deste ciclo
mantém a mesma relação de distância, independentementedo hipercone utilizado)

Abstract
In tais work we studied a class of sclleduling policies for Flexible l\laiiufacturing Systeiris,
introduced by Sharifnia, Caramattis & Gershwin (SCG-91), bmed on hypercones C(À/, b) =
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system trajectory intersecLsaily hypercoiie faces, wllich may introduce a positive set up time.

Like SCG-91, we concentrated in systems formed by a unique machine. \Ve introduced the
concept ofstrong stability(tule sequentes ofintersections betweentrajectory and faceta of Lhe
l)ypercoiies are convergents) and we showed tl)e equivalence between the stroiig stability for
aiiy sysLem, operated by hypercoiie(;(À/, b), and stroiig sLal)ility for associated holnogeneotis
systems (system with game characteristics, unless it has nula set up tirnes, operated by
hypercoile C(.K/,(J)). \Ve presented necessary aiid sufHcient conditions, aboul hypercones,
for strong stability, includingone with simple verihcatioil(Jv'i b: O), and we yet showed
Lhasstrong stability is equivalent to cotivergeilceof the trajectory to a limit cycle, invarianl
witl) respect to the chosen l)ypercones (in the seilse Lhas the cycles' points has the saijle
distance relations, independei)tly of tised hypercoite).
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Introdução
Sistemas dc .4/a7ttz/a?lra r'/czúcÍs (SN4F) são sistemas aptos a produzirem simultaneamente

vários produtos distintos, utilizando-sede um mesmo conjuntode máquinas. Para isto as

máquinas são capacitadas à vários tipos diferentes de processamento(em geral, semelhantes),
sendo que, enquanto uma llláquina realiza uill tipo de processamento em uma peça qualquer
p, podem existir outras aguardando processamento nesta máquina, que requeiram, inclusive,
outro tipo de processamento que não o requerido por p. Além disto, em uma mesma máquina
podem existir várias peças de un] ]llesnlotipo de produto, em diferentesfasesde produção.
Devido a esta competição poi recursos, cada máquina dispõe de reservatórios, mais comulnente designados pol "Z)?í#crs"l, para arillazenamento de peças aguardando produção.
7 Este "bufferg" sãa caracterizados pelo ti])o e estágio de produção das peças que armazenam.
,,/,

/

Desta maneira, um produto ])ode ser definido pelo seu rotcame7ztorque é a sequência

de "buRers" visitados por peças deste produto, sendo que a cada etapa da produção de
um produto está associado um tempo de processame7}fo. Outra característica associada
especificamenteaos produtos é a taça dc c71.t7'ada
ou de dcma7ida,dependendoda abordagem.
Quando se trata de taxa de entrada, refere se a sistemas d r giros pe/as e7ilradas("driven by
input"), que é a taxa cona que o "buHer" do início de uma rota é alimentado com peças do
respectivo produto. Quando se trata de taxa de demanda, que é o caso que consideraremos
neste trabalho, dizemos que o sistema é dirigido pe/a dema7&da
("driven by demand"), neste
caso a operação do sistema deve ser efetuada de maneira a acompanhar esta taxa.
Outra característica dos SN4F é a possibilidade de existência de um tempo de preparação

( "set up") não nulo pa.ra.mudança.de produção, ou seja, poderáexistir un] tempo não
nulo para que unlíl má(ltiinadeixe de piocessal peças de determinadoproduto e inicie o
processamentode outro tipo de pi'oduto.

A despeito de sua complexidade de operação, Sl\4F se fazem necessáriosdevido à questões
económicas. Na nlanufatura de produtos que necessitemde muitos tipos distintos de pro- ()
cessamento (como é o caso de semicondutores, por exemplo), comprar e manter uma planta
com máquinas dedicadas, onde cadzt produto tenha seu conjunto de máquinas exclusivas,
uma para cada, fase de sua produção, ])ode ser economicamenteinviável.
Como as filas que se fornlanl nos "bufTers" geram retardos na resposta do sistema, o
iOptamos por manter a forma inglesa de alguns termos por estes serem amplamente utilizados na

literatura
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tempo médio de produção cresce proporcionalmenteao tamanllo destas filas internas, um
primeiro objetivo a ser buscado na operação de SMF é diminuir o tamanho das filas internas.

? LK-9Q cita a relevância do estudo de políticas de atendimento aos "buffers" na manufatu' ra de semicondutores de tecnologia "nlasterslice"2. Elas, uma informação mais ilustrativa da
importância deste estudo foi apresentada por P.R.l<umar, em uma exposição en] Urbana-

Champaign(EUA) no ano de 1990,e se referea manufaturade semicondutores
para o
"mainframe" IBN4 3090: o teillpo n)édio aproxinaadopara a produção deste "cllip" era de
seis meses, sendo que destes apenas d?Írissemaltas se tratava de traballlo na pastilha, o
restante ilo tempo a pastillla passava en] "buffers" aguardando processamento.
Quanto à operação do sisteilla existem duas grandes linhas, unia baseada em abordagem
ce7zfra/ízada ou /lierárq?lIGa e a outra dcscc7 íra/içada ou dísfríbzzida. Tipicamente

a pri.medra é

"driven by demand" e a segunda "driven by input". Deste modo, para un] sistemajá definido

(topologia,taxas, etc...), a escolhade unia política que atenda proximamenteos objetivos

do gerenciador do sistema. é crucial. Estes objetivos podem ser, por exemplo: atendimento
a previsão de vendzts;atendimento íl prazos de entrega, em produção sob encomendam
ou
simplesmente, minimização do tempo médio de produção.

Enl anabzLS
as abordagensunia,l)oa medidade desen])enllodo sistemadiz respeitoà

quantidade de estoques, no caso descentralizado, se referindo aos estoques internos, e no
caso hierárquico, num nível superior, aos estoques de produtos acabados. A evolução destes
estoques, denominaiemos frajclo'rÍa c/cíÍua do sistema.

Por sin)plicidadede notação às vezes nos referiremos a peças de determinado produto

apenas por produto.

Até decentemente, o tia.ta.mento de sistema.s de manufatuia flexíveis se concentrava numa

,]

r

abordagem híer(írqltíca, e em pa.ltic.ltlar,em seus níveis superiores. Esta hierarquia diz
respeito a uma divisa.oem níveis de itlodela.gem,onde os níveis superiores na hierarquia são .
caracterizados por serem n)odelos cona informações mais gerais e horizonte.de planejamento '/
nlaig [ongo$ (agregados), a.]ém de usua]mente serem illode]os mais "re]axados". O níve]
superior estabelece lmla Dieta a sei seguida (tr@cf(iria oó.jetiuo) visando otilnizar algum
critério e os níveis inferiores "tentaill" cun)prir esta meta, fazendo com que a trajetória
efetivafaça un} "tracking" da trajetória objetivo, isto é, que a evoluçãoda situação da
produção (diferença entre produção e demanda, neste caso "driverl by demand") siga de
perto a trajetória objetivo.

Após a publicaçãodo artigo de Peil<ins& l<umar em 1989, Pl<-89, passou a existir
2Superposição de interconexão por camadas resistivas para personalização da placa. Para maioresre
ferências vede D-88.
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uma preocupação maior com a implementação de po/z7{casde operação descemtra/iradas ou
disfribuz'das(vede, por exemplo, as referêllcias CR-89, H-90, KS-90, LK-90, P-90, 1<-91, HH93, S-93 e HBG-93). Entendemos por políticas descentralizadas as regras de operação do
sistema a serem im])lementadas en] cada máquina, segundo as quais a máquina "decide"
qual o "buffet" a ser processado e determina seu tenapode processamento, levando em
consideração informações locais, seno necessidade do conhecimento da situação das demais
máquinas. Algumas das informaçõesconsideradas podem ser: taxas de processamento, níveis
de "buffers", taxas de entrzLdade peças no sistema e datas de entregas de produtos, dentre
outras.

Neste trabalho, estudamos uma classe de políticas de atendimento à "bufa:ers", tipo
corredoresportados ou hipercones,introduzida por Shalifnia, Caramanis & Gershwin (SCG91), pala fazer "tracking" de uma trajetória objetivo. A idéia é conseguirum hipercone
(.4z $ Z,) que contenlla esta trajetória, sendo que, sempre que a trajetória efetiva atingir uma
face do liipercone inicia-se o processamento do produto associado à mesma. Este produto é
processado até que a trajetória efetiva atinja outra face do hipercone. O principal interesse no
estudo desta classe de políticas é a caiacteiização de hipercones que induzam) a convergência
da trajetória efetivit para o ponto alvo (ou "hedging point") da trajetória objetivo, neste

caso diremos, sin)plificadanaente,que o sÍsZcma é /orZemc71tcestáuc/sob a política aplicada.
Quanto a esta estabilidade falte, SC(1;-91 nlostraranl que se o sistema llomogêneo (sistema

conatemposde "set ups" nulos, opera(topor un] liipercone.4z $ Ü) é fortementeestável,
segue a estabilida(teforte de qualquer sistema com as mesmas taxas de demandas e tempos
de processamento,porém com tempos para "set ups" não nulos, operado por liipercones
,4z $ b (desde que a matriz .4 seja a n)esilla para ambos). Os autores ainda apresentaram
uma condição sobre a matriz geradora do hipercone (,4) que pode levar a unia sequência de
atendimento

"round-robin

"3

Introduzirenlos uma dinâ.mica.mista. (conll)infindo duração de processamento, zX, e vetar
de estado do sisten)a, :r), lisa.lidoa descriçã.oderivada de uma transformação linear, correspondente a descrever os controles e o vedor de estado clo sisteminla base definida pelos
controles de operação sob velocidades i)máximas,V. Usaremos esta descrição para: estudar
as condições nas quais ullla sequência "round-robin" é gerada (mostrando a necessidade de
hipóteses mais fortes que as originais de SCG-91 )l utilizando unia definição de estabilidade
forte (utilizada im])licitamentepor SC(1;-91),mostrar (lue na a,usênciade "set ups" esta estabilidade equivale à trajetória convergir para o vértice do hipercone, sendo que este ponto
é atingido em um ten)po finito e, na presença de "set up" , equivale a balancear a produção
com a demanda (próximo ao vértice do hipercone); mostrar a equivalência da estabilidade
forte entre dois sisten)as com iguais taxas de demanda e velocidades de produção, sendo que
um deles tem tempos de "set ups" não nulos e é operado pelo hipercone C'(.4, b), enquanto
3Sendo

{=i. , =i2, ' ' ' , a:{.}

um conjunto

de filas de peças

atendimento seguin(to uma ordem(=ij, =ij+-,

, =i-,

em uma máquina.

então qualquer

='', ', =íi..) é "round-robin:

sequência

de
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no outro estes tempos de "set ups" são nulos e o mesmo é operado pelo hipercone C'(.4,Õ)
(SCG-91 propuseram, apenas, que u]]] lado desta equivalência valeria); para corrigir um resultado de estabilidade forte proposto por SCG-91 ; e,ainda, para obter condições necessárias

e suficientesde estabilidadeforte, inclusive uma de fácil verificação(.A/'' b O', onde .A/
deriva da matriz .4 e do conjunto de controles).

No capzl?[/o.r, introduzirem)os o sistema,en] estudo e a notação a ser utilizada. Caracterizaremos os hipeicones e as po/z2{cas/}ípe7con.e
introduzidas por SCG-91 , apresentando ainda
condições

orema

patrque

[.] ). Estas

uln ITi])arco--e

condições

iiiullzà

unia

sequência

( 4 C S e ,4d ? (J) foram

díatendímento

apresentadas

'tFOUDd:tObh'

por SCG-91,

a menos

(te-

de

un] detallle técnico que elucidaremos. l\4ostrareiilosque as colunas da matriz dos controles,
V', forman] uma base do .f?", o que nos pern]itirá trabalhar conao uetor espaço de estado
fra7i:i/orrnado y = 1/'iz e que sil)lplificará sobremaneira o estudo das políticas liipercone.
Ainda apresentaremos vários resulta.dosrelativos a esta nova base, inclusive a forma de V-:

No capz7?z/o
2, a.presente.ietllosinicialmente, o que denolllinainos, di7}ámca mista por

combinar o vedor de estado do sistema.yt conao ?;flor dc tempo de produção At. l\4ostrarenlos

uma propriedadepara a tiiangulai infeiioi de unia matriz A4 = .4V C .S, a saber, que a
mesma é não singular e sua inversa não tem entradas negativas. Esta forma será utilizada
na apresentaçãodas dinâllliczts
não nlistztspara yk (no teorema2.2, devidoa SCG-91) e
pala Ak (na seção 2.2), e veielllosque as dcscrÍçãcs 7}ãomÍsZas])ara as dinâmicasde Ak
e yk têm coimas sinl])lese sen)elhantes,derivadas da matriz geradorado hipercone(.A/).
Apresentaremos fora)ztlnlenteuma definição de estabilidade forte, usada implicitamente por
SCG-91 , demonstralldo que a mesma equivale a trajetória efetiva do sistema convergir para

o vérticellipercone,quandoo telll])opala "set u])" é nulo. Ainda mostraiemosque, no
caso geral, estabilidade foice equivale a cima co])vergência para u]]] ciclo limite "próximo" ao

vértice do hipeicone, mostiaildo quão próximo. Além de, no teorema2.9, mostrarmos que a
estabilidade forte do caso /lom.ogf7;.co (A/y $ 0 e "set ups" nulos) é equivalente à estabilidade

forte do caso geral (SC(;-91 11avia.nl
st.tgeiido,apenas, valer unia das implicaçõesdesta
equivalência). Deste modo passinhosa nos concentrar no estudo de políticas hipercone
llon)ogêneoque induzem "iouild-robin". Além disto, nlostrarenlos no teorema 2.6 que,

quandoos tempospara "set ups" são nulos,se a trajetóriaconvergepara um ponto#,

partindo de y' C a(A4, Z)), então converge em un] tenl])o lly -- yolll, {zldepe7zdc7tíemezlte
das
características do llipelcone

No capz7?/o g trataienlos basicaiileilte de condições de estabilidade sobre o hipercone
llonlogêneo, traball)ando conceitos semelllantes a teoremas de separação de col uezos. Na
primeira seção, n)ostraremos que se existir unia ponderação p > 0 para o vedorde estado

y que seja limitada (ly3/ < +oo), então o sistema será estável, apresentandoainda, um
4Usaremos a notação T >" O para indicar que todos os elementosda matriz T são não negativos Analcgamente,usaremos T >- O se todos os elementosde T são estritamente positivos.
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contra-exemplo(exemplo 1.3.3) para uma afirmação de SCG-91 que garantia que, para um
tipo de estrutura sobre a matriz gela.dotztdo hipercone .A/ = Áy, a ponderação (1 1 . - - 1)y
é limitada. Completandoesta primeira seção, apresentaremosuma condiçãonecessáriae
suficientede estabilidadeno corolário :3.1 (o hiperconeestar no a=). Na segundaseção,
também trataremos basicamente de condições de estabilidade, desta vez usando diretamente
a matriz geradora do hipercone, A/. IJtilizarenlos teoremas de a/terzzatuas para transfornlal
as condições geométricas obtidas na seção anterior en] condições algébricas que permitam

uma verificaçãopara a estabilidadefalte, que seja conlputacionalmente
simples. Neste
sentídol apresentaremos üma conde(ãõ necessáHa e suficiente para estãbüidade, corolái;b 3:2;
que transforma a condição geoillétrica (liipercone no R=) elll uma condição análoga aos

teoremztsde separação de convexos. E, baseados no clássico teorema de alternativas de
Farkas, aqui apresentado no teores)a 3.4, transfornlareinos esta condição en} outra de simples
verificação, .A/-i b: O, no teorema 3.5. Outro resultado interessante a ser apresentado nesta
seção, é o teorema 3.6, que basicamente diz que se a lllatriz geradora do hipercone satisfaz o
critério de dominância diagonal pala o método iterativo de Gauss-Seidel então o sistenaaé
fortemente estável. Ainda. fa.remos a.lgtimas considerações sobre a. escolha de hipercones que
gerem políticas fortemente estáveis, mostrando que se conhecentosurna n)atrozA/, /14C S e
M-l b O, então, da.da qua.l(litet configtirztção de sistema,, ((Z, r,0) € #?+*"*", satisfazendo a
condição de carga, a. política. de o])fiação hi])eicone definida })elo hipercone (1;(,4m, 0), com

,4W = .4/V'i, leva à estíLI)ilidadefontedo sistema. E devido aos teoremas2.6 e 3.3, que
garantem que o tei)lpo de convergênciaé invariante qualquer que seja a matriz geradora
do hipercone, a inl])ortante qtiestã.oquanto ao tempo de convergência é irreleval)te, sendo
suficiente o conhecimento de uma única J\4 C.S, piora a qual .A4-l E O.
No ,4pé7}dÍcc,4 apresentaremos limo versão alternativa para a obtenção da caracterização
de estabilidade forte pala o caso honlogêneo, A/'i 1: 0, que cronologicamente é anterior a
apresentadana seção 3.2, porém foi preterida por ser mais prolixa. A razão de a mantermos
no Apêndice, é ])o] conter um formztlisn]o interessante que elos permitirá, por exemplo,
apresentarun] novo teoreillílde alternativas (teorema A.l).
No 4pé71díccB, apresentaremos, apenas a den]onstrzLçãode un] teorema proposto no
final do primeiro capítulo, teorema 1.2.

Capítulo

l

Políticas Elipercone

Na primeira seção deste capítulo introduzirenlos o sistema en] estudo, a notação a ser
utilizada e o conceito de estabilidade usual na literatura, apresentando alguns exemplos.

Na seção 2 apresentatllosas característicasde hiperconese as políticas de operação

"geométricas" llipercoiles. Apiesentareillos ainda as condições para que o hipercone induza
uma sequência de atendimento "round-robin" e uma nova base de representação do sistema,
que usa a matriz do conjunto de controles V e que sinlplificará sobieinaneira o estudo das
políticas hípercone

Na seção 3, mostraremosque as colunasda matriz dos controles,V, formam uma base

do .F?", o que nos permitirá traball]ar cona o ?;cZoz' espaço de estado fra71s/07'nado g/ :: y'ia
além de apresentarmos unia série de iesultíLdos para fundamentar esta transformação, como
por exemplo, a forma da inversa de v

1.1

Descrição do Modelo

Em geral, nz] abordagem l]ierárquica para SN4F, un] nível superior da hierarquia determina
um pozlto a/uo ("target point") no espaço dc estados' que é o resultado da minimização de
uln critério sobre os custos ])ela fotnlítçãode estoques e penalidadespor não atendimento
à demanda, considerando-se a capacidade clo sistemas e o conhecimento dos tempos médios

de quebrasde máquinas(N4TBF3)e temposmédiospara reparos(h4TTR'). Este nível
l Espaço onde estão definidos os vetores de estado do sistema.

2Tais como topologia do sistema e tempo para cada processamentoda máquina.

3 "Rlean Time

Between

4 "l\-mean Time

To Repare

Failure

7
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superior ainda determina, a partir de un] ponto inicial (situação original do sistema), a
Iralcfcíría oólctiuo ("target trajectory") para se atingir o ponto alvo. Uma característica
desta trajetória objetivo é ter o ponto alvo como o único ponto fixo, ou seja, no instante em
que se atinge o ponto alvo, o sistema deve fazer com que a taxa de produção seja igual à
taxa de demanda para que o estado do sistema não se altere.
Con)o SCG-91, traballlaieillos com sisten)as com

ui)línláquha e lz produtos,

numeradosde l a n, senorcpzoccssrz7nc7i.ZoÕ.
Cada produtonecessitade um tempofixo
para ser processadopela máquina e suas taxas de demanda são fixas e conhecidas. Deste
modo, os sistemas que consideraremos neste ttaballlo podem ser caracterizados pelos vetores

(d, ,, S) C m} x n: x m::

d

>

d',

7

>
<

Ü,

d'r
g

sendo que,

pata p = 1, 2,

(1.1)

1,
0,

>

) 7Z,,

dp e a taxa de denlimda pelo produto p;
rp o tempo necessário ])ara que a máquina processe o produto p; e
3 é o ten)])o necessário para pre])luar o processamento do produto p.
O principal indicador do estado do sistema é o ucZor dc estado do mesmo, que neste
trabalho será a diferença entre a produção e demanda acumuladas (nesta ordem). O vetor
de estado do sistema no insta.nte í, será iepiesentado poi z(1) € Z?", cuja dinâmica é descrita
abaixo

i

«',«',...,«"},

(1.2)

onde u é o c07}íro/c do sÍsíc7n.a e
uo :: --d

z;f -

#e{ -- d, i =

1,2,...,n

apor simplicidade, diremos que um prodlito sofre reprocessamentose necessitar mais que um tipo de

processamento em uma mesma máquina.
6Usaremos a notação = Z y se, e soineiite se, para todas as componentes z, =Í 3 yí e # > y, se = à 3/e
r ?É y, como

em R1-69.

Analogamente

para

z' $

y e z <

y
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Assim, sempre que a máquina for processaralgum produto, o fará sob velocidademáxima
(taça 710mÍna/ de proccssamezlZo).

Definição

l Z)c$7}iremospor trajetóiia (efetiva) do sistema ã evolução do vetar de estado,

ísío é, â .«/«ção

do «.lo, d. e'l'do {.(í)

: t à 0}.

A trajetória do sisten)a, no contexto deste trabalho, poderá ser entendida como evolução
de "surplus" (ou excesso de produção), assim, z.(Z) < 0 indica que, no instante t, a produção
a;cumutada do lxodtrta7 está ítbaixo dintentanMcumuladado
mesmo e %(t) > 0 indica
o OPosto-

O suprimento de peças ])ara processa.mento
é ilimitado, sendo desconsideradotempos

para alimentação de illáquiuas. De quítlquer modo, se o tenapo de alimentação de um produto

fosse menor ou igual ao seu tempo de processamentoe mantivessemosnosso interesse em
acompanhar a evolução (to atendimento :l demanda, o modelo pernlancceria inalterado.
Apresentaremos a seguir uma interpretação à evolução da demanda e da produção:
" Podemos entender a taxa de demíLnda.por produto como a taxa de clientes chegando

à porta da fábrica a espeta de ullla peça manufaturada, assim, /o!d.(s)ds seria o
número total de clientes zl procura de unia unidade do produto p, que passaram pela

porta da fábrica até o iilstailteí. Sendo u.(Z) a taxa de produçãodo produto p no
instante

t, z.(Z)

=

(./:u.(s)

-- d.(s))

ds é a quantidade

de clientes,

a procura

do

produto p, que ainda não foram atendidos no instante t.
Deste modo, z.(Z) > 0, é o número de clientes, no instante Z, a espera do produto
p ("backlog").

