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Resumo
Este trabalho aborda três problemas que têm em comum modelagens envolvendo

condições de complementaridade, e propostas de solução com ferramentas de piogia-

mação matemática. As aplicações destes problemas incluem pesquisa operacional,

regressão não-linear, redes neurais e equilíbrio de sistemas mecânicos. As técnicas de

solução propostas combinam várias ferramentas de programação linear e não-linear,

otimização combinatória e programação côncava. Testes numéricos estão incluídos.

Abstract
This work focuses on three problems that share modems involving complementarity

conditions and solution methods using mathematical programming tools. The ap-

plications include operacional reseatch, nonlinear regression, neuras networks and

equilibrium of mechanical systems. The proposed solution methods combine severas

tools from linear and nonlinear programming, combinatorial optimization and concave

programming. Numerical teses are included.
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Notações

Notação l(Índices sobre-/sub-escritos)

Se # C IRn, denota-se suas coordenadas por zl,z2, . . . ,an. 7'odes os uetores

são col'una,s.

Se .4 C À4«».«(IR) é uma mafr z m x n, denota-se por .4' a .j-ésáma co/uzza de

.Á, e por ÁÍ a {-ésima /ãn/za de .4.

.4{

.4ê
..'!

.'ll.

Se l é hm canil'unto de 'índices, usam-se as 'r\citações zi

(.4:):.. .

(z:):.., .4, ( ..4:):. .
e .4/

Notação 2 (Vedor unitário)
Z)anota-seporJ] o ue]or em IR" fa/ gue ]i = 1, para = 1,2,...,n

Notação 3 (Relações de ordem e ortantes não-negativo e positivo)

Sejam z c IR", Z/ c IR", e s(ya 2P a re/anão de ardem usual em IR. Z)e$ne-se

zi ?p Z/i, para i :: 1, 2, . . . , nl

z{ >p yi, para á :: 1, 2, . . . , nl

xxl



XXll NOTACOEq

e derzofa-se por uecmazlz, 3/} o uefor com comporzenfes uecrnazlz, yl{ = maxÍz{, Z/i}

Os ortaTLtes não-'negati'uo e positivo são achatados 'por

IRI = {z C IR" l r ? 0} e

rRZ+ = {z c IR" l # > o}

Notação 4 (Bola aberta e interior)
Denota,-se CL bola, aberta, de centro ã

B(z, c) = {z c iR" l llz -- zll < c