Se =.(í)

< 0, então

existe

estuque

do produto

p ("surplus"),

e neste

caso, mesmo cllegandoclientescontinuamente, é possível parar a produção de p por
determinado tenlpol mantendo pronto atendimento aos clientes que cllegalll a procura
de p

Um intervalo de tempo onde o controle ?zé constante e igual a u' (i = 1,2, ...,n) será
denominado rodada dc prodiéção{ ou simplesmente prod7zçãode {.
A primeira questão a sei al)oiça.dailo estudo de SMF é,
"como

operar

o sistema

?"

Em função das características dos modelos de SN4F, esta operação é baseada em eventos,
que pode ser, por exemplo, que alguma componente do vedor de estado do sistema atinja o

«lor zero. Q«a«to às -eg-.s,

Definição 2 Diremos q?le?lmapolítica de operação rou simp/esmcnZe
po/zZica,)
á lzm con-

juTLtode regi'as que dctcrmilia qual pT'odutoserá ateltdido e por quarto tempo o mesmo será
processado.

CAPnULO l POLÍTICASHIPERCONE
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Quando o sistema contiver mais que uma n)equina, a regra de operação deve considerar
cada uma das máquinas.
Após Pl<-89, passou a existir un) interesse muito grande por políticas descentralizadas,
que são aquelas (definidas para cada máquina) onde os eventos que provocam decisões sobre
troca de processamento são dependentes apenas de informações locais à máquina, como por
exemplo, a situação do vedor de estado da illesnla. Neste trabalho, consideraremos políticas

descentralizadaspara fazer "tracking" de un] tiajetória objetivo previam)entedetenninada,
como J a citamos no'ítííõiãdest;ã:

seçã:ó:

A classe de políticas que consideiateillos induzirá uma ordem de atendimento específica,
que devido sua importânciit, formaliza.lemos a seguir.
Definição
{1,2,...,n}

3 Z)iremos
q7ze ?zm.a scq?zé71c?la de aíe7idimeztto,
é "round robil)" se,

{qtltCW,

aos prod2ztos

P'

V({,.j) C 7' x 7', (qf, qj) C 7' x 7',
sendo que, (li :# qj se.more.q\te.t # j, e.atl dn

qt = qx;+«,VÃ;1l 0,
.« ..Ja, (q-,q,,

, q,.) é «,«« p.m"«t«Çã. d. 7' '
(q*--- , q....., ,

, qx;+,.)

(q*+,.+-,q*+,.+:,

, qk+,..F,.),Vkg 0

A razão do surgimentodesta sequência"round robin" advém das característicasda
política de operação cona a qual traballlaiemos, que visa fazer com que a trajetória efetiva

siga a trajetória ot)jetivo. Podereillosver isto claramentequando definirmosesta política,
na proxlnla seçao.
Para o sisten[a deixar de ])rocessa.iun] produto e passar para o processamentode outro,
pode existir um tempo dc "scí ?tp", deste ll)odo, seria razoável trabalharmos com os tempos
de "set up" en] Z?ii*", permitindo tempos de "set u])" diferentesentre cada par de trocas
(produto que deixa de ser ])rocessado- produto que passzta ser processado). Porém, isto é
desnecessárioao considerarmospolítica de atendimentoque induz sequêllcia"round robin",
uma vez que lleste caso a sequência de trocas é fixa e de cardinalidade n.
Se colocannos, por exemplo, colllo sequência de atendimento qi = (i mod n) + 1, { € .W,
poderíamos convidei'ar
3(i«..d «)+i como o tempo pa.ia mudar a produção de i para ({ mo(Zn) + l

CAPÍTULOS POLÍTICASHIPERCONE
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Será conveniente defillirmos os sín)bolos,
Pi = dóri, { = 1,2,. . . ,n;

F=
À/ =

ÇP\ Pz

1 ieljr2e21 - - 1r.e"j7

Diremos que pi é a laca de c07zgcsZ o zazne lÍo do produto i e p a vaza de c07tgcsíionamcnlo da máqu la. Devido a im])oitância da última das desigualdadesdas relações(1.1),
dei)oininarelllosp :: dt7'< 1, poi con.lição de carga.
A condição de cat'gzté necessáiiít p:ua que o sistema tenlla capacidade suficiente para

atenderà demanda,poi exem])lo,se a taxa de deiTlanda(d.) for maior que a taxa de

processamento deste produto (l/rP), o sistema ficará congestionado. A razão dznlecessidade
da condição de caiba ])ara quítlquer SN4F poderá ser observada nos próximos dois exemplos.

Exenaplo 1.1.1 (1707
s dez'eu771
s sÍe lla com uma s0 7naqwizta
e um u7zcoproduto,senilre
processamelto, cuja vaza de dcmaTtdaé '2 peças por segluldoe tempo de processamentol
seglHL(lopor peça, prodlLzil\do à uelocid,adc. l-rtá=ima (\ I'r).

Neste caso,

dtr = 2 > 1 c á = 2 --1,
assim, sc7ido#(0) = 0, a c?;o/?zçãodo uclor dc estado (í descráZapor

.;(1) = t,
indicaltdo que a cada scglul.do o "déficit," dc. prodltção é acrescido de uma UTtidadede peça,

ou seja, a $!a de ctielttcsa espcT'apor l)rodxltocresceco?tinltameTlt,e,
indicaltdoque este

sistema hão é dim.eTls{.on.ado
para ateu.dcr à dclnal da clisteltte.

Quando dt7' = 1, ])odenl ocorrempior)lemas dependendo da existência de tempos não
nulos para "set up" e (tas características da política utilizada. Um exemplosimplesde não
possibilidade de atendimento à delalanda, q\tardo p = 1, poderá ser observado a seguir.
Exemplo

1.1.2

C071sidc7'c1[77i.çísfer]za c07n ?]ma só máquÍ7}a c apc7}as dois produtos, sem

repmcessamc7}to,
com Zcm/)osde proccssamc7}to
iguais a 0.5 scgu7}do,{.e., T = (0.5 0.5)t,
e azar dc dc?naz da iguais a l peça 7)or scgz7do, {.c., d = (1 1)t, se7ido de l segundo
Zlsto é, rÀr é a matriz cuja ksínla coluna é qcÍ

CAPÍTULOS
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os tempos de "set up". Sc este sistema é operado pelo política de atendimento "processar
um prodlilo por l seguedo passai do pata o outro", observa-se a seguinte euo/uçâo de z(t),
c.«.{'Í',.««'Í.-..
«(0)
«,,y,
Ueior dc csíado

«(0)
«(1)

(«-

(«,- + l

2

,(3)

(toi + 3
(toi + 2

2

«(4k)

(toi +
(toi +
(wi +
(toi +

«(4)

«(4A

+

l)

«(4Ã

+

3)

«(4k

+

4)

«(4(k + l))

(.«- +

ll\'ócio do eueltto

processa7nenZo l

«,)'

tempo de "set up"
processaz7ze71to 2
to2 +

tempo

3 -- 2y

4k -- 2k
w, + 4k -- 2#y
2
4É + 1 -- 2k
to, + 4k + 1 -- 2ky
4X;+ 2 -- 2Ã;
w, + 4k + 2 -- 2by
4k + 3 -- 2t 2 w: + 4k + 3 -- 2k -2(k + l )
«,, + 2(k + l)y

de "set zp"

processamento l
tempo de "set up"
proccssa7ncT&to 2
2y

tempo de "set up"

GelLetical-nen.te, para to(lo k C W,

«(ax:)

+

2k «,,

+

2ky,

que também é llm.nÍlulção esl,ritaTn.cn,tccresccltte, indicaltdo ilim.ilação para o "dé$cit" de
produção.
Uma questão essencial no estudo de SMF é a estai)í/idadedo sistema, que usualmente
equivale a garantir limitação pala o$ componentes da trajetória efetiva, ou seja, em geral
Definição 4 Unz .$.A/F'é estável sc, c som.c7}fese,

]l',m : ll;t:(t)ll- g F,(o),

vt g o

(1.3)

Um s sZcma q?ze7 ão sela estáuc/ é digo instável.
Deste modo, no contexto deste trai)alho, dizer que o sisten)a é estável, equivale a dizer
que a produção não pode ficar ilimitadanlente abaixo ou acima da demanda (vede dinâmica
(1.2))

Vale notar que os sistemas dos dois exemplos anteriores são instáveis, sendo que o pri-

meiro (1.1.1) é intrínseca.menteinstável, ilo sentido que qualquer que seja a política de
atendimento o sistel)la. continua.rá. justa.vel.
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O segundo exemplo (1.1 .2) também é intrinsecamente instável, pois toda sua capacidade
de produção atende senoqualquer folga à demanda, sendo que, a cada "set up" é aumentado
o "déficit" de produção, que não po(terá mais ser compensado, dada esta ausência de folga.
No entanto, se pala o mesmo exem])lo considerássenaostempos de "set up" nulos, a política
proposta falta coll] que o sistema fosse estável, sendo

«(0)
«(1)

(:.,«,)'
(:«- + 1- 2 .«, + iy
(tl4 :+-2--2 u:;2+ 2

«(2k)

D

«,)'

Na seção 2.3 a])resentêLren)os
ouvia caracterização de estabilidade, que foi utilizada im-

plicitamentepor SCG-91, sendomais i'estritivaque a a})rebentada
acima, e por isto será
denominada fortenaenteestável. Veremos que, no contexto das políticas en] estudo, esta
deRnição se impõe sobre o conceito apresentado acima.
A questão que trataremos neste tilLI)alho se refere à czuacterização de estabilidade forte
para a classe de políticas que apt'eseiltaiemoslla próxima seção, para open'açãode Sistemas
de N4anufatura

Flexíveis

definidos

l)ela.s equações(1.1)

e(1 .2).

Neste trabalho nos iefeiiiemos collstailtemente à linllas e colunas de matrizes (derivadas
da descrição da política de atendimento), seladoconvenienteusarmos a notação:

Definição 5 S'e7(ZoD 17nam,aírÍzp x q, a mcllos dc c/ara 7d cação em cozZráráo,represe7tfarcmos por Z)i, iCl1,2,...,;)}, íz á-ésilna /áz}.Àa da rnafríz Z) e por D{, iCl1,2, ...,q},
a i.ésima coiuTLada matriz D .

1.2

Política de Operação Hlipercone

SCG-91 introduziram un] illétodo ])aia o])erar descentralizadamente SMF (caracterizados
por (1.1) e (1.2)), baseado na ztbordagen]hierárquica, no sentido que un] nível superior já
tenha computado uma trajes(5iiaobjetivo zl sei seguida por esta política de operação. O
método consiste em acompanhar a trajetólia objetivo utilizando um corredor linear (interseção de sen)i-espaços) coi)tido em n", onde ?z é a dimensão do vetou de estado do sistema.
A ídéia é que, existindo unia relação biunívoca entre faces do corredor({1,2, . . . ,n}) e controles

de produção

({u',

u2, . . . ,u"}),

senlple

que

corredor, dispara-se zl prodtiçã.o con'espoildente

a trajetória

efetiva

atingir

uma

face

Forma[izaren)os abaixo estes cone(]oi'es e a seguir definiremos a política de operação

do
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que

= {z C 7?"/ ,4# $ Z,} = {# C Z?"/ ,4fz $ Z,i, i= 1,2,...,n},

e'o corredor linear associado â rÁ, b). ,4/e'7ndisco, diremos quc
« é «m «é,tÍc. d. C'(.4, b) .., . «m.«/e .., ,'lf«
métodoiíúroduzida

]»ol. SCG..9 ]., w11sis ;e ein;

UHa

bi, para todo { C {1, 2,

,«}

ve

do sistema esteja no interior (ou em algtin[a das faces) do corredor, aplica-se un] controle de
produção até que a trajetólia atinja algtinla outra face do corredor, neste momento inicia-se
a produção correspondente a esta face

Quanto a esta definição, ])odeiíanlos considerar dois tipos distintos de corredores: os
corredores que tenllan) vértice e os que não temiam.
Observação 1.2.1 ,4os corre(foles q?zc7 ão Zc71Aam
uáríicc dez om 7 cremos porhiperprismas8
ou corredores prisTltáticos. Para estes cora'calores,a política dc al,endimelttohão podada ser
UTLi.fonte,?lo sc.ntido que, eln. alglt n lnomcn.{o, qltalt(toa l,rajct(iria elctiua estivessepróxima
ao po?lto alvo, seda necessário aballdon.nrri política de ate dimeltto (colLtroladapelas in-

Lctseç.ões com. as face.s) c. l)asse.r fqltil orar proa\tção com de.mal\da, dc modo Q maltter Q
trajetória e.retida pT'ó iln.a ao poli.l.aaipo. l/in.a m.nn.eira df jazer isto seda, pl'ocessar cada
proa\tto p por tLm t.e.nl.l)ojP' dc lll.odo q\tc

(1.4)
selado 'E.s a sorna (tos te.m})os de "se.t ltl))'

BDe outro modo, diremos (ltie (J(.4, b) é lim hiperprisma se, para quaisquer hiperplanos paralelos, que não
contenham \jma face de C'(], b), a int.erseção (los mesmos corjao hiperprisma formar poliedros congruentes.

Ou ainda, C(.4, b) é lim hiperl)risrna se exist.ir liina única direção (/ # 0'para a (leal,{VÀ Ca e =C C(.4, b)} +

{, + À CC(.4, b)} (.4./ = 0').
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lu

3i (/ -- 32d

0

Neste traballlo nos iestringitemos ao estudo de corredoresque tenham vértice, como no
artigo cleSCG-91 .
E interessante adiantam)os que, ])íuil sistemas operados pelas políticas de corredores que
considerarei[[os, a estabilidade foice levíuií, natuialn]ente, à un] equilíbrio entre produção e
demanda ])arecido coil] o da eqitação adn)a. Sendo /p o limite do tempo de processamento
de á, se colocztrnloso ponto alvo como vértice do corredor considerado:
> Para sistemas con) teillpos de "set, up" nulos, E, = 0, a trajetória efetiva converge para
o ponto alvo, fazendo com que os t,eDIl)osde produção convirjam para zero. Neste caso

existirá un] ])ioblema,qiie inclicatemosclaramentena seção2.3, quanto à indefinição
da políticano pontoalvo.

>

Para sistemas com tempos de "set up" nã.o nulos, a equação (1.4) representará um
cic/o / miíc para a tiajetória. efetiva. Nesta situação, cada /p da equação (1.4) repre-

sentará o limite do tei[[po de l)iocessan)eito do produtop, en] unharodada "round
robin" de produção, nec.essáliopzuít compensar a demanda acumulada do produto p
nesta rodada, incluindo os teillpos de "set up" , i.e., /p é o tempo necessário para pro-

dução de { pala conlpeilsai o decréscimo de (El:. ./; + E,)d, unidades em #,(.).
Se
consideram)os que os atendimentos formam unia sequência "round robin" convergente
com, por exemplo, = como o limite da sequência de pontos determinada pela interseção

da trajetória efetívzlconaa face ll do corredor, e t C Z?+ o instante que a trajetória
efetiva atinge este lin)ite (que nlostraremos ser anito), i.e., #(t) = Z, após o instante
t, a evolução do vetou de estado ao final de cada rodada de produção, supondo que o
atendimento

comece

])elo produto

1 , será

CA Pn ULO l
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«(t)
«(t

Z
+

./':

+

;:

«(t + /: + /2 +

«(z +

1.2.2

F + /-«' + /2"' - (.- +

'' + ;')

E /. + s.)

sendo que, neste caso,
cicio !imite.

Observação

E + .f.u' -- s.d

)

dii'emos

F + E ./}«:
que(:z:(Z),z(í

+/i

E,(Z

(1.4) .

, :«(Z + E:l::

+ si),

1/a/c 71.0Za7'q? c ?z71zcora'calor com uérficc

.,)d

./} + E,)y

é «m

ó basácame7}ie a Zra7}s/anão de

um colhe.À4ais cspccilicamclLI,e,qltalqltcrqltc seja o corredor !iltear C(.A,b) com um vértice
«, ÍH«, = Z,J, C'(.'{,Z,) é ««'« Í"«./«Ç:ão d. C'(Á, 0) PO, -«, P.

v:. cc'(Á,ã),(« + «,) cc'(.4,z,),
"m« «« q«c .4(z+.«) = .4z+.'{«, $ .4,«

V; CC'(Á,Ó), (; - w) CC(,4,iÍ),
"m""«q«c
,'1(;-:«)
,4/ém di'*', o ««.d.,'

-.'1.«

,4;-bS

C(H,0) ó ««:

««.

b-Z,

Ü

poí'

v;- cc'(H,d) e À g o, À« cc'(Á,õ),
{..., ,4(À«)

.jú q«. H;. g o.

Quanto aos conecloies que utiliza.temos neste trabalho,

Definição 7 Z)irc7n.osq7zcC'(,4, /)) é ?z71z
corredor poiltado o?zsimp/esmezltellipercone, se
este corredor Líder llm él'ticc.

A política de operação que utiliza,reilaos ten) a seguinte regra de operação

Política de Operação Hipercone .S'c7}do
a(.4,Z)) o Àipcrc07}e
cozlsagradoc {C {1,2,...,n},
uma uez quc a trajetória eletiua alcallcc a .face i do hipeTcoTte,de.RILidapor Aias
uma mudaTtça para prece.ssameTlto do l)rodltto

j = ({ mod «) + l, /a««d.

inicia-se
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mesma qltc a trajct(iria jú estivesse eln. oxttra face que não j. No ponto inicial =o, que não
deve scr um uédice do hi])crconc qltítTtdoS
aplica-se sempre o controle u\

Assim que definirmos a classe de hipeicones que traballlarenlos, mostraremos que esta
política

não é ambígua

para esta c.lztsse

Fazer aface í disparar a produção de .j =(í 7nodn)+l é uma re7}ume7'ação
da apresentada
por SCG-91, desde que eles usei'an] ,4i= = /)Í como a face que dispara a produção de i. A
razão de nosszl renunaeraçãa

])o(teráleíll(}t:ii:da

quandãexpressarmos

nula

conidlçaois(abre

o

hipercone e a base do conjunto de controles, que faz com que a política de operação llipercone
induza uma sequência de atendimento "tound-robin"
Intuitivamente, unia vez que desejamos utilizar a política definida acima, para fazer com
que, a partir de qualquer ponto do llipeicone, a trajetória seja dirigida ao ponto alvo, os
hipercones devem $er construídos tendo o ponto alvo como vértice. Basicamente, a questão
que trataremos

neste trztl)alho será.:

"colllo ga.I'a.ntiiqiie linfa. l)olítica llipeicone leve a trajetória a
cotlvcigit l)a.ta.o ponto alvo '?"

Esta questão será abordada na. seçã.o2.3, oilcle definiremoso conceito de estabilidade forte
e mostrarenlos que o mesmo está ielacioi)ado cona a convergência da trajetória efetiva para
o ponto alvo, que poi sua.vez, deve sei vértice do hipercone

Observação 1.2.3 ardido ãs ca7'acZc7.zbZicas
da po/zlicadc operação,acompaz&Àammos
a
evolução dc llm sistc.ma ol)Gradopor esta )otítica através dos euel tos "iTtterseçãoda trajetória
ejetiua com Ilha face do l i7)crcoTtc".À4ais espc.ci$camcltteatravés das scqltêldas
{:'f }x;./v, ;)ara { C {1, 2,

,«},

selado =\ é Q k.êsiT-na lute.rseç.ão dn trajctól'ia cfctiua com cl jac.e i do hipercone. A respeito
destas sequências, uercnl.os a segltir, n.o teorclna 1.1, qlte, para os hipercones qlte considera"mo. neste t«b«!h., '-,.«to k.é.i«.« "i«*«.eção com « f«. i" (-!) é «tc.io« « e««to
Msim« "á«Z«.eção com « /a«J =(í ,,,o'/ «) + 1" ÍzJJ, o« «.j«, {,{,«!,...,«5}kW
se,á

'

uma seqltência

"roltTtd rol)iTt.

A classe de matrizes dehilida.sa. segtiii fará com que as trajetórias efetivas induzam
sequências de atendimento "round iol)in"
9Se existe lim tempo itecessário})ara mlidaíiça de produção, durante este intervalo de tempo, o controle

será uo = --d
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Definição 8 F'içado o con.j?zzltode c071tro/es{uilL;i, .S é a classe das matrizes .A"*" para
as qwazs

' -{

,4iu' > 0, l $ á $ 1}.
l $ (j # i) $ n.

As condições da classe .S dizen} que, pala tempos de "set up" nulos, durante a produção
de i o sistema teill uma trajetória que não sai do hipercone com respeito às condições

.4jz $ Z)j(i # J), e é dirigidopara a face,4fz = Z,i,quedisparaa produçãode ({ nlodn) + l.

No exemplo 1.3.2 (página 27) apresentaremos um exemplo de corredor cuja matriz que
o define leão esta na classe .S e os ptoblen)as que Isto acarreta.
Observação

1.2.4

0u7nprc

ressaJZa7' q71c, para

,4 CS c ,4(7? ã,
a política hipcrcoltc Ttão é a?ll.bíglta,?i.osc? t.ido qlte, sempl'e qlte a política aplicar llm coTltrole
oí,

iC

{1,2,.

.. ,lz},

li.1117.p071./.o ír /)cl'/cl ccn./e â /ace

á -- 1,

e7}lão,

a lí71ica /acc

â q?la/

= hão perteTlce, qttc pode. scl' nt.{.T}.gi.da.
l.cst.a ])rodttção de i, é precisam.ente Q .face i, oz
seja, sem,pre que a partir dc. llm. T)Olho:ti.l C ('l.A.b)\o, a politica aplicar o controle u' c
=i =

=i..

-+ Xui

si(t,

para

X l

Q, l)CT'lcTI.ccr

à .face

j,

qltalqltcr

qlte seja

j:#i,

elttão

:ci já

perteltcia à c.sta fac.e.. N4nis jorlrta\n\c.l\l,e.,
sc

Z)j, c7tÍão Ájzi-l :: 6j)

'4j

ma ucz q?lc

4jzÍ = 4j:z;i-l+ À'4ju

.41.i S. o

gi.Ajd $

.4d à. Õ

Ája:i-l

3i,4j(Z g .4jzi..

.4ri.l

g

É 6

bj,

e porta7}to
Ájzi-l

=

Z'j

É importante ressaltar que, ílo usarmos ,4 C .S deverá estar in)plícito o conjunto de
controlesassociado, deste modo, umí maneiramais adequada de denotarmos estas condições
seria lnipornlos
h4 C S,

ondeÀ4= ,4}'' e y = lutl p2

tJ"l.

Note que, basiciunente 7v C .S diz que os únicos elementos positivos de ,4/ estão em sua
diagonal principal,í.e.,
{
tomeí

1, assumimos

que a:o

/'

S } :{

A/

:»0+i-.j

7:n, pert.encente à face n

}
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No entanto, se utilizássemos exatamente a nun)eração de SCG-91 os elementospositivos
seriam .A/.l, .A/ia, .A423, . . ., .A/«-i 11, o que explica parcialmente nossa renumeração.

face {

face.j

Figura 1.2: Coinpoltanlento da trajetóiia efetiva quando JW C .S, para .j - (i nzodn) + l
Teorema 1.1 t/[ /íza7tdoízpo/z7{cadc o?)oração/}iperc07}c,isto ó, ao a]ír g r a /acc .4fz = bi

d;'p""-'e « p«d«çã. d. ({ ,no./ «) + l, .c « m«t,i; ,'l «['"« «a cJ«.. .S . ,4d ã ã, «

trajes(iria

e.retida será uma scquêTtcia

"T'oltTtd-Tobi71"

Demonstração À4ostiarenlosque a política de operação hipercone faz com que: se a partir
de um ponto do liipercone aplica-se o controle ul , atingir-se-á a face 1, que dispara o controle
u2, sendo atingida a seguia, a face 2, (lue, dispara o controle t;3. Este processo se repete até
a face n ser atingida, que ])ela regia (le operação volta a disparar o controle ui
Mais especificalllente,denota.ndopoi zl; a Xgsíma interseção da trajetória efetiva com
a face {, para { C {1, 2,. . . ,lz}, mostra.i'Cílios que a ])olítica induz uma sequência de atendimento "round robin" {zf,n*,...,z:lX;.
Pfua isto, com ã C {1,2,...,n},
usaremos Al; para
representar a dela.çã.oda Aiésí7n.aToda.dade produção de ã e 3f g 0, como o tempo de "set

up" para preparara ])roduçãode z.

Sej. «'''

= zli-' CC(,4, b), o« «j.,

Admitindo que neste ponto, o produto l seja selecionado (que ])ela definição da política
hipercone, ocorre no ponto yo), após o ten)po de "set up" 3i, a política aplicará o controle

t;', cujaduraçãodeprodução
seráA. . Desdeque,flui > 0e .4id$0, paratodoÀ > 1llâ#:0
IÀ,4lu' -- 3iHI(Z),

,'l:(:«''' + .x«:

3- d)

«'''

+ À.'l.«'

31.4id

> ,4izk'l

,

e portanto, quando é aplicado o coiltlole ol , a trajetória se aproxima da face 1, então a.f g 0
é finito e determinado pot esta fítce
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, n}, a trajetóriazk'' + Àu: gid, não

Além disto, para todo tempo À : 0 e { C {2, 3,
sai do hipercone com respeito à face í, pois

Á€s
,4í(zk'l

+ ÀlJI -- 3.(/)

= ,4fzk'i

+ À,4iui

..4dà. Õ

$ ,4izk'' -- F.À,4id g

-- 3lÀ.4id

,4Ízt''

(1.5)

g

.,4zk--i S b

$

bf

Deste nloclo,a face l é zlúnica que pode provocar nova mudança do controle de produção
(lide abservaçãõ' t-Z:4L sseii(ta que a próxh)o poitta da ti:ajetórix efetiva a: hteiceptar o
hipeicone será
«{ = «*-' + a.f«' - 3,d
e Áiaçl; := 0, logo zS.t é definido ])oi
z\l; = ';Íln'(/'-

- H.:''-'

+ F.,4.d)

ê o,

segue daí e dztsdesigualda.des(1.5), (litc

.*--+z'' ' ''l';,.l.. +

,4.«f

'l-'z,'!.«' -3-,4-'z

ou seja, zf pertence à fa.ce l do hipeicoile, e segundo a política de operação, ao atingir esta
face provoca o dis])ato do c.ontiole u2
Indutivan)ente, para { C {2,:3,. . . ,]]}, sendo #E... C C(.A, b), cona Ái-lzt... = Z'i-t, o ponto
que dispara o controle u{ pela Ãési771.a
vez e a.l; a duração desta rodada de produção, ou
sela,

«l;

+

a.l;«'

-

3.'z

é o primeiro ponto a partir de =1..i que dispara outra produção. Então, por um raciocínio
análogo ao cílso anterior,

z\l;
sendo que, pala todo .j C {1,2,

- 'l;"f... + g.,4:./)i o,
, 7}.}
.4a;t..

,4j«i...+Al;,4.í«'+3f.aj./
Áizi..

Deste

Díodo,

+ z\l;,4iof

=f

pertence

-- 3i.4id

=

S ÕA,4d

.4fzi..

$

+

à fa.ce í do hipercone,

à

Õ

.4aç

z,j+Al;.Aj«: $ z,j,

b'-'li't...+i''l'd,4iu{

i.e.,

.4zl:

-- 3fÀ.4id

$ b e ,4fzl;

::

=

b{,

.j = i

bi, e segundo

política de o])eração, ao atingir esta face dispara-se o controle (ã mod n) + l.

a
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Exemplo 1.2.1 Para o sisÍe7na(r,(J,3)C m" x ©" x ©", 7-=(1/2 1/2y, d=(1 1/2y e
3= 0 sc c07tsidcrannos a malríz '4 =

«-

l ;,,

l,

1, czztão .4 C.S e .4(Z? 0, pois

XI'Z -=õl'L
-1
2

«'''

1/2

e .4d

0

A .figlLT'aapresell.t.ada a segui-r,it-ttst.ralentatrajetória, para este e=empto, a partir do ponto
=o s (-6 - 3)k q7m dÍs?){zí:lro=co?Ütd(-orÍ tcíith+omo'pí'Ímeürrodizda de pro(fzçãr

+6 + 1+ 3) = 2, zi = z' + Aiu:
a.3

,4,«i
,42u2

* 4) = 1,

«!

+

6.!«:

6
3
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face 2

face l
Figura l .i3: Representação da tlajetól'ia efetiva para o exemplo anterior

Vale ressaltar, neste teorema, o a.paiecilllentodo ueíor de te7nposde produção, At. A
dinâmica deste vetou será ampla.illenteexl)lotada a partir da seção 2.1.
Doravante, todos os hi])ercones (lateutilizatenlos terão as illatrizes que os definemna

classe .S, de maneira a gê\.ia.ntii atendimento "iound robin"

1.3

Vedor de Estado Transformado

A fin) de garantir que sob teillpos de "set u])" não nulos a trajetória permaneça dentro do
hipercone, devemos im])or, colho em SC(1;-91 e no teores)a anterior, que
r

0

(vale lembrar que (Z? 0). Na verdade esta ím])osição é absolutalllente necessária para que
a política hipercone faça sentido, apeszu de, à primeira vista, podermos imaginar que o
controle ui+i traz a trajetória efetiva de volta ao llipercone sempre que a partir de un] ponto
zl;,

zl; -- 3i+ld

deixar o hi])ercone.

observar no exemplo a seguir.

Poiénl, isto nem sempre é possível, como podemos

-*.«-:.:.;.:,«,«. .:.''«.,,- [}í:],«-[i ]
a(Á,d), "m'4-l.l/2 il lc.S, Z ,««-'

"', E P"«oc« o 'Z''P«,.odo ««Í,./. :,' = (:3

o7'.«'':

3'lt . Porém,

operado pelo hipercone

«« j«e 2 dest. t«ip'""
este- só passará

a ser aplicado

CAPnULO l POLÍTICASHIPERCONE

23

após o tempo de "set up" Bt, ou seja, após a trajctória atingir o ponto ã
' trajctória

s.d. No entün,to,

= + Àu' -- S. (Z, À g 0,

não mais {7}fcrcepfaráa /acc 1, pois

.41(=+ Ào' -- 3ld)

.4l= + À,40:

Figura 1.4: TrajeLói'iade F+ Àu'

1+6À+2> 0, À 1 0

3i.4ld

3ld À i 0, jamais interceptara a face l

E importante ressalta.amosqiie, se 4(/ : 0 e 7v C .S, a trajetória induzida pela política
hipercone O(,4, b), umz]vez iniciada en] un] ponto do hipelcone, não mais sairá do mesmo.
Além disto esta classe de políticas nã.o é vazia, l)esta usarmos ,4 = / (corredor "clearing"),
pois / C S e, como (/ 2 ü, /(Z ? 0.

Em termos de J\4, a condiçã.oa.cima.(,4d :l Ü) é aparentemellte
mal defiiiída. Porém,

mostraremos a seguir que y é não siilgu]ar (lema 1.1) e portanto
,4(z! ã «

,4v\'''a

â ã

Além deste iinpoitante iesllltado, ítpiesentarei)los no leRIa a seguir a expressão da inversa
de y, e mostraremos que r'i não têm elenlellto negativo. Estes resultados nos permitirão
uniformizar e simplificar a notação.
Lema 1.1 Sob as Aí7)ÓZescs
r > 0, (/ ? ã c d'r = p < 1,

i)

{«'

- {':

ii) \'
iiLembrando

dli' l e unia l)ase do #?'l;

l«' l«' l '''1«"1+ v''
que /í=(p]

pz

p,.y

li - p)'' ( (i

p)/ +lÃIP

pq ) ,«.;
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v'-i »o

r-i >-0

Demonstração
i) Assumir que JE:l ajuj = 0 é equivalentea assumir que
; 2; := , n,

ou sejam

Assim

E (.7=lE .'j)p.

f=1

como p C (0, 1 ), isto leva z' E. aj

E (E
P{)aj
{=1

.7:=1

= 0, daí aj

::: 0, ])ara.7 :: 1,2,...,n.

=

Logo

<

{uil::: é linda.rmeilte inde])endente.
ii) Notando que, ])or (i), V é não singular, 7 > 0 e

\'' = ,À/':l/ - IP'lÃI ''' l pll
então

V-l = R-trm.
Definindo

// = (1 -- p)''

((l

-- p)/

+ IP'l ÃI

l pq)

e rmiltiplicando

R (R:) pel. .N.'í'n« col"«« .le .f/ (H'), te«-nos

R; j

E (iii)

segue

])or inspeção

i2Símbolo de l<ronecker, óíj

Íy(t

p)''l(i

- p)ej + pl

11- P)''l(i - P)Óij+ Pi- P.(l

(ta descrição

de V''

em (íi)

a iésima

linha, de
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O lema 1.1 será usado para penlitir o estudo da dinâmica do sistema, utilizando como

base do espaço de estados o conjunto de vetores {u', u2, . . . , un}. Ao vedor de estado descrito
nesta base denoininarenlos por ucZ07'dc csfado tra7ts/or'nado3/= 1'''lz.

A n)pior sin)plicicladeintroduzida. por esta base pode ser observada ao i'eescrevermoso
sistel))adoexem])lo 1.2.1, T =(1/2 1/2y, d=(1 1/2y e3=(J, agorautilizando a base V
O liipercone de operação será O(Jv, Ü), cona

"'-lYÍ ':'*l l+'-

Hm

Tomando o mesmo ponto inicial do exemplo 1.2.1, yo = (--12 -- 6y = V'l(--6
V-iao pertencente à face 2, a prin)eiiít rodítda de produção para o sistema será

l1(--3+12+5#6)=2,v'-y'+Aie'= 1'60l
Â!-

-

.A/2yl

-lío*:'

:,

«:-«:--A!.:.l-.'
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Figura 1.5: Tiajetóiia clo sistemana base y
Na figura acima, a])ieseiltamos a teptesentação gráfica da primeira rodada de produção
para o sistema do exemplo ítnteiior.
Usando esta ie])resentação enunciíuen)os un] número de resultados simples que usaremos
no restante do trabalho.
Corolário

1.1 Sc y = V-l=,

c7iíão

i) ,'l# $ õ' « ,4vy $ ã «, A/w $ d

ii) « = d +

y=

(i - p)''F

in) ,'« = (i - p)(i i'''i)y
i«) = g d4. y g ã

Demonstração

E omitida. poi seien] resultados triviais

Devido à relação l)ijetoia enfie o vetou de estado z e o vedorde estado transformado y, e
à simplificação que este segundo acaiietará, doravante passaremos a trabalhar com o vedor
de estado transformado, que ])assaiemos zl denon)luar a])eras por vedor de estado. Quando
houver necessidade, nos iefeiirenlos ao vetor z por vedor de estáGIooriginal.

No traba]]lo de SCG-91 ulllíl estiutui'a mais fraca que ]W € S é sugei'idapara que o
liipercone a(.A/,b) induza "round robin", no sentido que não impuseram (utilizando nossa
renumeração) que .Ajo{ $ 0, para J - ({ mod n) + 1. Esta condição mais fraca não é usada
aqui pois, neste caso, a política pode não ser claramente definida como podemos observar
no exemplo de hi])ercone llolllogêl)eo C'(a/, õ), a seguir.
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1 1 , uma uez que estamos lza/ace l em qua/quer

outro poRIa que 7}ão(0 0y, se ap/íc«amos . co«tro/e 2 deizare«.os o Aípe«o«c. ,4/e',ndisto, se
nrti$cialmenl,e imp\tse.mias qllc-,fora do }l.à.percolte,Q illterseçãa da traJetória com MalJ= b
dispara o colttrole 1, ailtda assim terá.latosiltstabilidade e o coTttrole2 jamais será utilizado
Ttouamente,

como

podemos

observar

na .Fgltra abaixo.

J142y= 0

Figura 1.6: Trajetóiia induzida por limo matriz J14# .S
Nesta flguia, con)içando do ponto y3, a linha, vertical tracejada representa uma trajetória

sem a realização do disparo da ])rodução l (.A42y= 0 ::> produz 1) e a linl)a horizontal
pontilhada, uma que realiza o dis])ato da produção l (.A/2y= 0 :+ produz 1). Em qualquer
destes casos, a trajetóiia não voltíl a interce])tar a face 2 ou a face l novas)ente.

SCG-91 ainda afirmaram, no teorema 5.2 de seu trabalho, que se .A/ C .S, então lty $ 013,
qualquer que seja y C C'(.a/, (i). Isto não é válido mesmo quando acrescentamos as llipóteses
de que WFa ã e de que o liipeicone C'(A4, ã) tenha interior não vazio. Isto poderá ser visto
claramente no exemplo a seguir.
Cumpre ressaltarmos que, no corolário 3.2, página 64, veremos que: se pudermos garantir
as condições acima, i.e., {.A4 € S : Vy C C'(A4,Ü) :+ í'y $ 0}, então o sistema homogêneo
operado por C'(.A4,ü) é fortemente estável.

i3Usandoo item(iii) do corolário1.1,(1 -- p)Íiy =(1 -- p)Í'yV'-iy = r'=. A funçãort=(!)(carga

de traba]ho) é lisa(]a em algttilst.rabalhos(coirio Pl<-89 e l<S-90) comouma função de Liapunov, para a
obtenção de resultados de est,agilidade
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l

Exenaplo

1.3.3

C07isÍdc7'erros

3

01

o

1 0

o o l

A/[41

4
(i 2 0 iy
í'y > o.

-l

.T

1 -1

/Vestecaso,.A/ C .S, J\4[4]»'
= (i c A/[4]y< ã.

, Ã

o o o.i o.ly .p

No entanto, podemos ueriF,car que

Este exemplo também elucida dois l)autos interessantes
i) se começamos em uma linealidztde'''(por exemplo, yo = pO, um ponto fixo da política
é atingido;

ii) nem todít liileztlidade])ode sei atingida a partir de algum outro ponto do hipercone,
por exemplo, yo = P' não é atingível pela política, pois para que algum y atingisse Ã
usando un] controle e{, { C {1,2, 3,4}, seria necessário que
tJ-+ 6e' = Fe

ay= F- 8e' .

e

lv $ d

A/(Ã Ó.')

Porém, por inspeçã-o,notanaosque a últillla desigualdade não é válida, ])ois não existe

sequer uma colulla (le Jt/],t]cujos elementos sejam) todos não negativos.

No entanto se tonlarnlos

al a2 a3 a4
A4[s]

então 3/' = (0 pdy é atingível pelo controle e' (z;' no espaço de estados original).

Para o exemploacima, Ã é uma linealicladedo llipercone. Devemosnotar que a menor

dimensão de .A/, para que o sistema

{A4C.S, ]y : A/ < ã e ]/, # ã Mh
tenha solução é 4, ou seja,
t4Diremos

(ltie

/i e lilna

lineitlida(le

de

{3//A./y

<

0}

ç+

JL//i

=

0 e /i 7A 0

ã},

(1.6)
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e7}tão

Demonstração A prova deste teoiemztsegue imediatamente dos dois ]en)as (lema B.l e
len)a B.2) que conl])õemo A})êndice B.
a
Poderemos ver no capítulo seguinte, que a utilização da base y, no estudo de estabilidade
forte dos sistemas, é muito conveniente, sendo que a partir desta derivaremos unia dinâmica
mista pm'a o sistema;Íque-nas penllitit'á expiessai-tesultiados de estabilidade fartei como os
que apresentaremos nas seções 3.1 e 3.2.

Capítulo

Dinâmicas

2

e Estabilidade

Forte

Neste capítulo a])resentaremos algumas formas para a dinâmica do vedorde estado do sistema
yk e para o vedor de tetllposde pioditçã.o Z\t
Na primeira seção do ca])ítiilo, a.presentareinosuma destas coimas que combina ambos os
velares, e por isto deiloillinaienlos (/ 7 (í7D.ícamísZa, além de mostrarmos, por exemplo, que a
matriz triangular inferior de iin] .4/ C .S é não singular com inversa sem entradas negativas.
Na seção 2.2, apieseiltaienlos ÍLSdinâmicas não mistas para o vedor de estado e o vedor de
tempos de produção, nlostríuldo que anil)os têm formas muito parecidas e estão relacionados
com uil] processo iterativo de Gítuss-Seidel pala resolução de sistemas lineares.

Na seção 2.3, a])iesentaren)os uillil definição formal para o conceito de estabilidade utilizado in)plicitanlente ])oi S(1;(1;-91,que denominamos estabilidadeforte. Explorando as
dinâmicas obtidas nzLSdua.s prin)eira.sseções deste capítulo, lllostraremos,entre outros resultados, que: as nlatlizes da classe .S que fazem sentido, para a operação dos sistemas em
estudo, deven] ser não singttlaies; no caso l]omogêneo - sistemas cona tempos nulos para "set
up" operados por C(A/, ü)(A4 € -S nã.o singular) - estabilidade forte é equivalente à trajetória
efetiva do sistema convergia pata a origem; para sistemas fortemente estáveis, com tempos
de "set up" nulos apeia.dos ])oi (J(.A4, /)) (A/ C S não singular), a trajetória efetiva converge
para o vértice do l[ipercot[e C'(a/, /)); pata un] sisten]a, operado por C(À/, Z)) (.A4 C .S não
singular), a estabilidade falte equiva.leà existê]]cia de un] ciclo limite "próximo" ao vértice
do liipercone C'(.A/,/)); se o sisteilla, com tenapos de "set up" nulos, operado por C'(M, Z))
(.A/ C .S não singu]ai), é fortemellteestável, então a trajetória efetiva do sistema converge
para o vértice do hipeicone en] um teillpo finito.

30
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Dinâmica Mista

Para derivarnlosuma dinâmica que combina o vedorde estadodo sistemacom o vedorde
tempos de produção, é interessante leillbrarnlos que estaillos utilizando .A4ipara representar
a áésima linl)a da matriz .A/, logo
n

l\4üu= ''!.. h4ü\yj

Além disto, considerando, novamente, 3f como o tempo de "set up" para disparar a produção

i ' sí = 3i/(l -- p)({ = 1,2,...,n), ao b.ter «. fac. i, «o p'"to g, o controle(àmodn)+ l
só será aplicado após o sisten)a (atingiao ponto

y
poisa durante o teillpo de "set u])",

s{
Í':;P

.

.
'

y -- sfP,

;i: = --(/ ou Ú :: l/-i(/

Ainda, por sinlplicida.dedeflnttcnloso símbolo

que será usado no restante deste tiiLI)alho

Lema 2.1 4 di?támicam.ísíado sistemasoZ,po/z7íca
AipcrconeC'(.A/,Z,),para M

MFt

Õ, é dada por
ra) y' = : = k-l + Ak -- E, F

0 7z,d e

e

Í )

*

(al; .Ã$ . . . Alia â ã

(c) at, a dltração da lc.ési7ta prodltção de i, é dada por

'; -; I'.- «'«'-'
-l"«»; *i« ,l

(2.1)

Demonstração Pa.ra uniformiza.r a notação, colocarenlos y# = y:-i. Considerando k > 0,
pela definição da política.de o])era.ção, yk-t é un] vetou de estado que dispara o controle ei,
deste modo

vl;

Em gera], tomando i C {],2.

' + Afe' -..Ã

, ?}.} , teillos

wl;- yl... + af.'

que
t

sfP

g/' +

E(Aj;ej
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<

t

Z,í= .A/i f = A :y*''

+ >1:(AIÂ/iej - .:.i.A/ip8= Mfy*-' + }:(AJA/ij

- sjA/ip8,

logo
,\ A;

l

h' -

{

1

A/.x*': - >1:a4a.f + :ll: .j.A/./l
.j= 1

J=1

./

Usando estas fónl)ulas e devido à A/#t $ Z),sf g 0, / g 0 e .A/ C.S, segue que At g 0.

H

Um resultado imediato para o caso homogêneo (sistema com "set ups" nulos, operad0
por O(]14, (J)) segue abaixo.
Corolário

2.1

.4 d77i.á7n.icízmf.ç/n. do .çi.s/CT7?a/z07n.ogé7}co, operado pe/o AÍpercoile C(À/,

sel\do qxe l\4 C S, é. dada ])or

rJ *

onde

ÍÓJ .Ã'

d),

+ *

. . . Alia ã ã

e (c) b\, Q dIETa,ção
d késill\ ln'o(l\tção
de i, é da,dapoT

a*..L
Dem.onstração

-A4.w''' -

{

1

E .a/.jz\f

).

(2.2)

Segue diietzu lente do leRIa anterior, assumindo s :: 0.

H

Enl ítlguns dos resultados a seguia, e ])rincipaln)ente na seção 2.2, utílizarenlos a notação

seguinte.

Definição 9 Sc7}do .a4 C.S, dc./i7z.irc7nos
as mata zcs L e U, por
N4 = L -\-U.
ou

self.do

Lij = o, .j > i,

Uij = 0, J $ á,

se.ja, Z, ó a maZríz triangu]a.i infeiioi e (,/ a tiiangll]ar estritamente superior de ]14
De.Rltiremos ainda, a ITI.atl'iz

] - -- L'\ U.

Para estas nlatiizes, podetllos lllostrat villa variante de
PH 1<-92.

Llll]

SL]
l
resultado
apresentado
por
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Teorema 2.1 Se«do (Z, + [/ = À/) CS, c.,!/o«ne de$«{ção .cima, e,isto {nuc«« p«r« Z, e
Z,-i b:O, sez&do qucpara iodo iCl1,2,...,7'},

';.- l íill
=:i:.::j: ..
,4 /e'm dÍsío,

/ = --z,-iu b o

Demonstração Falemos a primeira. pa.iLe desta demonstração, relativa à inversa de Z,, por
indução na dimensão n da lllatriz A/
Para n = 1, .L :: .a4 C.S, logo, da definição da classe .S, Z,il > 0 e portanto

Z,-: = 1/Lll > 0
Admitindo válidít a llipótese pala 1 : 1, seja n = É + 1. Vamos considerar L]l] € Z?k*k,

P C .f?t e a C .f?, tais que

deste Díodo, como Â4 C'S, segue que

n>0e P$ ã
Além disto, Z,[1]é a triatlgttlai inferior de ullla matriz da classe .S, de dimellsão k, portanto,
por llipótesede indução, existe ii)veisit })zuíl Z']l], sendo z,i;i 1: 0, uma, matriz triangular
inferior com diagonal principal l)ositiva.
Seja ainda, ' € Z?k, ])a.la o qiia.l

p'ti;Í + al'
e usando a llipótese de induçã.o, a > 0, # g 0 e Z,[tt E: 0, segue que

gd
Deste modo, a matriz

é uma triangular inferior de dimensão 1}= k+ 1, com diagonal principal positiva e triangular
estritamente inferior não negativa. Aléill disto, podemos verificar que, LT = / = TZ,, ou
seja,

L

l

-

T
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completando a primeira parte desta demonstração

A segundaparte da dela)onstiaçã.o
seguediretamenteda primeirae da observaçãoque

t/ g O,resultando daí que

J - --Z,-lU L 0.

Lema 2.2 .Sc7}do (L+U = A/) eS,

co?z/Ollnc a dc./iztição g, q?ia/quer q?ée sda

LI = L'" (\) -- Nlly' -} Sh4Ü.
si

o«d.S.

(2.3)

0

0

0

0 '-+',
0 0

Demonstração

y' C C(M,b),

Pztrztdeiivzunlos este resultado, consideremos a equação (2.1) multiplicada

porMíí(.A/ü>0,poisa/

eS),ton)ailcio t= le

{€11,2,...,n},

t

1:a4;j + 11:
'j /iÃ

bi-- N4üyo

.j=i

á C {1,2,

.j=l

,«}

Colocando o lado esquerdo desta equaçã.oilo somatório dos tempos de produção à direita,
podemos reescreva-la na foii ínllatiicial, obtendo a equação

o- b

l\41J0 -t

Lb\ -\- SMF,

que multiplicada poi L-] , resiilta a. equaçã.o (2.3)

Note que ])ara este leminlão é necessárioque .44seja não singular pois, a única inversa
que usamos é de Z,, que é sempre invcisível, pois sua triangular estritamente superior é nula
e a diagonal

])rincipa.l

toda. posit.iva..

logo det(Z,)

= Z,li L22 . . . L,.,.

Corolário 2.2 Para o caso/tomogé?tco,
sc7ido(Z, + U
qualquerqueseja lyoC CI.A4,b),

A'
Demonstração

l\41J') - L'* b

> 0.

M) C S, conÍol"me de$nição 9,

(/ - J)y',

Segue cliretzul)entedo lema anterior tomando s = 0

(2.4)
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Ua/c ?'essa/laTInosq?le, sc y' /or o vórtice do àiperc07}eC'(.A/, b) ÍWZ/' =

b), para um sistemacom "set ups" l tos, se.gxtcqueÀX = i5 e a políticaTtãopodeaplicar

efel,iuamentequalquer coTttrotc,scltdo esta lama singulaüdade da política De outro modo,
por estar na interseção e?tiretodas as .faces é como se iltst,antaneamente,a política efetuasse
uma scquêltcia "rolntd tobill" dc trocas dc coTltroles,porém, com cada uma das produções
teTtdo tempo nltto.

Uma maneira clecoi)tomai'este prol)lellaaseria acrescentaràs regras da política que,
ao atingir o Véüice da hípeicone, pa.ssa-sea produzir na mesma vêlóêMadeda, demanda
(u = d), de modo a montei a tiajetória neste ponto, i.e., deveríamos fazer com que a máquina

dedicasseunia fraçã.o/p de sua ca.pa.ci(jadea cada produto p, equilibrandoproduçãocom
clenlancta

ã - Ef=] /.«' - E
/. :-.;
- E
.Aa- E
.A;..:
- ',
{=1
't
{=1
{=1
't
repetindo a equação cle equiltl)rio (1 .4).
Mesn[o utilizai[do este artifício a.i])da iestaiá un] problen]a prático. Quando existe, a
convergência ao vértice do hipercone, esta é, em geral, assíntótica, e apesar de mostrarmos

que a mesmase dá eil] un] tempo finito (teores)a 2.6, página 52), em termos de aplicação
da política por uma n)agulha, illesnloidealizada, as rodadas de produção, unia após outra,
estarão cada vez menores, inde6lnidzulente

Considerando que
E' nlostraremos a equivalênciftdít estai)ilidade forte entre os sistemas conatempos de "set
tip" nulos e nao tlulosl

> um sistema, conateillpos(le "set up" não nulos, fortementeestável,têm sua trajetória
efetiva convergindo pa.ra iii ciclo limite "próximo" ao vértice do Itipercone; e
> sistema.s com telllpos de "set ttp" nltlos, será.o muito úteis para deduzirmos algumas
condições necessária.se slihciellt.esde estai)ijidade, inclusive uma de verificação O(n').

Deste ilaodoa qltestãodztsingulítrida.deda ])olítica pode ser contornada, visto que
> Se a ])olítica for aplicada zl un] ])articular sistenaa real, este terá naturalmente tempos

para "set u])" não nulos, mesmo que muito pequenos. Se estivermostratando de
simulações, situação que ])eimite ten)pos parft "set up" efetivamentenulos, pela própria
natureza destas, já sela necessário uma interrupção de convergências assintóticas;

> Impor tempos de "set up" nulos pala determillado sistema é interessante para obtennos
condições de convergência sobre os liipelcones que, dada a referida equivalência, poderá
ser aplicado ao sistema cojl] telll])os de "set u])" não nulos, acarretando estabilidade
foice
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Colmo indicado no enunciado do lemít 2.1 tios referiremos àquela descrição da dinâmica
por din(ínzica mista, desde que ela comi)ina duas diferentes variáveis, yt e Ak. Uma descrição
lido mista ])ara a dinânliczt do sistema, no caso llonlogêneo,seria do tipo yk+l = Jyk (como

em SCG-91) e unia desc.liçãonão mista ])ala a dinâllaicado vetoude tempos de produção
seria do tipo zXk+i= JAt, conhoei]] PF11<-92
e HH-93. A próxima seçãoexploraestesdois
tipos de descrições, quando poderemos verificar que suas formas são ll)uivo parecidas, na
verdade para o caso homogéneosão i(lênticas, a menos das condiçõesiniciais.

Um resultado interessiulte que po(le sei obtido da dinânaicamista, é o seguinte

Corolário 2.3 r"Fí7 Zc rcacAaZ)í/ífy"JParrallm sísÍcmacom "set ups" llzz/os,se .4 :; y'l
r{.e., .M = .rJ e inicia«d. « ír«acto',i' c«; # C C'(/, 0), '«íã. em «ão m'is q«. #{.j / #j < 0}

mudallças de prodltção, a trajetória alcança a erige.m, ou seja, ao lira! da primeira rodada
de produção Q erige.In é. a.tiltgida.

Demonstração Consideizuldo
yli

e usando o lema 2.1 com "set ups" nulos, segue

que,

!/l;- #t.. + al;.',

(2.s)

ou seja, unia rodadítde ptodttçã.ode i só altera a iésí7za componentede g/tl para atingir
a face { de C'(A/, ã).

Como

A/ = /, #f tem a componente

i igual a zero e a equação

(2.5)

implica que só un a ])indução de { altera esta componente. Deste modo, uma vez em zero
penlaanece eil] zero.
N4aisespecificamente, a primeira coill])oriente de y} é nula, pois yi = yo + .âiei e

o

w{

y

Indutivan)ente, usando o raciocínio ai)tenor, Z/J te-« todas as { primeiras componente
nulas, ou seja, y; pode sei escrito como,
g;

+ Oei-l

+ Oeí + al ei+i

+ a2ei+2

+

+ a,..ie",

seguindo daí, que

2.2

Dinâmicas Não Mistas

Para os resultados seguintes sel'á conveniente lenll)ranllos que

ã C {1,2,

,«},
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> yo = yo e yA = yt, pala b>0; e

> sendo 3€

.F?", 3f éo tempo de "set up" parainiciar a produção de í,
sendo o vedor s C #?", definido poi

{ Cl1,2,...,n},

S

P

Além disto, sei'ãútíTõtneivai'i]]os que, para a, b e c en] :f?n
«'/,c

c«')Z,,

(2.6)

sendo que, por simplicidade de notaçã.o, usaremos ca'Z)à (ca')Z)
Apresentarem)os a seguiaum teoien)a (devido a SCG-91 ) que n)ostra ser linear a dinâmica
induzida poi umíl sequência de a.teildimento "round iobin"
Teorema

2.2

4 dí7 ámÍca í7zd zzída /)c/o /li/)crc07ie C'(A4, b), paz'.z .M C.S,
yA+'

07 de

(2.7)

+ C's + Z)Z,,

B = B(")B("-1)...B(2)B(i) C.F?"x«,
a
D

e

= Byt

é dada por

B(f)

-

l B(").B(«-1)
)Íil--.i?(«)B(«-j)

= / --

B(1)Ã B(")B("-1)
. . . B(2)et

1 1 B(")B(71-1)

B(2)P

B(")ê' l Ca"x",

. . . .1?(3)e2 l

ÃiL-e" l

eF"*",

1 eiA/i C m"*"

Demonstração Pala. Ê > 0, coillo a ])olítica de operaçãofaz com que y:'l dispare a
produção 1, a X#sí7nainteiseção do vedorde estado com a face l é dada por
yl;

' + Aj:e'

- .-Ã.

(2.8)

O tein])o da Êé.si77
a iodadít de ])iodução l ])ode ser detertninadomulti])licando-sea

equação acima por a/l, pois Ak é t,enlpo necessário para se atingir a face 1, isto é,

A4-pl; y:'' + Af.w-- - .-w-F

b-,

de onde obtemos.

»f -

-ú":«l-' -- ã«-Ã-- à,

(2.9)
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Substituindo (2.9) na equação (2.8), obteremos

yl;

' - Xh.a'í-Wli'''' + XhW-@' + Xhe' -

.-Fg

g (/ - xh''a/- )#l:'' + '-(xh-''W: - /)F+ ahe',
ou sela,

!ff--@uy:-'
- .: .pm/+ii3L-.'
.
Para l < .j $ 1}, temos

pJ - wj-. +

a.}.' -

;jÃ

e analogamente ílo pesenvolvimento a.c.inltl.,obtelllos

'} - -ü".«j-- -''ã«.,'-- ,h,

n": :,\.~ .' -* m", p.: -* {h'' - ;:p

«\ - ~\.* -

e

yJ :: n(j)yl:..

sjZ?(j)p+

-

]i}«-e"

(2.11)

bJ ej,l <.7 < n.

Deste modo,
y

b+l

=

W:+i

::

- B(d(

B(")y:!i

B'«-o«:!3

.s,.B(")Ã+

=

B'"-oÃ+ «b:iL-.«-')

B(«)Ã+.h."-

- ';'«'B'"--'«:t4(.«--B'"'B'"--'
-'..,.B'«')p'--«kh,'"''"-' --Ü.«
e contiituando

a sul)stituição

e 2.11, obtém-se
y

k+

de yk+l , ])aríl j = 7}--2, n--3, . . . , 2, 1 , segundo

as equações

2.10

B(")Z?("-i) . . . B(2)B(1)yli -( slB(")1?("-1)

... B(i) +.siB(")B("-1)

)i4il B(")B("-i)

. . . B(2)ei+ -.bz-.B(")B("-i). . . Z?(3)e2

denlonstran(}o a tese

. . . B(2)+

...+s.B("))

P+

+ .. . + )iê"-e"
H
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Para os próximos resultados será conveniente relembrarmos, da definição 9, que as matrizes L, U e J, para A4 e.S, são tais que,
.7 )' z

A4 = L + {/, sendo

J = --L''tU.
Api'esenúaremõsrsegtü' Â dhTârni(nínãcr mista,aog tempos de produção
Lema

2.3

4 di7 amIGa dos Zcmpos dc 7)rod?leão {AA}A;, para a po/z2íca /zÍpercoz&eC'(.A/,Z,)

comi "set ltp" lIGo Ttxtlo,A4 CS, e dada por

L--U.A* + E,(/ + Z,'' U)/ = JA'+

;)Ã

E,(/

(2.12)

Demonstração Consideienlos nova,menteos pontos da trajetória {yl;, yli, .-., y!}, sendo {pf}
a Lgsim« interseção da trajetóii« conaz. face i(Miyl; = Z,i).
Em uma rodada k+l, cona k: 0, se adnlitirn)os y:+i = yt+l, então, para { C {1,2,...,n},
yâ..

= pl; + Aj;e'

-

sfÃ

'l«í

E;:í+. (z\Jej -- sjpD + El:.(Af+'ej

yl; +

y»-'''

yf + E;:.+. AJej + ES:. Aj;+'ej- E;:. .J/

!/l;+ E;:.+. al;'j -Fx}., al:+'.j - x,/
sendo que

A/{z/l;
+ E;;..... Aflvfej + Ej;. af+'.Aí;.j 'Ê;MiP

bf = J\4fyl;+i

Z,i

+ E;';f.t.

/ij

+ ES:. Af'F'Mfj

'Ê,Mij;

Logo

E Af'''' a':j

.7=

>ll: A}.A/{j + E,.A4iêl

(2.13)

.j=i+l

ou seja, na forma n)atricial
.Anil

0

A42i

A42e

.4/,.i

.A4n,

0

?
A/,

.â'--.

0 0
0 0

MI,.

l

A42"

o J

r .A/ii

a.k+Es

'A/2

.4/i2

2

l .a/.. w.:

.A/:.

M2«l.
M.,.

P,

CAPnUL0 2. DINAÀ41CAS E ESTABILIDADE FORTE

40

portanto

l,Ak+l

t/A' + E,(Z. + Lr)/+

L-- Ua.* + E,(/ + L'' U)Ã

A'+: .

ou ainda, do teorema 2.1, Z, é inversível, daí

A*-''- -

JA* + E,(/ - J)Ã

concluindo a demonstração
O vetor b não a])alece na equação 2.12 por ser apenas uma translação da origem, não
incluindo nos tempos de produção, que sã.o determinados exclusivamente pelas relações entre
as faces do llipercone e os tenapos de "set up'
Tomando

s = 0, ])odelnos

reescrever

a equação

2.13 como .A/fia.k+i

= -- }1:i:.\ zb.j+].A4Íj

.

E:;:i+. A}A4ij, iC {1,2,. . . . }, ou ítinda, sendo Z,) = Z)íag(A/) e [ a triangular estritamente
71

inferior da naatriz A/,

0At+- - -'rata-

- [,rZ\*,

(2.14)

que é unia descrição usual de um processo de Gauss-Seidel para resolução de .A'fy = 0. Porém,
a dinâmica do sistema in)põe um A' específico, para cada yo C a(Jt/, ã), determinado pela
equação (2.3), cona .g = O, ou seja, A' = Z,''Z,+(J-/)y'. Este zX' é o ponto que determina
a sequência

de inteiseções

hiperconeC'(.A4,ü).
Exemplo

2.2.1

{y. , y$, - . . , ylilx;,

iespectivanlente,

Comi.síderc o /}í?)clc07}c C'(.4/, d) com .4/

com

as faces

2

{1, 2, . . . ,n}

O\l seja

.2

2yl -- P2
2yi + 3y2

{Í: *,s
l,

7este caso, L =

[: {Í:].

: ],...:.'«''.

'..,.«',.~'"'

»' Usam\do

a cqzação

nu.lJ},

u - n«'
scglte.

-l 'ã

q\Le.,

al;-'''- {a.{

{af-'-' ,

l
0

cJ

Z,-lU

do
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ptodlLZ a, se.q\têltcict

'' -r:], ''-FÍ,;], ''-Í:íg],
quc provoca a segui ltc cllo1ltção de lyk

[ -:a ]JJ, -l:: l, «:-l :i,; l,
rl.:âl
«'

Graficamente,podemosperceber que {z\klk é un] "espelllo" de {3/klX;,no sentidoque
estas dinâmicas têm o mesmo conl])orçamento, sendo opostos pelo vértice do hipercone
(.A/At 1l ã e JWyt $ ã), como ])odemos observar na figura abaixo.

face

Figura 2.1: Evoluçõesde {Aklx; e de {3/klk
Pztra o caso llon)ogêneo, temos a seguinte descrição
Corolário

2.4 4 dÍ7}ámÍca do l;cl07' dc fc?zzpo dc proa?zção {6.klk, para um s sfema com

temposdc "set ttp" lullos, operadopoT'C(l\4.Q), À4 CS, é dada por
b.Kq-x
Demonstração

L'\ UZl\K

Segue diretamente do lei)aa,2.3, colocando s = 0

Para a clinân)icado vetar de estado {ykli; no caso geral,
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por

2.4

,4 din(í7nica 7}ão in sía dc {ytlk,

para C'(.A/,Z,)
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com '$et up" zzã0 7 ?1/0, é dada

L't l.Jayk-+ L't b = JVK -+ L'\ b,

ou se.7a,

ozlde

B

B(")B(«-1)

Z)::

l )[j--B(")B(«-i)...B(2)el

B(i)

B(a)B(1) - J,
ll

.Éj(")B(n-l)...B(3)C2

l

ü."l-"-',

:; /

Demonstração Assulllindo s = 0 e lisa.nuloo teorema 2.2, o lema 2.1 e o lema 2.3, respec
tivainente, ten)os que

(ã) y*'''' = By* + 0Z,;

e

({i)

y*''''

(íiá) A*+'
Deste

Díodo,

])odenlos

reescievei

Z\A como

v* y (Bv' + oz,)

?/*--)y Bz\*''

De ({ii),
Usando

segue que
a relação

B - J.
A'

=

L''b

+

(J

g'+(L''Z,+(J
o«

seja, y' - Jg'+(J

(Bg''' + DZ,)

-- /)#',

/)y')

dit equação

2.3,

= y' + A' (!) yl y Jyo + Db

- /)y'+ L''/,
D = L'~.

finalizando a prova
A construção do leRIa acima ])ode sel interpretada como ullla representação do processo
de Gauss-Seidel, conforme nlostialeillos na seção 2.3 e, deste n)odo, é possível conlputar as

matrizes das iteraçõesde (l;auss-Seidel(L'l e J) utilizando as nlultiplicaçõesde matrizes
elementares indicaclits no enunciado do referido lema.

Utilizando o lema anterior poclenlosot)ter a seguintegeneralização,
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Teorema

2.3

4 dí7 cí77zÍca 7}ão l«{sí.z

dc {y*},

para

C(.A/,
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Z,) coza "scí

up"

ztão ziu/o, á dada

auk't'= Jlyt: -\-L'~ b-+ L''t SN{F-- 'S'p,
0
0

SI + S2

se7}do

\'
z--z S
Oll se.7a,

Z? - Z?(")B("-t)...B(2)B(t) -J
C's

l B(")B(«-1)

=

Z?(i)»'l Z?(")B("-i)

/) :: l 7tih-.B(n)B(n-l) ... B(2)ei l l

07}dc B(í)

B(")XI s= SA/Ã E,Ã

l?(")/?(«-i)...B(3)ez

= / -- 1 eiA/i.

ú.« l - "-',

Demonstração No teoiei z 2.2 mostlaillosque a dinâmica(geral) de uin sistemaoperado
pelo hipercone C'(A/, Z)), cona .4/ C.S, é descrita poi
y*''''

+ C'. + DZ,,

(2.15)

sendo que o processo de dedução desta equação funciona também para s - 0 (fato explorado
no le[na anterior), ou seja, un] sistema.conan]esn]as taxas de demanda e de produção, porém
cona "set ups" nulos, o])dado taml)ém pelo nlesnlo hipercone O(M, b), terá como dinâmica
de {yklk, yt+i = Byk + Z)b, sendo B e D as mesmas matrizes da equação (2.15) acima.

Além disto, o vetou /) nã.oinflui no cânlputo de B ou D, conformepuder)os observarno
refez.ido teorema 2.2.

Deste modo,
)

seguedo lema,anterior que B = J e D = L'' , testando-nos demonstrar que Cs = SA//iL-E,p
Para fazermos isto usaremos, também, a. descrição mista da dinâmica de {yklX;
3/k+' = yk + Ak+' -- E,Ã
e a expressão

para

ó'' da equitção

(2.:3)

Lx - L'* Çb--Mly' -+ Sh4R.
sendo a naatriz S a mesmfl do enullciado deste teor,ema
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Tomando Ê = 0, ])odemos escrever,juntando estas expressões
Jyo + Cs + Z,-ib =

yl

go+ A: -- E,/ =

\y'-+L'* Çb-- May'-} Sh4R -- 'E,py'+

L-' 1,- L-'(L

+ U)y'+

Z''S.A/Ã-

E,Ã

IJa-+ L'* b -- lyo-- L'\ uxy' -t L'\ SNaF-- x.;F:
JIJ0 -} L'\ b -t L'\ SN4ji-- 'S,F
qua:isquer quüsejanrHZ?'-e

]líu C C(ÀfiÕL

})ortaiido

xyk'tt. JI)k -} L-* \) -+ L'' SN4F-- E,p.

conlpletíuldo a demonstra.ção.

2.3

Estabilidade Forte

O fato mais relevzulteno tiztba.lhode SI)a.riftlia,Caralllanis & Gershwin (SCG-91), é que
foran) ca])azes de ])iovzu (]tie, ])arzl A/ C S,

(a) W a política f:-z se:rido pí«a llipe-co«es C'(.A/, d) (C'(.A/, d) tona interior não vazio); e
(Z)) W os llipercones pzlra o sistelnll com teln])os de "set u])s" nulos é fortemente estável no
sentido de que sua dinâmica
k+'l

\y '

7..k

-- uly

é uma co«oração (a «latiiz J seja está«l, i.e., k--.+oo
. li«l J' = O),
n

e!!Lãgpari' todo Z,€ R" tal que C'(i\'f, /)) # 0, a política llipercone para C'(.A/, Z,) é fortemente
estável, quaisquer que seja.illos tempos cle "set u])" (corolário apresentado na seção 5.1 de

SCG-91).

Apesar de SC(1;-91 afii]])f\.i'emque uma-prol)i'ieclitdedesejável en] um hipeicone seria que

o nlesnlo levassezl tiajetóiia efetivilzl conveigil pala un] ciclo limite, próximo ao ponto
alvor, esta propriedade nã.o foi ]lluito explorada pelos mesmos. Apresentaremos, após o
exemplo 2.3.1, uma definição detivadit destzl observação e que nos permitirá, por exemplo,
apresentar, no teoletua 2.9, pzlgina 57, umíl generalização (to referido corolário da seção 5.1
de SCG-91 .
Motivados pela afirmação de SCC;-91 que, para o sistema yt+i :: Jyt ser estável, e
suficiente que a matriz J seja estável (liillt-- Jt = O), poderíamos questionar:
iSCG-91 registra, por exemplo, ilo pentlltirno parágrafo da página 159, do referido artigo,
we design a corridos wicll wottl(l rnake the setup levei trajectory stabilize near the target point?

how can
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suficiente

?"

Se collsiderarmos a definição de estitbilidade (definição 4), apresentada na página 12,
podemos responder ZLesta.pergunta n(-ga.tivanlenteconsiderando o exemplo abaixo.
Exemplo

2.3.1

.Sc col sldcra7'77}0s o /i.i/)ergo?le C'(.A4, d), .A/ C -S, com .A/

teremos

' -[ i,, ?,,

1
0
0
1
\.P. -Àt'l

:[

/ogo,

0 1
0 1
0 0

t)

0

- I'z \I'z

0 0
0 0
0 0

Para este exemplo a dinanlica (lo sistema pode ser dadztpor yt+i
para 'o(lo k > 0, tonlan(lo y' = y C (7(A7, 0),

.J" . vk '> Q

J*y',

o« seja,

0 0
0 0
0 0
que de fato pertence ao hi])er('one,pois

a/yl+i

xys -- ays
tya -- lys

1/2y3 -- 1/2y3 + y3

Ou seja, qualquer (]ue seja o ])oito inicial do lii])ercone,y C a(.A/, d), uma linearidadedo
hipercone, que é também un] ponto fixo, é atingida na prinlejra rodada de produção, fazendo
com que yk :: y31, ])ara todo Ã;g 0. Portanto {3/tli; é estável no sentido da definição 4, no
entanto

,l.E!,J'- J # o
Este exemplo nlostia que a definiçãousual de estabilidade, da literatura de SMF, não é
suficiente para garai)tír que a tiajetólia. efetiva convirja ou sequer se aproxime do ponto alvo,
pois no exem])lo acima, qtialqtiei qiie seja o poi)to inicial y do llipercone, a trajetória efetiva

l
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atinge un] ponto fixo, y31, já lla piii) Cita rodada de produção. Uma vez que as políticas
hiperconessã.outilizada.sl)aia fazer "ti'acking" de uma trajetória objetivo, buscandoatingir
um ponto alvo, devemos impor un) collceito de estabilidade mais adequado ao contexto e,
necessariamente,mais iestiitivo que o da definição 4.

Para un] dado sisten[z[,caracteriza(lopoi (d,]-,3) C .F?} x #?: x .f?:, e un] hipercone
C'(.A/, Z,)contendosua,tiajetóiizl ol)jetivo, podem)osdefinir estabilidadeforte das trajetórias
{pflj;,

como segue

Definição

10

Z)iremos

some?ltc se, {yflt

0'(M, Z,).

qüc íz scq?zé71,cía {yl;lX;,

{ C {1,2,.

. . ,n},

á/ortcme7tZc

estáue/

se, e

coz ucT]7í7'/)ara lílz ín.{co 7)ozlío de ac?zmu/ardo, qtzalgucr quc seja yo C

Quallto ao sistema,

Den«ição ll Oi«,«o. q«. ««, .i';''"'"

op««d. p./« p./:7{c«A'p'"o«. a(M, Z,), co«te«d.

sua tralcZo'ría oZ).jclíuo,é foiteillente estável $c, c $omclzíc sc, cada scquá7cÍa {pflk, i =
1.,2,. . . ,n,

jor .fortfnl.cu.l.e.

est.allfl

Vale ol)servir que ])ode existia yi # yJ) ])ara os quais {yk} -+ ?7 e {pf} --} yj. Veremos
que, pala sisten)asfoi'temejlteestai,veia,
este caso só ocone nil presençade "set ups", sendo
que a estabilidade foice levará íl linl e(ltiilíl)rio enfie produção e demanda "próxínlo" ao
vértice do lli])ercoile (teolemíl 2.8, pzi,gins.f)6). Na ausência de "set ups", além de mostrar-

mosque todas as seqttêllcia.s
conveigelllpara um mesmoponto de acumulação(lema 2.6,

página 48), nlostrareillos cite este post.o ó precisamente o vértice do hipercone (teorema 2.5,
página 49).

Lema 2.5 S'c ?lm s sícnl'z, coza, 'bcZ «])s" lz?l/os,operada pe/a po/z7icaA pcrcozlc c'(.A4,d) á

jortcme tc c.stáucl, e l,tão A{ é it.âo si.ngltlar.

Demonstração Pot'coREi'itdição,
se existissei7 # 0, para o qual il/# = 0, teríamos,por
exemplo, que ])antas iniciztis i7 e --i7 levaiian} a dois diferentes pontos de acumulação, na
verdade pontos fixos, pois neste caso, de ítcordo com a equação (2.2), Ak = ã, para todo
k g 0, o que contra.(liz o fítto do sistema ser foltenlente estável.
Portanto, ,Z137# (i : Jv!7 = 0, logo 4/ é não singular.

Observação 2.3.1 Este rcsltl.l.adoco l.7)al,ibitizao coltjlulto de hipercones candidatos à controlar a prodltção, dc m.a?i.ci.ra.fo?'t.r.In.cnt.e
es,áuct, com a e=istêTtciade um últico ponto alto,
lLO scTltido de permi-t.i?. ILn}. úT}.i.co llél'l.{cc (7)OTlto alvo). Deste modo, passaremos a coltsiderar,
a melt.osdc clara re.fc fln.c.n f.nl. cona.r(trio, npe7tas matrizes Irão siTtgutares, de matreira qlte
os hiperco?tes teltll.anl a )c l.a.$ 1un. llél'l.icc
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Teorema 2.4 C07sidc7'azadoJv C .S Tido si7}gu/ar, um s sÍema /zomogé71co,
qzzepode ser
cara,cterizado lykt\ = JayK, é.forte.me.ILtc
e.stáuclse, e somcl\tese, Q matriz J jor estável.

Demonstração
(<::)

Sendo

limo--

0, coillo yt = Jk#o, segue imediatamente que

Jt

{y'lt --., ã, Vg/' C c'(.a/,ã),
logoiÍFh é unt«-quê«.J«

fb--tília-t« utá«dr

(:») Sendo {yklt ullla sequênciafoitemeilte estável, segue do lema anteiioi que .IV é não
singular, daí
A/-- Í cÕ(w, ã),
#

pois, A437= -1 < 0. Além) disto, seja : tal que,

V#' CC'(Jv,ã),
como y*+:

Jyt

= Jkyo,

segue (lue

.li.«
.J*y'
;oo

;, vp' cc(.A/,d)

N

Seja

(

>

0,

suficientemente

])equeilo,

A/(# + íef)
neste caso, se tomarmos y'

de

illaneirít

que

< d, V{ C {1,2,

#+ cei, i C {1,2,

(2.16)

,«},

, n}, segue que

z :: A.--.oo"
.lin yt = k--.oo
.liill Jtyo
- k--..oo
lim JAi7+
( k--.oo
.linl Jte'
'
'

(2.16) z

+ c k--poo
linl Jkef,

logo,

Apresentaremos a seguia, uill importante corolário deste teolenla, que será amplamente
utilizado no ])roxinlo capítulo.
Corolário

e somzezlZc

2.5

Pai'a

.A/

C S

71.âo sá71.gíz/a7',

?[7n sásíema

Aomogtí7}eo

vy' c c(A/, d).

ó /ortemc7

Ze esíáue/

se,
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Demonstração

Se lin)k-- yk = Õ, Vyo € C'(.A/, d), segue diretamente da definição que {yklt é fortemente
estável.

Se {ytlX; é fortemente estíivel, segue do teorema acima que
11)]

portanto, usando a descrição dztdinâmica honlogênea,Vyo C C'(.4/,(J),

.lin)Jky' = 0,

lilll l/*
"

k--.oo

k--. cü

encerrando a denlonstraçã.o
Em função deste resulta.dogemi)te (ltie tias)alharnlos com o caso lloillogêneo,utilizaremos
a equivalê«cia entre forte«]e«te e:t;ível e li«lt-- y* = ã, V#' C C'(.A/, ã).
Tan)bem devemos deixai cla.to (lateilo ('onsideiainlos apenas matrizes não singulares, nos

concentraiemosen] hipeiconescu.io intclioi sejam não vazios, desdeque, uma vez que a
matriz ]W é não singular, (;(A/,0) # çl, pois, como indicado no teorema acima, o ponto
0

)''(i i'''iy

y
está «o i«tenor

.lo l i],arco«e

(Jt/y

= -(1

t

iy

< ã).

O ]ellla a seguir simplifica nosso estudo sobre estabilidade
Lema

2.6

somc7}tc

0 sísícn7,a dc./izlído /)e/a cq?cação re.V9,

sc, para

q?za/q?zci' yo,

foda scq7tf71.cía {yflX;,

coza s = 0, é /orZcme7}fc esZáueJ se, e
í € {1,2,

. . . ,n},

líder

um zí7}ico p07}to

de acl ntttlação, Olt sc.ja, u.msi.st.(nla caiu t,elíi.T)os
de. "set ltp" lutlos é .forteTltente.
estáuei se,
e someTttc se, todas (is s('qllGll.('l(is cota.l)el'g('lí}p(t.r(t tlm IÍlltco poTtto.
T)

tn n n a+ '" " '' n .
'K

-5 Eq v

(+:) Se todas as seqtiêi)c.ia.s{yl;lt, têill o illesillo ponto cle acumulação, segue da definição
de estabilidade forte que o sisteillzl é foitenlente estável.
(+)

Se o sistema

é fortemente

estável

cona,

por

exemplo,

{y*lX;

--, y,

naostraremos

{pflk --} i7, para todo í C {1,2,. ..,zl}
Sal)emos que yk :: yt-t + zl\k,e coillo {yklA. é uma sequência convergente,

.liil) "yt
k--.,oo

seguedaí que, linlJ;.. Ak = 0, ou seja.,

= k--,(n
,linl yk'i,

que
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.limZXl;:: 0, paratodo{ C {1,2,. . . ,n}

k--.oo

Usando novamentea dinâmica mista,

vl;- p'-: + af.' + a$.: +

+ z\j;e',l g á$ n,

e toiiaaiaçla Q liiaaüep quíuada X> -:L ocPpéLFêl mta expi:essãorebtemo$

,l.b=,.*-'

#, para todo í C {1,2,

,«},

comi)legando a demonstração

Enl razão deste lenlít, níl a.ltsênciêtde "set u])s", ])odemos nos restringir ao estudo de
apenas

unia

das se(luêncíft.s

{yl;lx;,

?l C {1,2,

. . . , lz}.

Sendo .a/ C .S, un a n]a.triz irão singtilzu, poder)os finaln]enten]ostrar u]]] importante
resultado Pela.cionandocst.}\.l)inda.(lc
fo]tc indtizidzt pelo l]ipercone C'(Jv, b) cona a solução do
sistema

linear

A4]/ = b.

Teorema 2.5 Paríz .A/ C S llziza 7zzaZ7'íz 7 ão sí7}.g?l/ar, a Zz'a.feio'ría i7 d?lzida pc/o Aípcrconc
CtÀ4.ó), para unt sustenta ('ollt "sct ll])s' lutlos,
foda {g/flk, á C {1,2,

,n}

é .forte.mc.l te cstállcl
T)n«ann

\ ./

/'

\

todalyflk,

iCl1,2,...,n},

P'« o «Ó,li«

d. A:P'«-.

converge

a(M,Z,)

c+ r n p n
'b-'

(:>) Do lema 2.6, pá.giba 48, se villa segtiêilcia {pfli; é fortemente estável, todas as sequências
{ylklk são fortelllente está.veia, convergindo pata o nlesnlo ponto. Deste modo, basta consi.
deralmos a sequência
{y*lk --, #, V#' C C'(A/, Z,).
Usando

a dinâmica

nã.o mista,
#

k+l = J

k + Z,-lb,

segue que

.lim yk+i
- A.--.oo
.lim J!/k + L iZ)= J#+
"

k--,oo

L'lb,

ou seja)

il = Jq-\- L'* \)

L'\ t.}q-\- L'\ \) +
+

lã = --Ul-} b
(L + U)# = Z,

e h4q=b.
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{ /klk--, !7; .A/]7= b,

segue da definição cle estztbilidade foice que {ytlA; é fortemente estável, e novamente do
leRIa 2.6, toda {pl;li;. iC {1,2, . . . , ?i.}, é foitenlente estável.
]ntuitivanlente, poder)os eiltendei a equivalência entre a política hipercone e o processo
iterativo de Gatiss-Seide] se l)essa.tílias ila. representação gráfica deste e ]elllbrarnlos que a
cada rodada de ]?rodução, ])OI exeml?lo: do l?ioduto i, apenas a iésãnza componente do vedor
de estado é alterada, seilcloque esta a.lteiíLçãoleva a trajetória a atingir a face { (A4fy = Z,i).
Aléns do que, estas alterações se sucedem en] ui]]a sequência "round robin" , como no método
Gauss-Seidel.
Deste lllodo, podemos finztlnlenteol)tei' um resultado que torna convenientea utilização
cle políticzts l)ipercones paizt levei ÍL tiajet(ária efetiva il c.onvergir para um ponto alvo.
Corolário
htpcrcoltc

2.6 Pa7'a a/ C S, ?zlJzr ll aíl'iz z&ãosÍI gu/ar, com o p07}fo a/uo collz0 7;e'rlácedo
(ll.i\4,b),

boda {yl;lt,

o sistema,

comi

á €11,2,...,7}},

Demonstração

"sct

IL])s'

cULtos,

é .fortim.elite

cstauct

se,

e somcTtte

se,

coz l;c7]7r/;a7'a o f)ozlZo a/uo.

Segue dilata.mente (lo teoieilla anteiioi

Se deilotainlos pot Zt, o teill])o í\.téo início da Àésinza iodada de produção e admitindo
que, qualquer

(lue seja f\. ma.triz

qtia(liitda.

J,

./'

=

/ (matriz

identidade),

para k > 0,

obtemos que
Í'+

<

Í, Z\k+i

>

Sal)en[osque, no ca.sede sistemasconatemposde "set up" nulos, .âk+i :: JZ\t e
yk+i = yk + .àk+l.

Deste ilaodo, podemos

iee$crever

as tiajetórias

de {zXklk,

{yklJ;

e {tklk

colho segue

z\k+l
y

e

k+l

í''l'=

.

V'+(J'+ J' +...+ J')A',
<Í,(J'+J'+...+J*)Z\'>

(2.17)
(2.18)
(2.19)

Para esclarecein[os estas dinân[icas iremos con[puta-las e]i] un] exem])lo simples en] Z?2
Exemplo

2.3.2

Va7nos c071sidc7'a7'1/.71].
sís/czn.a coza. ícn2.pos de "scZ Tzp" zllz/os Ís = 01 e
li.cst.c. (l:cnl-plo) llsarcm.o$ 1yK C # T)aTa repr'csclttar a k.estma

por simplicidade de u.ol.ação,
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interseção da trajctória cletiua com algltma das faces do hipercone. Deste modo, como a
po/zlica

começa

com

o co?l./ro/e ei,

'l«Í«., pod',''m" '""«.«

sc k /07' par

#', '"'?,.;o«,«/",."'.

«,««,.'.«'-]-:

-!],

«,

.A42yk = 0 e em caso c07}trárío

«q«á,co,«o (yl;, Pfy

.,..'-[

:

:],«-]s

-&]

.Â/lyt

= 0.

.

tÍ: «,:] . '--'-'«-18 iÍ:]
É .Mc{/ «.,'Ú",

q«.

J'

1/2'

e. scltdo

lyo

C a(.A/, ã), «««do

" .q«açã« p«a

ê.K do corolário 2. 1,

'] - 7L l-",«'l

(v? g o . pg $ o):,

a3 - -ÃL l-a/,«' - A/,.Ail - -«? - «g+ ai
Usarldo a dcsc7'irão dc J

aci?n.a, ó/ãczl/ l/c?' q?&c (JO + JI

(progressões gcon\étrà,cas (te razão \ I'Z,
{a*l*

--»

:.:..

= \-

\l'ZK

+ . . . + Jk) = 1n

). Logo

l
2

ã,

- «'*l&
il'' »-«

C

\ I'»

2

Lt:;';),
:,l

z/g

ll-'

E interessanteressaltarnloso fato de que, ilo exemploadn)a, {tkJj; convergepara llyolli,

qualquer que seja yo C Z?! . Na dinânliclt do vetou de estado os controles são do tipo e{, assim,
dois pontos sucessivos da tiajetória efetiva que interceptalll faces do hipeicone, diferem em

uma única coordenada. Ainda illais, como wã.i = yf+Ak

,ef+', esta diferençaé exatamente

[+1

Deste Díodo é l azoável espei'a.rios que

apor absurdo, sttponharnos que y8 > 0, llest.e caso {--yo + yo $ 0 ç+ yo < yo} + yo > 0. No entanto,
teríamos 0 à 2y? -- pg : 23/g-- 3/8 = 3/! > 0 (coilt.radiçãol). Sendo yg S 0, 2y? -- yg S 0 + y? $ 0.
3

llz111
: 2.,{ 1aÍI.
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Teorema 2.6 Para um sísícma/or/cmcliíc csÍáucZ,com "scf t'ps" lz/os,operadoporo'(.A/, b)
q««/q«.,' q«. ..j« ' ?,o«foá«{.i«/ y' C O(A/, Z,), o .{.Z'"." """'ry' 'm [emp. lly' -gll-, p««
seu ponto dc. acll nlttação V. Ou seja,

se {y*lta, --, #,V#' C(J(.A/,Z,), cztíão {í'lA;W --, y' -- 37111.

Demonstração Da equação 2.19, Wk+' = y' +(J' + J' + ... + Jt)zV, daí 3/t+' -- 3/o
(J' + J'+ . . . + Jk)zX' e como {yklt --' !7, por continuidade

{(J'+ J'+

+ J')A'l*.«, ---»
y - v'

Ainda da equztção 2.18, ík+' =< Í,(./'+ ./'+ ...+
Como y -- yo > 0, pois y > yt+i > yt > yo, segue que

Jk)zV > c portanto {í*lk

converge

{z*l~cn,--»11 - v'l -

Apresentaremoszlseguiauln inlpoitzulteiesultztdopala sisteillascom tenaposde "set up"
não nulos.
Teorema

2.7

/'al''z

,4/

estávelse, c some.lttc.
sc,

C S

7zão sízlgíz/a7',

?11n s s c?l'a

operado

por

C'(.A4,Z,)

.línlAt = E,Ã.

é /orte7ne7

íe

(2.20)

k--,oo

Demonstração
(:+) Se {ytlX; é forteinellte estável, então existe uin único # para o qual,

.l.U=,v'
- ',

linl ?/*+:

1-.oo

?/A+ Z\*+'

além disto, sabemos que
cle g/# e At,

"

portanto da linearidade das dinâmicas

segue que

1;... Ak
(+::)

E.',

Sabem)os

y

que

Ak+- -JÂ*+E,(/-J)»'
Considerando Sk l

/+ J +..r'z+

+E,(/+J+J'+...+J*'')(.r-J)Ã
+ Jt-i e fazendo Sj;.í

Sk.i J, obtemosque
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sk--ÇI J)
o que, substituindo na expiessã.o ÍLnteiioi de Z\t, produz

1* )ií = J' Çb'

z\t+i - Jt.Ã: + E,(/

x,p0-+ s,F

Ton)ando o limite desta expiessã.o,aliando k --, oo, e utilizando a equação (2.20) acima,
segue que

s,P'

ou seja,

i«, J*(A' - E;pD+ s,Ã,

k--.oo

.ii.«
k--.oo

./*(a'

- E.pD

(2.2i)

Sendo A/ não singular o sistenlíl linear A/y = b tem solução única, deste Díodo podemos
tomar
y' C r?", piuít o qual A/y :: b.
Tonlenios ainda
0'Neste caso,

Q

y' + Àa € 0(A/, /,), qualquer que seja À > 0,
pois)
A4(y' + À.«)
Além-n

A4y' + ÀJva = /) -- ÀI < Ü

disto,
{/, - A4(y'

+ Àa) = ÀÍ; À > 0} é ili«lidado

Con)o Jv C(S, segue do teoien)zt2.1 (lue,
L-' E o,
com diagonal principal estritamente positiva. Deste modo, usando a equação (2.3) que
descreve a.i, e considerando po :: y' + Àcv, é possível tomar um À > 0 suficientemente
grande, de Díodo a toiníu

hl -- t.ií= L'"

Çb

-- ii41J' -\- si\lÜ -- 'Ê,i;= L'" ÇblÍ-} SMÜ -- X,ê

positivo. Seja un] tal À > 0, e tonlenlos
P

= L''(/,

Assim, para todo { C {1,2,...,7}.},
componenteé tal qite

- a4p' + sa/pO

E,Ã>

ã.

usando o limite (2.21), obtemosque sua áésima
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o- ,l.Bu,
Jf/j- ,n=,.7=l
E ajJ",
além)disto, do teoien)a 2.1 sztbenlos(lue J E O, portant0,
lim J* = dc

k--.oo

quãhquei' que sejzt ie

{1, 2; . . 71l;=ou sela,

lim Jt = O

(2.22)

k--..oo

Considerando

novamente

S'X;.i = / + J + J2 + . . . + Jt-l

, obtemos

que

[.1-- .])SK.. - ] -- .]k . SK.~Ç]-- J)
e usando a equação (2.22), segue qll('
kli ..« .q't.-

Abl'indo íu'ecoa'tangiado sisa.ellla.(2.7), yt = Byt-' + C's -.FZ)/), usando clo teorema 2.3
que B = J e D = L'i , segue qti(-

y'

'Z,) =J*y'+.S'*--(C.

*V'+(/+./+J:+...+./*'')(C'.+L

+ z,'' z,),

e, tomitndoo limite desta expressão qual(lo A;--l oo,

.li«-y*

- J)''(C'. + L''Z,).

k---.oo

Uszulclo
estesresultadose a dinâmicaillistzl,ítssumindoWli= y:-'

wl;= !/1.,+ Al;.: - .íÃ l $ í 1l«,
e leillbiando que yA :: Wli)segue l)oi in(Itiçã.oque
i7..= .]i] l l; = ?7í.. + E,pies -- sf/,

para todo y' € C'(a/, /,), completando z- (l.:moilstlação.
Vale notar que
#,. = ?7,... + E.p,.e" -- .s«P'
r'l...r

-..

:.(

r

...r...:,l.

(

...L...-....---

7L

=

71

= 1,. + E. >1:p;e: -- >1:sí/ = i7,. + E,p'- - E.F- l.
{ :: l

.t.

(

.

..

.:....+.

{= l

,l,.

.....+.,.

í=T

=T

l ) .y2)

=T

l

' ' ' 9 W71 J )

para os quais
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= i7f, deilonainamos cíc/o /ímíle,

que no caso honaogêneose deduz a um único ponto, conforn)e o lenda2.6
Corolário

2.7 Paríz ?ln sísicz7za o/)cr'ado /)or C(.A/,b),

caIR .A/ € .S 7}ão s{ g? /ar, se para

nZg7t7ni C {],2,...,7}},

a scqzé7cía {yl;lx; /or /oríemclíe

{1,2,

{#J}A.

. . . ,?z}

a scq?lf71cia

'' ,l.k:,.*
Demonstração

é/07'íc7z2.c71íc

se7}do

,1.2:,vf + E.Ep,e'

y,. ."íã.

€

que
t

Seja, i C {1, 2,

cona

esZ(íuc/,

esláue/, e7zZãopara iodo j

.t

,7}} l)ata o qual a sequência {yl;lk e fortemente estável,

.lim 1;= i7f

k--.oo

Da

dinâmica

]llista,

pl; e como

linlk--

#f

teillos

(late

pl;''+ ab.' .''''' +
=

liillx...«

=i/I'''

...

scgtl('

+

a:-'." + Af.'+ . . .+

(ltie

J.B ef'
ou sela,

].yl) al; =

Al;.' - E,Ã

-s,p',

E,P.í, .j C {1,2,

,«}.

Colocando pli = Wl-' e uszuldonovamente a dinâmica mista, podemos mostrar induti
vamente

que,

iniciando

cona .j = í + l

,l.B=,
v} - ,l.k!,(#l;--+ al;.j - .'jpQ - pj.. + E,pj.'
e

,l.y!,yl; - ,l.kl, g/:-' + ,Afe' - .-P' -

g,, +

- 'j/-

#',

E,p.e' - .-Ã - #-,

finalizando a demonstiítçã.o.

Este resultadopode sei generaliza.dono teolenlztê seguir
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2.8 Para .A/ C .S Tido sÍ71g?lla7',1zn sísícma opcrzdo por C'(M,Z,)

á /ortemente

cstáuetsc, c soTnelttesc, qltalqucl'qltc seja lyoC CI.A4.b), o sistema coTtuergepara um líTlico
ciclo limite,

,g,.) ,

sel\ão

Jv-'Z,+ .v 'Z,C'. (A/''Z, é o «d,l{.e do Aip."o«.)

g,.

c para { C {1,2,
g. = ?7 + E.(p-

e' + p2e'

+

+ p.e') - (.: + ., +

+..)Ã

Demonstração

(:>) Se o sistema é forteilleilte estável, existe, e é única, a sequência (y.,y,,
a qual
k

DO

teO['e]]]]L

2.7,

SêLI)C]]]OS

liill
;«

,g.),

para

Í C { 1, 2, . . . , lz}

:í/ f'

(IL](

o sistema é foiteilleilte está.vel #. k-..,(»
,linl At =

E.p'+
.lim af =
' '
k--..oo

E.p{,Vá,

e da dinâmica mista,

pli-' + Afe' - .:Ã.
3/â... + Aj;e' - ..Ã

; - l,
1 < ; $ 1z,

deste Díodo, colocando yx = WA-i , ol)temos que, ])ara todo { € {1,2,
i7.

.lim 'yl;
.lin) "]/[.i
k--.(n
' = k--,oo
' '

(2.23)
,«},

+ k--.oo
.]iin zXj;e{-- si/í= yf.. + E,pfei -- síã'

Além disto, se totllailnos y', l)a-ra.o qiial, À4y* = b, segueque
(L+{/)y'=/)

+(/+L''(/)#*

u'

= Z,''Z,+(/--J)y'=L

li' = .]'!J' -} L'\ l).

'Z,

e, se collsiderarnlos

1,. - 1 - ,1.E!.y*''''

liin ./yk + L-'b + C's

k ;oo

Ji7 + L-' Z,+ C's,

segue que,

J(#-y*)+C.'

+(/-J)#=(/-J)y'+Cs
e LÇI J)lj = Lti -- J)ay'-+LCs (z. + u)y* + z,c'.
%

hlã = N41J*-} LCs = t)-} LCs,

e

'g = r\i-\ l) -+ l\4-'l LCl$.
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,«}

,l.y!,pf

#+ E.>1:pj.' E: .JF
.7= t

J =t

(+::) Par« to'log/'C C'(.A/,/,),«
.link--.oo
para

yl; =!7+E.(p-e' +p,e'+...+pf.')

!7 - A/-iZ) + A/-lZ,(Js,

--(s-+.,+

segue da. (l('íiitição

.+.i)Ã

icl1,2,...,,'},

que o sistema é fortemente

estável

Um resultado muito inlpoitante ao estudo de estabilidadeforte, que permitirá nos con
centrarmos no estudo do caso ]lonlogêt)eo,é apresentado a seguir.

Teorema 2.9 U". sísíclila((/, T,3), col«íc77z7,os
dc "scl l&/)"
z&ã.«lz/os,opc,«doporo'(M, Z,),
M C8 hão silLgular, é JortenLclLLc cst(íuel sc, c somcllte $e, o lllc.smo sisteTna l.d,'r), porém
co«si'i'.,«'i.

*-.po.

d.

"''*.

«],"

««I's,

'p.,'ado

p.«

C(A4,ó)

é Jo-t.,n.«t.

está«e!,

i.c.,

'

sistema cuja dinâmica é. dcs(.lira l)ela cqltação (2.7) é JoTtcme te cst(íuel $c, e somente se,
o sistema
iyk4-\
(2.24)
éforte.mel\te c.stáuc.], Olt(tc-n n\at.riz .] é.
Demonstração

Sinlpllfic.a.da.llleilte, deilloilstrai'Cílios que
y*+'

= Jy*

+ L-'/'+

é foiteillente está.vel
onde J
e 2.3.

nte.sn-lal)al'a ambos os sistemas.

.Z,-iU(Z,+{/

= A/),

conloinle

Cs

\ e,/

y'+'

= Jyk

/ '' \ é foltenlente estável.

(lefiniçã.o

9 e C confotnledefinido

nos teoremas

2.2

(+:) Abrindoa iecoiiênciitdosistemí](2.7), yk = Byt-: +Cs+ DZ),conaB = J e 1) = L-',
obtemos

y*
Colocando,

*z/'+(/+./+ J:+...+J*-')(C'.+z,''z,).

mztis un] vez,

.St.t

= / + J + J2 + . . . + Jk-l

(/ - J)St--

, obtemos

(2.25)
que

1-- JK = SK-tÇI -- J)

e coillo por llipótese o sistema (2.24) é fortemente estável, segue do teorema 2.4 que
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portanto
linl .S'J;

A---.cü

(/ - J)':

Usando estes resultttdose a])liciul(lo o limite quando Ã;--, oo à equação (2.25), obtemos,

,l.y:,.'

1/

- J)''(c'. + z'' z,)

qualquer que seja o ])oito yo C C'(J\./, 0), visto que limo;.« Jty' ' 0.
Deste modo, usando o coiolzi,i-io2.7, to(lil sequência {Wfli; é fortementeestável, e portanto
o sistema (2.7) é folteillente estável.
(:>) O teorema 2.7 nlostiít que se o sistemíl é fortemente estável, então

.liiilzXt= S,F,

k--.oo

qualquer que seja #' C (17(A/,/)). [)(-st,ei(-stt]tztdo,aindzté c]eiivadono mesmo teores)a a
equztção (2.22),
linl ,/x

k ;«.,

seguindo dai que a. se(]ticilc.ia {]/A}A.(' loiten elite estável, e do corolário 2.7, todas as
sequências {yl;lx; sã.o fol't,enl(-ilt.e (,st,á.vens. Poi'talho, o sistema llomogêneo yl+: = Jtyo
é fortemente estável.

SCG-91, haviam proposto, ítpena.s,(]ue a ])rin)ena parte deste teorema ((++:;)) valeria
Este iesultitdo é extienlaineilte inlpoitante ao estudo de estabilidade forte, pois permite
nos concentrztrn[osno estudo do caso hon[ogêneo, stste]níts cona ten]pos de "set up" nulos
operados ])or hi])ercones llomogêileos C'(iv, 0), como fai'enlos no próximo capítulo.

Capítulo

3

Condições para Obtenção de
Estabilidade Forte
No cíL])ituloanteiioi inosti'a.mos(ltie o está(lo de estztbiliclade
foi'te, pala sistema caracterizados pelas equações (1.1 ) e (1.2) e operado poi políticas hipeicones visando seguir uma
trajetória objetivo, pode sei iestiito a.o czlsol)onlogêneo,isto é, um sistema, caracterizado
p'r

(d,,,3),

o],e:'a.lo

]''-

-:«.

l,ip':"--e

(;(A/,

/,)

é fo-'te:«e«te

estável

se,

e se:ne«te

se,

o

sistenlzt((Z,r, (J) operado pelo llipeicoiie C'(.4/, (J) é foitenlente estável. Devido à este resultado, estudaremos condições ilecessáiias e suficientes ])ala a estabilidade forte considerando
apenas o cílso liomogêneo, pat'a A/ C .S não singular. Deste nloclo, o título con)preto deste
capítulo deveria sei' C07 díções pnz'a Obie71ção (7c EsZaZ) /idade Forte para o Caso Homogé7zeo
COm M

CS

it ãO SIILg'LLIQr.

Na seção 3.1 , exploiaien]os a idéia, a])iese]]tada por SCG-91 en] seu teorema 5.2, de que,
C C'(A/,0), e«tão (l 1 . . . iy3/ $ 0 (já a],:es.-ta:l)os "in co«tra-exemplo
para tal afirmação no exei)lplo 1.:3.:3,págitlit28). IJsaienlos o fato que a sequência zk = p'y*,
para p > 0, e não deck'escente])a.I'alllost,I'al'lpoi' exemplo) que se {zklk for limitada, então

p'ra A'f C S, se y

o sistema hoillogêneoé foitenlenteestá.vele que neste caso C'(Jv,(J) Ç n:.

Além disto,

mostraremos que C'(A/, (i) Ç A?: é iiina. con(lição necessária e suficiente para a estabilidade
fnlt.e

Na seção 3.2, exl)loratcillos teolctlla.sdc a.lteillativas pala tomai os resultados geométricos
obtidos na seção anterior en] iestiltados a.lgébricos e podermos derivar um teste, computa-

cíonalmentesimples, para verificaçãode estabilidade forte. Além disto, apresentaremosum
resultado análogo ao critério dzt dominância diagonal para convergência de processo iterativo
de Gauss-Seiclel.

5Ç)
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Considerando o Hipercone C'(.A/,d)

Nesta seção apresentaremos uma coil(lição necessária e suficiente de estabilidade forte usando o hipercone C'(Jv,(i), a/ C C'(A/,0) tlã.o singular. A demonstração da validade destes
resultados não demandít l anito estai'ço, poiénl ele não nos pernaitirá um teste conlputaci-

onalmentesimples. A lazão disto é que íl colldição diz ies])eitoà posição geométricado
hipercone no #?"

Utilizando os resultztdos do ca.pílula anterior, poder)os expressar a seguinte condição
necessária de estztbilidítde.
Teorenaa

3.1 Se ?'ll síslclna o/,ceado ?)07'C'(Jt7,Õ), com A/ e.S, á/orZc«2e7iZc csZáuc/, e7tão

c'(A/, d) ç ©=

Demonstração Poi contiztdição,
stipoilliíullos
que existay C c'(A/,d), y g .f?:. Nestecaso
tomandoiCl1,2,...,

11})pzuíto (ltial yl > 0, e yo = y, segueque, para todo X;C ZV,
k

vl'+ >ll:a: g pP> o
daí,

lin)j;.+.

pf > 0 e, l)elo coiolá.iio

2.5 ({yklt

fortemente

estável«.

limo;..

yA

página 47, o sistemin)ão é foiteilleilte está.vel,contrariando a hipótese do teoienla

0), na

Para obtermos unia. coil(liça.o suficiente paizt estabilidade fonte, utilizaremos uma derivação da clássica funçã.o (le Galga. (le tia.hall)o, Oli WIP, da literatura de SÀ4F, que é uma
ponderação

a coeficientes

])ositivos

(lo vetou de estado,

?,'y

/,, \'-';» >

sendo que(V''yp
> 0, ])ois v''
b: O e /) > ã
ra,ção l)or carga de t.rabatll-o T)on.dera(ta.
Lema

3.1

Pízra

(i,) z"
({1) Zk+\ = Zk +

i.e., para /) > 0,

(t'''yp,«

>,

Por sinlpliciclade, deilotlLrenlos esta ponde-

lodo ?;cí07' /), /) > 0, a scq zéztc a
ão .t....c''.«'';

.

'Vj Z 'L, Zk+j = Zk

Iyk C$t(Í ILO eSPaÇO TULIO dC À4

Demonstração Usando o coioláiio 2.1 (yk
k

P' U" = IJly"'*

gt-'

-} },- 6.'

+ 6.k),

;k-i + P'At

Como p > 0 e At e 0. segue diietalllellt,e o item (í). Ainda

J
( DIÇQES PARA oB'l'ENÇ;AO DE ES'l'ABILIDADEFORTE
CAPÍTUL03
CON

:k+i -:k

.»

61

:àk=d.»,àk+j-JJAk-ã

4:+. :A'=:A'+l

+ a/yk- ã.

=zA'+2=...=zA'+j

LllllZ equivalêil cia seguede At = 0 e dit descrição de zb.l;expressal o corolário 2.1
A última
11

I'( ) l ;

{

1

-.A/:p''' - E:
.aí«al;
/=1
U

Este resultadocorrespondea dizei que a carga de traballlodo sistema,pollderadapor
(V''

yp > (i, é não deck'escente

Outro resultado nesta lillllí d( utiliza.ção (la ca.rga de tiaballlo pon(legada, é apresentado

a segull.
Lema

3.2

Para

.4/ C.S.

sc c ís/c

lin. /) > 0 /)a7'a o q za/

::-i,{?,':v
/ a/wg d} # +«,
.«íão, vg/'cc(.a/,ã),

Demonstração

Co«lo

(ã) {a*lx..«, --, d
(iá) {z*lkcw--,! $ d
(Íii) {.A/y*lx;./« --, Õ'.
c'(A/,d)

= {y /

/

$ d} é um cone,

s«plp'y/ycc'(.a/,d)} c {o} u {+m},
r todo
pois se este supremo fol l lí ioi qu. un ? = 7)'i7> 0, pala !7C C(.A/, d), segue que, para
À > o,

a/(À#)
e portanto aquele supielllo é ilimitado, (lcsde (lue

t,{À/,'l / À > 0} = +.n.
Assim, sob as llipóteses do leiloa.,l)a.la.todo yt € C'(J\4,0), zk $ Ü. Deste modo {zklkav
é unia sequência monótona não decrescente, lilllitada, ])or 0, logo

{;* = ?,'y"l*.,« -.-,? $ 0,
e como

zk := zA--l +?)íZ\A,

2

/)>0

e

.&t > 0,

,linl :x = ,lilil :i''l

segue

que

,lim ;)'zXk = ?+7)t ,lím .ak 1l 2
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{z\*l*.«, ---.,ã.
Usando a expressão de zXl;do cotolá.tio2.1,
.j l

Ã*...L
e ll]
seguindo
poi' contlnuidzt(le qu e

-.A/jy* - Xl: MjlAl;
1:1

{A4w'l*.«,-.-.,ã,
B

o que conlp]eta a (]emonstiztção.

Estes resultados nos peimiten] a.pi'esentaia seguinte condição suficiente de estabilidade,

Teorema 3.2 Se C'(.A/, d) ç

ml! , A/ C .S zi.ão si7ig?z/ar, c7}íão ?zln s sfcma /zomogí7}co open.zdo

por C(A'f,(S) é Jorrem.elLt.cfst.áucl.
Demonstração

Se«do G(A/,{Í)

Ç F?l, p«-a todo /, > d e 3/ C C'(.A/,Õ),

?,'pg o
', "-«o

/,'ã - 0 e ã C(:(A'í,

d)

;--pi?,'/Â4w
g d}
r
( o item
l ({ãã) lema 3.2 ac.imzl, {7vyklx; --> 0, e colocando
Usando
2

a" = R41JK ,

segue que a sequêncizt {aklk

convergepara zelo pela esquerda. Assim, usando .A/-lat

seguepor continuiditde
ql.ie, {.a/'iot} -.-}ã, ou seja,

{ *}

{A/-'a'} --,d,

logo, do corolário 2.5 (pá.ginít 47), segite que o sistema hon)ogêneo é fortemente estável.

H

Apoia podemos explicitou ui a condição necessária e suficiente para a estabilidade de um
sistenaztllon)ogêneo, de ca.iacten'stica.s geométricas.

Corolário 3.1 Pa7'a Â/ CS
e somc7tZc sc

7
71,ão sí71.giz/a7', ?tm. sisZcma l\ omogêlt
c.o é fortemente

cla:r, d) ç nl!

est(íuel se

J
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Segue diretanlente (los teorelllas 3.1 e 3.2

No exemplo 1.3.3, ])áginzt 28, apieselltanlos uin sistema llon)ogêneo, com .4/ € S, no qual
C'(.A/,ü) gl Z?=. Pata aquele exemplo não existe p > (i, })ara o qual

{/,'y : y C(:(iv,

ã)} seja linaitado

Agora ])odelnos ex])rinlii unl resultítdo un] pouco lllais forte que o apresentadono teo-

rema2:61da uHtinlaseçããdõ capítu]tíantei]or,usam(tdo coro]ái'io3:t (para ]t/ eS não
singular, o sistema honlogêneo é fol'teillente estável« C'(iv, (j) ç an.).
Teorema 3.3 Pízra A4 C.S 71âosi7 g7z/az',
llllzsísícma /}07nogé71co
é/orícmc7}ZccsZáuc/se, e
somc7}íc se,

k

{(>ll:
{:0J')A'l* --, lly'll-,
c isto tmpltcaent

{í'}. --» llp'l -,

sólidotk o iTI,staTll,c
rn} quc a t.T'aj(tól'ia
clc.f.iua{.TttcTccpt.a
a face t pelak-ésilta uc.z,t.e.,
y(t*)

= 3/'

Demonstração

Dzt seção a.nt.ciioi, tala.isesl)ec.ificamenteda pá.fina 50, saber)os que

[
= y'+(>1:
./')A'+ y"'F'
- y'=(>1:J')A:
{=oÍ=o
A

e

k

z"-''' =< í, (>1: ;:)A'
{;0

>,

logo

c'(a/,ã) ç nz «, { *l* --.,d,vv' c c'(a/,ã)
A

{(X:./;)A'l*
--»-v' Ê ã,vw' cc'(.A/,ã)
{:0
{í*lk --, lp' :,vy'

cc'(A/, d),

completando a demonstra.ção
Este teor'enla galante, t'estilllida.illeilte,que se o sisteilla é fortenleilte estável ele converge

para o vértice do llipercotle (teolenla.2.5, página 49) eln uin temi)o finito lly'lll, independei)temente da relaçã.o entre a.s fa.cesdo hipercone, ou seja,

.-Jiilllii.
y(*)- ã
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Considerando a matriz .A4do lllipercone

Apesar de já conlleceinlos unia condição necessária e suficiente de estabilidade, ainda não
conllecemosun] n)étodo colllputacioilal)mentesimples para decidirmos a questão crucial que
e

"unha dit(lzt] latiiz A/ C .S, geradora do llipercone C'(.IW, d),
in(]uz ou não estabilidade forte?"
Nesta seção apresentaremos uma ca.iacteiização de estabilidade forte, utilizando a matriz
geradora do hipercone, de verificaçã.o iá.])ida, zl saber, a verificação se M'i b: O.
Usando o lema 3.2 (])zígina 61), podemos derivar o seguinte resultado utilizando a idéia
dos teoremas de separação de convexos.
Corolário

3.2 Z)'zda 7ma 7naíriz Jv, 7i.ão$ 7g?l/ar, da c/asse .S, a po/z7ícaAlperc07}cC'(.A/, d)

geT'a ull-la traje.tóT'ia .fortcn c.l tf c.sl.ápc!, i.c.,

que coTtucT'gepara a origem

íbe) se, e s07nc?lte $c, ])al'a t.odo l)(:tol' ]), t(tl qltc

(vértice do hipel"co-

(i) /, > Õ
têm-sc
(íi)

Vy

A/p $ ã + p'v $ o

ll . ,-. . ]i a+ p n .- ; n

(+)

Seja um ?) > 0, valer.lo

a c.adição

(ii),

seg-ie

daí q«e

:.-P{/,'y/A/y $ õ'}

0,

pois, A/0 $ Õ',logo do lema 3.2 (páginít 61), ol)teinlos que

{.a/y*l*-.. d
e, novamente definindo ak :: J\4yk, segue por continuidade que

{.'l/-'a*l*--.,ã
(::>) Se o sistema llomogêneoé fortemente estável, do teorema 3.1 (página 60), segue que
c'(lv, d) ç m
logo,

)

vw: A/=v
$ ã ::>y $ ã
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Portanto, tomando quítlquei p > 0,
7,'y $ 0

coma)vetando a demonstra.ção

Podemos notar, do teorema 2.4 (pzí.gana47), que a estabilidade forte do sistema ho-

nlogâleué equival(:i)tlà.itmt.liz-da. ü nâml(n.não mista-do vetoude est.adoserestável
(linlk-- Jt = O). A])esar disto patecei ma.isgeral que as condições (i) e (ii) do corolário 3.2,
veremos que a presente linha de estudo getzuá unia condição de estabilidade de fácil verificação, como indicftdo ilo início desta senão, além de ])ernlitir unia nlelllor compreensão do
traballlo cleSCG-91 .

Para transfornlainlos ils condições geométricas, de estabilidade forte, da seção anterior en] condições algébricas, podeillos tentei unia abordagem por teorema de alternativas,
i.e., ])odemos ])rocurar trzulsfornlai o insulta(to anterior, ligado à teorelllas de separação de
convexos, en] un] equiva.lente ut,ilizatido teor'en)a de altei'nativas.
Neste contexto, entendemos(ltt(' lim ícol'czizadc a/icr7aíÍuas é caracterizado pela existência de soluça.opa.iít a-peníts]i] l (lentie dois sistejllas nlutuainente exclusivos, em geral
lineares. It'leis es])ecificalllente, se (l(.ilotai'mos estes sistemas por / e //, sinlpliHlcadanlente,
un] teorenlzt de iLlteillfLtivzt.sassulllc zl loiilla:
/ vítle +

// nã.o vale

O seguinte teorema de alt.faina.t.iva.s,
(levado a. .J. Failças, tios permitirá uilla nova enter
predação do corolário anterior,

Teorema 3.4 r/üv'Aas, /gí7 ) Doar/s ?m7?,rz mail'Íz '4PX« c lzm ucíor b,,*l,

/ ,4z$Ü,Z,'z>0

lem sot\LÇão .x ç:Ft-

\.///

.4'y=Z,,y90

l ''

hão te.m sot\tÇ.ão ay CjfiP

\.

T) n 1«1n n c+ p '* '' " n

(:») Se / tem solução. Suponllíullospoi contradição que // taml)ém tenlla solução Neste
caso terían)os

o

portanto

// não pode

<

{,':«

:«

tei solução.

(+:) Se // não telll soltiçâo (utiliza.lemos conceitos de Prograillação Linear nesta prova)
Consideienlos os seguintes piogia.ma.s lit)ea.res

,{ sujeitoàHíz:$ d

e ..eii

dual

' '''''--"'

nlílt ã'?/
d'y

D .f nlÍ7}

'

l sujeitoàÁ'y=bey:d.
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Como // não tem solução o problema D é inviável. Deste modo, o valor ótimo do
problemaD é +oo. Unlztvez (]ue P é senapieviável, pois ,40 < 0, para todo ,4, e utilizando
o teorema forte de duítlidÉtcle
eil] pi'ogi'a.n)a.ção
linear, que garante igualdadeentre os valores
ótinlos do ])ai' prinlal-dual senlpte que tiin destes for viável, segue que P é ilimitado, isto é,
existe

unia

clireção

/&# 0 pallt a (dual

r)'/i.> 0 e ,4/}$ 0,
iug. o st;t-Ta / tem «l«ção

O capítulo 2 de A11-69,
apiesentzl unl interessante estudo sobre teoremas de alternativa,
utilizaii(lo ztpenas conceitos eleilletlta.tesde álgebra linear. Este capítulo serve de base para
o restantedo texto, que trata de Piogta.tllz\.çã.o
Não Linear, em particular, para fundamentar
sua apresentação sol)re teoremas (le s''l)a.taça.ode convexos (no capítulo 3).
Neste

])oiro

stii'ge

uma- (lll('st.âo

tla.t.tua

'' se a ill(atiizA,/ é nà.osingttla.re pertencea classe.S, isto inlpllca

nzl existênciíl de linl vet,oi /) ol)edccelldo as liil)óteses do corolário 3.2 '?
Esta conjectuiz[ é fítlsít, como po(lençosobseiví ] no contra-exen]ploa seguir
Exemplo

«'-[

3.2.1

-i

.S'cja a 7i}.afz'í: .4/ e.S,

f].

Deste modo, Vp >

,«,'«..'«,«.«*,.:;,

"'-:

--Íiíi fí:] «..

ã, (Â/ :y/, < ã, portanto o sistema
"Ê

não tem solução

7;.ão s 7 g71/ar, dc./i7 ída p07'

ã '''o (+;-(AÍ''ypgã)

", isto (l

V/)>0. ]y,

pa-ia-o

(llial, A/y < 0 e /)ty >0

Podemos ilotzit esta. ilimitação ila flgiiia. a seguir, que é a re})resentação gráfica para o
exemplo acil-na) na qual podemos ol)seiva.i que, ])ara todo /) > 0 o produto escalar com
qualquer ])oito do hipercone (; positivo.
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0

Jvy

$ õ'

Figui'zt 3.1 Exemplo de umit trajetólía "round-robin" instável

O exemplo anterior é Canil)én]uill contra-exemplo para a técnica de prova, do teorellla
5.2 de SCG-91 , para a estitl.)ili(lztcle
do sistellla,homogêneol, como é clama,mente
um caso onde
existe y tal que (l -- p)(1 1 1)y = r';r > 0 (note que lv-' Z O). O problen)a no raciocínio
de SC(1;-91 se encontiíu]a. sul)osiçã.o (le que qualquer trajetória a partir de un] ponto z, para

o qual rtz > 0, en] vii'tu(ledit seqtiêilcia
de a.teildimento
"i'oundrobín", irá interceptaro
lilperplzulo {z : rtz = 0}, qua.i)do isto l)o(le não ocos'ei', como mostra o exen)plo anterior, e
nazis claras)ente , como indicít ÍLfiguiit itbztixo.

Figura

(l;ráflcode trajetóiia que não intercepta {z : rtz

0}

Um outro contríL-exen)plo,n)alto nlítissohsticitdo, para a tese que pty $ 0, sempreque
y C C'(]14,ü), con) .A/ C .S não singular, é apresentado a seguir.
iSCa-91,

tentaram

mostrar,

por

contradição,

(lue

,a::

C C(.4,0Õ

: l-t=

>

0
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Exemplo 3.2.2 C071sidcrcA/ =

r
sezido

q?lc .A/-t

=

&

Para esta matriz

19
--:3

-11

l
l
}0

-1

01

2 1,
l
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e z&esfe caso ]W C.S e 7 ão ó s ngu/ar,

l
-ll

0

)i/t;T(1 11)'+ z - (Jt7')''(1Íly:: B(Í- ÍÍ - 4y
Para este excnlplo, os sistemas
{.A/'.

ã}

l ly,

e {.A4',

(i l iy, ; i ã}

não têm, ambos, solução. Logo, ])elo teoienla de Farlías (3.4), ambos os sistemas

{a/p$ d, (l l i)v > o}
têm solução (note que neste caso, a/''
o argumento de que

e

{A/p$ d, (l i-'i)v < o}

b O e A/''

5 0 são ambos falsos). Em vista disto,

1]i'''i)!/<o, vwcc(.a/,ã),v#ã,

não é coi Feto, mesmo se intiodlizilillos íl llipotese de (lue exista !7 para o qual

{ivl $ d e (1 1 1)y< 0}
Levando em consi(terítçã.oo teorellla de Fatl<as, vaDIos tornar a condição geométrica do
corolário 3.1 (página 62), que caracteriza estitbilidade forte, ein un)a condição algébrica, mas
que ainda não permitirá un] teste simplese diieto ])aia, sua verificação.
Lema 3.3 Dada TunantQLI'izA4, não siltgtllaT',da classe S, o sistema hoTnogêtteoé jorre
meltte est(íuetsc, c. solnc.ltt.e.sc, para todo actor p > 0, o sistema
FVi'z

z g 0
t,em soluçii,o z € 11t'

Demonstração
rolário

3.2 (página

h4ostia.temos(lateo sistema acima ter solução equivale ao sistema do co
6)4) tei

solução,

i.e

v/)> o

v!/ : .a/]/s ã ::>p'p $ o

CAPÍTULO 3. CONDIÇ}OESPARA OBTENÇÃO DE ESTABILIDADE FORTE

69

seguindo daí a tese, visto que o sistema do deferido corolário é uma condição necessária e
suficiente para a estabilidade foice do sisten[a hon[ogêneo, cona .M C S não singular.
Para conseguirmos estít equivalênciit, c.onsidei'emos os seguintes sistel)las

lvp>ü:

(]'«)

w$d:+p'v$o

'',,{"*
p.

a/wg ã, p'w> o

tetll solução ]/ C a?"

l-,;'

l:=.Í:::.:';:i:l,, l

(/.,+) + (.rB)
»

Se

(.r«)

«le,

;eg«e

q-',

p":"

''clo

y

C

C'(A4,

d)

.

par.

to'lo

p

>

d

7,'y $ 0,
logo, (/B)

»

v«le

Se (.rB) -le, e«tão p':- ''.lo ?, > ã, {,44y $ ã, p'y > 0} «ão te«. sol«ção
Logo,

para

todo

(/B) «, (/C)
Consideiíuldo /
temos que

y : .44y $ 0, segue

= {.A/y $ 1Í,/)']/ > 0}
/ tem soluça.o

deste modo,

> Se (/B)

podemos

que p'y

optei

e

$ 0, portanto

vale (/,.{).

// = {Jv'z = p,z ã ã}, do teoremzt de Farkas,

++ //

não teill solução

,

(llle:

vale, segue que, paizt todo p > Õ', / não tem solução,

todo p > 0. PoitanLo, «le (/c).

logo // tem solução para

> Se (/c) vale, então não existe ?) > d, para o qual // não tenlla solução, i.e., não existe
/) > 0, para o qual / tenlla solução. Portanto, vale (/a).
Daí segue a equivi-lência enfie os sistemas (/.,1) e (/B), con)pletaíldo a demonstração

Daqui podemos ex])iessai uma condição i)ecessária e suficientepara estabilidade forte do
sistema llonaogêneo, coi l 7v C .S nã.o singular, de caracterização algébrica.
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3.5

some?zZe se,

Para

.A/ C .S 7 ão sizl.g?z/a?', o s sZema

Àomogé7}eo

esíáue/

se,

e

Jv-l >- 0.

Demonstração

Nesta dellloilstiação vamos utilizar o len)a anterior, n)ostrando que
A/-' b 0 '»

v/,> d

.A/'z = p > ã, z ã ã,
hem soluçãuz

(+)

é /orteme71tc

70
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Se o sistema é foitenlente estável, segue do lema anterior que, para todo p > 0 o sistellla

tens solução

.z C #í

Deste Díodo, se coilsidetaiinos, l)atít todo iC {1, 2, . . . , zl},
7):: e' + c1, ( > 0
tomando

€ sufic.ientenlente

])e(suei)o,

s(?gue que, pata

unia soluça 0

ã $ : = (A/ 'yití'! = (.a/''yP,
portanto,

(.A/''y

não tens colui]z. cona entra(lí

A./

egativa,

isto é

l

(+:) Se M'' b O, e"tão q«zlq, ei que seja
?) > o,
segue que

(A/''y7, 2 iÍ

e portanto,

tem solução z = (a/'' yp ? ã, alia.lqtiei que seja p > ã.
Logo, segue do lema i3.:3,(lideo sistema é foitenlente estável
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Propriedades sobre .A/ fortemente estável

Eito razão do teorema, anterior,

Definição 12 Z){rc7nosq?&cA/ é tll?íznlatiiz foitenlente estável sempre qízc
A/-l » 0.
Uill caso particular on(le a estabili(la.deforte é válida face ao resultado acima, é apresen
t,'l,. ". ,...lá.;,-. n ."n---'

Corolário 3.3 Sc À'l b O, czlZão a /)o/zlica dc corredor {z&d zzáda por C'(A/, ã) é/orZemezite
estáuet.

Demonstração

Isto se deve ao f«to q--e a/'' = v-l,4''

e }''' b: 0 (itens (iii) do le:na l.l)

Isto leva-nos a un] resultíLdo ttiviítl de estai)ilidade folte para correclotes"clearing" (Á
/ ::> ,'i-' = / b: o).

8

Outro resultado intei'espantepode ser dei'ivado explorando a poderosa estrutura de .A/ C

Teorema

3.6

.Sc Jv

C.S

c .A/ é 71.âosÍ7i.g?z/ar, cztíão

A/í ? d ::» A/-i b 0,
ou cqltiualc

tcmeTI.te.

í c c'(A/, d) +. c'(.a/, d) ç al:
A razão da equivalência. é: da. hipótese .4/ não singular segue que J141? d; dos teore.
Dias 3.1 e 3.2 (C'(Jv, 0) Ç ml! + A/ é foitemeilte estável), e do teorema A.2 (.A/ é fortemente

estável+ Jv-' b: 0) seg«eq-tea/-' 1: 0 + C'(7t/,ã) Ç n:

Demonstração Supor)])a.illos,poi caDEia.dição,que A/1 ? 02 e .A/-l Z O. Então, existe
cv $ 0 para

o qual

Jv-ia

para o qual Â4yo > 0.

.Z 0.

(1;olociuido

--yo

::

A/-lcv,

segue

que existe

yo C .f?",

yo ,Ê ã

Con)o en] cada ]iilha e co]una de ]l/ existe exatamente un] elemento estritamente positivo,
podemos assumir, sem ])erda de get)eritlidade, que yo =(yl '.. y. ' y, . p«y, onde
yl = y2 = ' ' ' = ys < ys+l
TTq;, ..pninq

n « nt .,'b,. ;Euv,.

ZDesde que A/ é não singular, A/ 1: 0 iinl)liga A'/1? 0

$ y, < 0 e yj > 0, paraJ > r

(3.1)
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g' = (y- , '#,-- v.y

i7' =(y.+l y,+2 ' ' ' y,.-i P,y <(J,
e
y+ =(y,+-y,--,'
y«.- y,.y âã
(note que Í7- ou y+ pode ser vazio, mas não #').
Collsideienlos a seguinte deconlposíção de À/,

A/,.. l Wr

N

t4''l.] l Jv];]

À/[3]

I'rÍ21 .A/121
onde A41i], Jt/l21 e a4131 são -espectiv«.."'e :«'t-'izes(sxs),((, --s) X(r--s)) e(n--,') x(n--r).
E fác.il vei que A/]í] C.S, Ar].] $ 0 e I'l/[f]$ 0 pala l $ i$

3.

Denotando.A/[i]= 1A/il... IÂ/sl', I't/]l]= 1W'il.-- IW''l' e .Nt]]= 1.Mil... IIV'j' podemos
ver que, ])ara

todo .j, l g .j $ s,

A/jÍ+ IT/jÍ+ J\rjÍ g 0,

(3.2)

A/jy' + I'l/jÍ7-+ Jv'íw+i 0.

(3.3)

Desde que, ]V]t] iO e y+ à 0, dzt eqttztção(:3.3) e da definição de y', ã' e yi
segue que,])aia

todo

J,

1 < j < .s,

(3.2)(3.1)
0

à
>

W.í(a/jÍ'+

t.t/ji')

= Jt/-Íg/'

+Vjta/ji'

:

(3.4)

A4jp- + ta/jÍ7- â A4jv- + w'jÍ7- + ]vjy+ ã o.

A derivaçãodo resultado será feitít en] três estágios. No prin)eira, naostrareinosque
.N]i] = O. Então, provaiemos que I'V]t] = O e usando estes dois fatos, concluiremosque
det .A/[1]= 0. Isto im])ligaque det A/ = 0 e isto acarreta unia contradição com a hipótesede
que .A/ e não singela.i, completa.n(loa. prova. do teoreilla.

(i) (.N]-]
Comiayl - y2 = -.. = y. < 0, (la.sdesigna.Ida.des(3.4)(0ã yj(A4jÍ+ U/jÍ) B 0) temos
que,

A4ÍI

+ it/j1

= 0, pa.ia. l $ .7 $ .ç. lst,o e a. e(luaçã.o

que .Nj $ Üobteinos A/j = ã, J C {1,2,...,s},

A/jw' + p. l,t,'jí
novamente

a equação

(:3.4)

mostram

que Arj1

1l 0 e desde

ou seja, JVtil= O.

(ii) (w[-]
Das desigualdades3.4, pala l $ .j $ s, .õ4jl' + H/jl
J €11,2,...,n}. Desdequeytl=y segueque

Usando

(3.2)

(0 g ll/jW-

0, e«tão y, (Mj Í + m'jÍ)

l $ .j $ ..
+ t4/jÍ7'

:

0, para

l3.s)
0), })odemos

ver que
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A/'p' + t'r'Í7' = o

y:H'jÍ), q«e

Daí podemos concluir, da equação (:3.5) (A4jy

tvj(Í7' - v- Í) = o, l $ .j $ ..

(3.6)

Desde que l,yj $ 0 e pela definição de y-, teremos que

©' - y. í > o,

Ü,j c {i,2,

e a equação (3.6) implica que I'l/J

, «}, isto é, W]-]

(iii) (det .A4[ll
= O)
Da equação

(3.4)

Ar]i] = O (' 11/[1] = 0, podemos

vei que aíji

= 0, para

todo

Isto n)ostra que A/llj1 = 0 e ])oitant.o assegura que A/li} é singular.
Considerando a decomposição acima (le iv eil] nove blocos e que Ar]i] = O, Wlil = O e
A/[t] é singular, tei'íamos a/ singular', ])todtizindo ullla contradição, o que completa a prova.

Uma observação interessa.iate é (lestacada a seguia

Observação 3.2.1 Aro nzcszno cs7)zl'ilo díz ?;ís?za/{zação dc cs&ab /idade da po/z7ica {nd?lzída
por C'(JW,0)

como a c07zl;c7ydicia d0 77}c'lodo de Ga?tss-Seidc/ pata .A/# = 0, a c07}dição

.4/ e.S c .4/1 ? 0, á o cMíe'Moda d077}íztáz
cÍa díag07}a/,país conto .A/ C.S,

{a/j > o + i = J},
poria7}to

a/í 2 d ::> A/;. g }: JX/fj, VÍ €

O teorema zulterior é llilla. veisâ.o íia.ca. do seguinte
Teores-na

3.7

Z)ado

?zln.a in.aíl'íz

?iria

sín.g7z/ar

.A/

J\4 C .S, c7}.lão

{aq > d : .A/q ? ã o« ]q 2 d : .A4q > õ'} + M':

E: o,

otl eqltiualel}.tement.e

{] - q c c'(A/, d) n m:

q c C'(a/,o) .«

on

q € #?.} + C'(.4/, ü) ç Z?:
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A equivalência adn)a segue do corolário 3.1 (C'(A/,Õ) Ç ©n. + .4/ E: O) e do teorema 3.5
(o sistenaahomogéneoé foitenlente está,vel + .A/': b O).
T) o Tn n n c+ '' :' '' :' n

"bL\v

(:+)

Se existe

qi ? ã : Jvqi

> 0, ])oi

continuidade

existe um q para

o qual

q > 0 e À/q > 0,

e assim, basta convidei'ai'n)os(ltie as hipóteses do teorema implicam na existência de
q > o : À/q ? o.

Definindo Q = d ag(q), i.e., Qfj = qiólj e .N = i\4Q, teremos

(i) .wí = a/QÍ = .ü/q? ã;
(ii) ]v cs;
(iii) .N'' = Q'- Jv-- o:. A/-'
Pelo teorema i3.6, estes itens implicam que, AT'i b: O e, como (1? 8: O, segue que
A/-i >- 0.
(<:::) Dado que A4-' b: 0, tonleillos

Como .A/-l b: O e A/-l é não singtilíu,
q ? o
e .A/q = .A4A/']

í -

í > d

Devemosnotar que, l)í\.iít1)ipeicoiles,

-çcc(iv,ã)nz?l!} +lav?ã:.A/ç

ãll# {M-' Eo}

Isto pode ser visto pelo seguinteexem])lo
l
Exemplo

3.2.3

Przra .A/

0
0

íamos

.A4 C.S,

det Jv

.98.01 # 0,

lo o.i o i
r o.i i
r o
l
o
lO .
l o l
l l
* P -10 1 0 I'p' lO.i ey'
-10
-loo
il
lol
li
Õ'?d, .a4Ã?ã e .A4y<ü, pare'm pga!, /ogo

c'(a/,
d)z n!
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Realização sobre .Ã/ fortemente estável

Uin dos principais as])actos de nossos resultados é que a estabilidade pode ser obtida
considerando-sesomente o estudo da matriz A/, e, deste modo, estabilidade é parcialmente
independente dos dados originais.
A classe da matrizes fortementeestá't,eis(.A'f C .S e .A/'' b: O) é grande, contendo,
por exem])lo, todas as iiizttiizes triangulares inferiores cona elementos positivos apenas na
diagonal principal, pois mostian)os iio teor'ema2.1 (página 33), que estas matrizes são leão
singulares eque Ruas iJivei sita sãJ}, ].aml)éui, matizes dí:Llipa hiangulaLinfer:ior,senLent.Fadas
negativas e com diagonais ])rincipais positivas.
Além disto, da(!a umit matriz getléricita/, Jt/ € .S, testar se À/'i b: O é uma tarefa
canil)utacion alnleilte slnlples
Para n)ati'izes .A/ fortemente estáveis, ])ocleillosafirmar que
Corolário

3.4

Z)ado

qua! vtd <. '1, a mat,rtz

,'{,.

l/lll.a 7n.a/riz /07'/c?llclzíc

AKÍ,

cs/á ;e/ A/

e q?za/q?zer sisícma

(d,l-),

pata

o

dc.Ên.ida l)OI

v''

p)'' l(l-p)A/+A/l»'lP'l'''lpql,«.

indltz em Ilha seqltéltcia d.r ])T'oduçã.o "roun.d-l'ol)il}." /ortcnl.f.n.te cstáue!.

Demonstração Diieto do fato de 3/tsel toitelnenteestávele de que yk = V izk
Denoininando qitztlqueisistenlzl,colho no corolário itcinla (3.4), uma rca/{zaçãode .A/,
])odenlos expiessai umínlovíl cariLcteiizaçã.ode estabilidade sobre .A4,
Teorema 3.8 Da(/o ?zma mal7íz 71,ão
si7igü/ar iv, .A/ e.S

l
l

Í

CaZS[C

?Z17Z(z TCaZZZ(ZÇ(ZO
''i't'««.««d{«Çã'

rZ(: /]']
d';a{

[(Z]

Z«/q«.q?tC

)l

.::l;!'.Í::l,/,Nd j'Í

Í

l

c'(Â/,ã)

i«d-«,"«s.q«é«ci«

"rou7}d-roZ,{7}"/orZcme7

le esZáuc/,

)

{.c.,

w-- 1: o

Demonstração

(:») Co-«o (Z2 Õ'i«lplic. q«e(l -- p)''P'=
11

y'-d

? ã(ite«.(iáã)

- p)''.A/P' ,4a > Õ',

aplicando o teoremít 3.7, o resulta.(losegue.
(+)

Pelo teorema

:3.7. ]1/']

b: 0 impli(-a qti(

3q ? 0 ta.l que .A/q> 0
Sej. ,: = ,, = .. . = ,« =((«+

i)llyl-)''

. d = q.

Por co«strução, d'r $ 1.(7z+ ] )'' < 1.
Usando o corolário i3.4e o teoiemz :3.7, segue o resultado

do corolário 1.1), e

>

J
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Finais

Neste trai)alho foinaztlizzu[[osunha deíii[içã.o de estai)ilidade un] liipercone C'(A/, b) induz
uilla sequência foitenlente estável se, e somente se, para todo g' C C'(.44,b), a sequências
{y{ }{, V;, conveigen] parir un] único ponto a])arentenlente lneilos restritiva que a iinplicitan)ente assumida ])oi SCG-91 convergênciztpara o vértice do hi])ercone, quando "set ups"
nulos - e no entanto mostra.mos serena, pa.ia "set u})s" nulos, equivalentes.
Fortalecemos um resulta.(lo ])iol)oito l)ot SC(1;-91 que diziít, se un] sistema hon)ogêneo,
((Z,7',(J) odeia(lo poi (;(A/,0) é noite-llenteestá-l, então o sistema (d, r,3) operado por
C(À/, b) é fortemente estai,vel.O iesultítdo que nlostríu)los é que, ila verdade, estes dois sistenlzts são equivalentes (luit.nto :l esta.biliclítclefoi'te. Parir ol)termos esta equivalência tivemos
que conseguir vários resultztdos ielzttivos às foinlas das dinâmicas tios vetores de estado do
sistema e de ten)])os cle produção. Poi' exemplo, refinanlos outro resultado apresentado por

SCG-91 ZLrespeitodít dinânlicztdo x/etorde estado, onden)ostravamque, para uln sistema
operado

])or C'(Â/,Z)),

A/

C .S, yt+'

=

Byt

+ C's + l)Z).

Além

disto,

mostramos

que J? = J

e /l) :: L'l, sendo J :: --L-i{/, Z, e (/ ies])ectivamente a triangular inferior e triangular
estiitanlente su])eiioi de Jv.

Nesta li[[l[a, a.inda.]]]ostta.mosque este processo está ielacio])ado cona o método iterativo

de Gauss-Seidel pzu'a t'esoltição de sistema.s liileai'es,

A/y

U)y

1) «k:ip l.'!j

UIJ -V l) + IJ

L'

\ l.JIJ

-\-

L'\

b +$:1P IJ

JU+ L

l

além do que na sul)seçãoi3.2.1, mostra.Riosque, se A/ satisfaz o critério da dominância
diagonal o sistemzté foitelllente estíível.

Aindzt poder)os destaca.ios últimos l esultados do capítulo anterior, que são um fortalecimento do resultado apresentado em S(1;(;-91, no sentido de que, para cada .4/, ])ara garantir

estabilidítdede um sisten)aé necessá.tio(lue 4(/ > ü cona(/ 2 0 ou .4(Z? 0 con d > 0, sendo
este o iesultztdonlztisfonte (lue po(le sel obtido, unia vez que mostramos que in)por 4d > 0
ou nlesnlo .4(f ? 0 não é suficiente pa.iztga.rzultirestabilidade.
N'leis importante é que, piuzt un] (lztdosisten)it físico, encontrar ullla única .44fortemente
estável é suficiente, desde que i)lostlíullos que o tempo de convergência do sisten)a depende
apenas clo ])oito inic.iztl,ou sejít, é invai jante eln relação ao volun)e dos liipercones.
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Notações
>

>

>

>

l é o vedor cona to(los os coillpol)elites iguais a uin.

0 é o vedor com todos os componentesiguais a zero.
O é a nlatiiz, cujos elementos sã.o todos iguais a zero.
:« $ y (z

C n"

e y C m"),

se to.los

correspondentes de y, ailéílogo])a.iíl
>

sendo

que

:z; #

y,

a.nalogo

píu'it

Z foi'enl menores ou iguais aos

:

<~y;

...

,.-?s«..-

c.is.~

Á'

(,4

C a"*")

é .

Ü.i«:«

«]"««

>

,'l.

(Á

C a"*")

é « Ü.{«,«

li«l,«

.I"
.l«

«,-,t:'Íz

D

«-.t:'jz

>

yt - y:, pala A;> 0;

>

>

)

,4;

c'(,'l,z,) {= c n" : ,a-:$ dl;
a(.a/,z,)= {p c n" : Jt/p$ ãl;
pf

>

M'ra'..

L + U = .A/ C .f?"*", L é a. ttiailgula.r inferior e (/ a triangular estritamente superior

>

>

M;o

.4;

de À4;
>

.

,4 E B (,4 C ©"x" e B C a"x''), se todos os componentes de Á forem maiores ou igtcais
aos correspondentes de Bi

>

>

1l y;

de

7 5; g/, se todos os componentes de # forem l enojes ou iguais aos correspondentes de
y,

>

o: conll'Quentes

C #?",

a XK.$z17}.a iilterseçã.o

do

S
vet.ot' de est.a.do
com a, fa.ce i

g:
zk = ptyk, pala ítlgtim/) > 0, é ÍLcfuga ponderadado sistema;
a.l; C Z?, a duração da ÃJé.si77ta
pi'oduçãode il

A*

a.5,alia,Ê: o;

NOTAcnES
>

>

>

>

>

>
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Zk+l . :,k+; E:;;.

d > 0 e o vetou de denlíulda })or produtos;
r > 0 é o vedor dos tempos (l(' produção;

pi = (Zir{é a taxa de congestionzul
eito do produto ál
p = dtr é a taxa de congestionamento da máquina;

Ã

,p,, . - . ,p,.y;

>

ó;j = {1,

>

rA/ = ój i;

>

>

>

A} = Zt + )i:ll:. AJ, o tempo até a rodada, k + 1:

3í o tempo

se í = J;0,

de "set

'. - Í%; ( L'':'/ -

s, = E;:. x.

se ; # .jl;

ll l)

( iiliciai
(
ilecessíii'io ])íi-i'a
íl pioduçã.o
de í

,b»')

i\pêndice

.A-

Caracterização ,z\-lternativa para
Estabilidade Forte
Neste apêndice, aplesentíuelllosumi cí\iacteiização para a estabilidade forte de sistemas
l[omogêneos, cona .44 € .S não singulíu, iLlteinativa à apresentada na seção 3.2. Cronologicamente, em ]losso tias)ítlllo, esta forma de caríLcterização é anterior àquela apresentada
na seção 3.2, poién) optzunos])o] a.piesentíu aquela no corpo principal do texto, pol ser a
nlesn) êl n] ais concisêl.

lvlantiven)os a ítpiesentação desta ciuactetizeição, por ela apresentar alguns resultados
interessantes, em ])a.iticulíu, poi ])etillitir zl derivação de um teorema de alternativas (teorema

A.l).

Implicitamente SCC;-91 tiabítll aia.m com a seguinte condição de estabilidade,
{lA

ã,

(l

i'''i)w

i

ol

:»

y

que é un) caso paiticlilar da coildiçà.o nla.is geral

{;,, :::,d

A/y $ õ'

pois se o prin)erro sistellla.vale, tomando /)

1, o segundo sistema tai)lbénl é válido

Parít estudei estas condiçõesdiieil)os que, para todo vedor q C .f?",

Definição 13 f/ç vale

1>
<+ <1
A/y $ 0, qty 1l 0 ::> y -0

Outra definiçãoque nos sela tltil é
Definição 14 7í vale 1>+:» < V/) > 0, //. vale
79

-» 'zr'/entendo

sc

a.

des

z,.?J.

.;J.

P ojs

I'zh,o '
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Podemos observar que estas classes estão relacionadas cona a estabilidade do sistema
honlogêneo,

])ois,

])ara

p > 0, dizei

que //p vale implica

que

{ / $ d+. p'p$ o}
vale. Pol outro lado

{.A/y$ d :+ ;,'y $ o} + suplp'y/.A/$ ã} # +.o,
pais (ii:(.A/,ã) = {KJtíllrS ã} âuin eQtle. Deste modo.se impusermos que A/ eS e .A/ não
singular, do leRIa 3.2 e do teorenlít i3.2, segue que o sisteilla é fortemente estável.

Vale ousei'var que

{a/y $ d ::> ;,'y $ 0} # {H, -le},

pois) basta existir y # 0, l)íua o qua.lA/y < 0 e pt# :: 0.

Para obter'Rios a.]gtlns testi]ta.(]os (]e esta])i]ida(]e forte ttsanclo as definições das classes

acima, a])resentaiemos ilill intei('ssantc teoteilla de alternativas.
Teorema

A.l

Q?za/q?/.c? qiíe sc.ja q C #?".

//ç ?;a/c,

{.c.,

{A/y$ d,q'pg o}::»y - iÍ
Sep C S077ZC?LÍCSC,

collc gc7'a(/op07'{q, --.4/{, --JI/2,
Demonstração

, -.a/i}

//q vale se, e somente se, para todo vetor b C #?", o programzl linear
77ZZ7Z
>

qty

>

ã
0

tem valor (5tin[oigual a zelo. Assim, pelo teorema foice de dualidadeen] Programação
Lineétr, Pq vale se, e somente se, V/) C r?". o piogran)a linear
17z.a:z:

(0 0'''0)cv

+

Oao

--l/'a + aoq = b
a i Ü «. g 0

é viável, i.e., Hç va.lese, e somente s(', V/) C r?",

:3(ao,a) g d : .«.q

E
«:a':' =
{=1

z',

completando a clenlonstiíLção
O teoremít acima. pode sei enu]]cia(lo ]ia fora a característica dos teoremas de alternativas
coillo segue

APENDICEA CA RÁ CTERIZÁ ÇA O ALTERNAR/\a PA RA ES:lUB/L/DA DE FORTE8 1
Corolário

A.l
/

Prz7'a qzzaisq?lcr .A/ C Z?"' x"',

btly< Q

il

[ 1']«:'

ICln S0\lLÇ.aO 'lJ c IR"a
Demonstração

>-<

q C .f?"2 c Z) C .f?»'

--.A/'a + aoq = b
a B Ú, a. â o
ztão hein se/lição cv C Z?"i, ao C /?

A equivítlência ente(- (bois sistemas segue diretanlente da prova do teore

ma A.l.

Usando estes resultados poderias nlosttat que
Lema

A.l

Sc .A/ C.S

c 7)a7'a a/g z?}. i;cl07' q > 0, //,

ua/c,

e7}íão

i) A4 é não singular;

ü) 0 .i't'.n« é l-o,nogê«.. ê.fo.'''"««t . tá«.t;
iii) \Vp> Q) }:lP a'a.!c,Oll sf.ja, 't{ uatc

Demonstração
i) Como n" coincide c.om o hil)etcone gerado por q e pelas linllas da lllatriz A'f, as linhas
de A/ devem sei linda.tenentein(lepet]dentes, desde que un] vedor e um hiperplano não
])odenl

gelar

iinl

l)lpetcoiie

que

col)ie

o espítço.

<

4

ii) Usando (i) e o coiolátio :3.2, segue este item
iii) Supon[lainos que 3p > ã, ta.] que //. não va]e. Então ]?7 # ã : ptg > 0
Usando

o lema :3.1, il sequência

zk = p'g*

com y'

= i7 é não decrescente

e por (ii)

acima (estabilidade), {zk} --} 0. Isto inl])licít que para todo k,

ptAt - 0 e ,ât = 0 :+

A/i7 = Ü ::> ?7 = Ü, já que Jv é não singular.

Vale observar, en] função deste leRIa.,que pala znllatriz A4 do exemplo 3.2.2 (página 68),
que é um exemplo de Itipeicone C'(A/,(i)(coi)l .A4C S não singular) que não leva à estabilidade
forte, não existe q > 0 ]){u'zlo quztl //., vale, i.e.,

,aç> ã : .Aíyg d::::>q'p$ o,
pois, se existisse tal q > 0, ente.o o sistema

{A'// $ d, q'p> o}
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não teria solução e pelo teorema de Farras (3.4)

{A/'.

q > o, z g d}

teria solução, isto é, teiízullos

;)':q(i9q-

":«v>ã,

3ç,-iiç.,-ç.-ç,-liç,,-2ç.-2ç,yiã,

que dbvhnleiTtaíTãaé possível baxt;inTI)eivanilos as úrümas (tuas c(mipot)ent;esde z

Neste ponto é interessalltecessa.It.aiillosque,
Corolário

A.2

Sc71do .A/ C .S
{

aç>d:

H.

««/.

}+

{

H=

{V;,>d,

H.

««/e}

}

T) n «a n n at r ,, r; n

(::>) Seg-e do item (ii{) do lei«a A.l

(+::) Direto.

B

Este resultadoé ztpa.ientemetltc
nã.ointuitivo, no sentidoque, se existe um conjunto

de pesos ])ositivos pa.tlt a. ca.igltde tia.l)a.Ihoque nos peimitc garantir estabilidade, então
qualquer conjunto de pesos })ositivoslevais à estabilidade. No entanto, no contextoda
seção 3.1, o resultado tem uma illteil)teta.çã.ogeonlétiica intuitiva, que, resumidamente diz
que estai)ilidade foice equivale à: qualquer hi])elplano gerado por p C #?:.+, {ptg/= 0 : y €
a"},

separa o lli])ercolle C'(Jv, (i) de ml.

Podemos foinlaliza.i está intlliçã.ono seguinte lei)la,

Lema A.2 Z)ado A/ C.S, H í,a/c + c'(Â/,d) í]]..í?zz csZaZ, /idade /arie
Demonstração

(+) Usando os teoremas 3.1 e :3.2 (c'(a/,d) induz estabilidade + c'(À/,d) C a:), suponllainos

por

ztl)surdo,

existiient

; € {1,2,

. . . ,7z} e !7 C C'(.A/,(J),

])ara

os quais

g{ > 0.

Neste c«se, to:l)z«ldo /, = c(e' + e'+ ... + .{-i + e'+' + ... + e") + .:, para c > 0
suficientemente pequeno, teiíanlos f)'# > 0 e y # ó, encerrando unia contradição.

(+)

Para todo y C C'(.A/, ã), dos teoremas :3.1e 3.2, segueque y C n:.
teienaosqty $ 0, logo //q vale. Portanto vale 7{.

Deste modo, Vq > 0,

Dos resultados l)iecedcntes po(lemos expressa.r a caracterização da seção 3.2, utilizando
a classe 'H, como segiie,
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Teorema

A.2

Para A/ C S, o sísic777.a/i.omogé7}co é/oríemc7}Ze esZáue/ -+:)>Jb/'i E O

eqlziua/c7iZcn
c71Ze
7í ua/c +. A/-l b: O).

r'otz

Demonstração O leiloa anteiiol, A.2, gztrzulte que H vale + C'(.A/,ã) induz estabilidade.

Assim, para provam)os que .A/'l b: O é uma condição necessária e suficiente de estabilidade,

basta demonstram)os que

(+)

7{ vale + .A/-l b: O.

Se 7:r'«a].,e«bãq+eb]«-:e-n« A-t
V(7,, Z,) C m" x n" : P > ã,

](a, ao)â ã : Z,= aoP- M''Como .4/ é não singular, isto e(ltiivalea dizer que
V(/),lo) C m" x Z?" : 7)> 0

](a,a.) g ã:.«

''yP - a

Tomando u) = Í'' e o coiiespon(lente (a,Zfo) : 0,

m(A/'' y/, g ®(Jv''yP - a
Deste modo, como ?% g 0, (A/'' y?, > ã pala todo 7, > d.

Tomando p = cl + c', coill f > 0, segue trivialnlente que

(Jt/''ye{ 1lã, i = 1,2,.. . ,rz,
asslll]

(+)

A/-i >- 0

Se A4'' E O, então

Vp > ã, (.A4'' yp > 0, cz-seco«tiáiio (.A/'' y co«teria unia li«ha com zeros e, portanto,
qPnn

'-lnA&c)o-t.l
ar
LIL x WA

Assim,

u

dado qual(ltiei

b € #?", :3ao > 0 tal que

«,.(a/''y/, ! (A/''yz,,
i.e., ]cv B 0, para o qtia.lao(Ad''' y7) a = (Jv'' yZ,, ou equivalentemente
VZ,C n", 3(aO,a) g iÍ

J\4''a = b,

assim o llipercone gelado por q e pela.s linhas de A/ cobrem o #?" e usando o teorema A.l
H. vale. Portanto do corolário A.2 (Vp > 0, H, + H) segue que vale H.

.z\pêndice

B

Demonstração

do Teorema 1.2

Lema B.l Para7} = 2 o sisZc7n«/.6 zlãotc7nse/?Irão(y,h) C©"x"
Demonstração

Sendo 11.= 2, tomemos a/ = 1 ac ZI
d ll CS. Deste modo det A/

ad -- bc

Se existe y : .A/y < 0, então

De .A4 C.S,

ayi

+ /)yz

<

0

cyi

+ (Z#2

<

0.

(/ > ã, b $ 0 e y2 < --âyi,

logo

segue que

/,c

ayi + l)#.Z gl r yi -- =1/i
([''

(a(! -- Z,c)

det .A/

d

(L

= 1::

''

Portanto, para que o sisa.faina. 1 .6) tenha. solttçã.o, det Jv = 0 e da última desigualdade
ayl + by2 g 0, unia. coiltia.alça.o coill a ptlillelta. desigualdade de /Wy < 0.

Lema B.2 Para ?]. = :3 o sis/.e7n.a /.6' ?}.ão iclz} se/?irão (y, À) C ©"x"
l

a

b

Demonstração

Sem peidít de genetítliclade,tonlenlos A/ = 1 c l d C.S. Faremos a
e /
l
prova por contra(tição: supondo que parzt a matriz .A/ acima o sistema 1.6 tenha solução,
inicialmente denlonstrai'amosque --ac-- Z)e-- (a'$ -- 3, e a seguir extrairemos unia contradição.
Sendo /&# 0 : .A//l.= 0, segue que det 11/= 1 + ade + bc./'-- ac -- be -- ay = 0, daí
be
a.c

1 + ade + Z,c./-- ac -- Z)e,
1 + ade + Z,c./'- «c - ay,
\ -t ade -+ bcJ -- be -- df.
84
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De A4y < 0, seguem as desigualdades

(i)

yi

<

--ay2 -- by3,

y2

<

--Cyl -- dy31

y3

<

--e\yt -- jxu2.

(B.4)
(B.5)
(B.6)

Usando ali desig!!ald4de! í-cima piovaien)os que: (i) ay à l; (ii) Z,eã 1; e liii) ac : l.
Usa«do (a $ 0 A (1?.5)) e (Z, $ 0 A (B.6)), segue a primeira das desigualdades abaixo
gi + ay2 + by3

?l

ly\ -- acyt -- adlya -- belyl-- briga =
(B.5)A(B.6)
(1 - «. - /,.)y-

-

/,./'y, - «dy.

Ê

(1 - «. - /,.)y- + Z,c./y:+ Z,d/ . + adey- + «ayW,
(l - «. - b. + /,c.r+ «de)y-+ «dyy2+ Z,d/3/, ''"g
(}.f]/\ -t «d.f'lJ.z -+ t)d.fIJ:s -- df(.xyl -} alga -+ blue).
e como

yi + ay2 + /)?/1 < 0 poi

1111)otese,

segue

0

que

.{/'g l
(n)

(B.7)

Us.,«do(c $ 0 A(B.4)) e('/ $ 0 A(B.6)),
CWi +

Z/2 +

(/y3

â

acU.z -- l)clUB-\- ayz -- (le\yt -- (Uayz

(B.4)A(B.6)

-./.y-

+ (l - «. - d/')y: - Z,cy;

g

rl(/eW2+ /)(/ey3 + (l -- ac -- (/y)y2 + bceyl + bc/y2

Z,c.#-+(l - «c - ay+ «de+ Z,c.f)y,+ Z,dey, '''#

0

be(c3/: + y2 + dy,),
e como

cyt

+ p2 + (/?/1 < 0 ])oi

llipótese,

segue

que

(B.8)

(iii)

Usa«do(e $ 0 A(B.4)) e(.f $ 0 A(B.5)),

eyl + ./y2 + y,

g

-- ueIJz

-- t)e.lj:\ -- cjIJx

-c/y-

- «.y,

-- djlys

-} xyS --

+ (l - /,e - d/)y3

(B.4)A(B.5)
!

üc/y2 + l)c/3/3
+ aceyl + a(/e3/3
+ (l -- be-- dy)y3d''e o

""y-+ «./#,+(l
e como eyl+/y2+

y3 < 0, segue que

- Z,. - ay+ Z,c./'
+ «d.)y, = «(.y- + ./'g/:+ y,),
«c g l

(B.9)
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Agora, usandodet Jv = 0 e as desigualdadesB.7, B.8 e B.9,
0

=

1 --

a.c

encera'a.ndo
I'l';
u] lla coiltia.diç.ào

--

l)e

--

({/

+

aí/e

+

/)c./

<

ade

+

bc./'

--

2 Àíaç

0
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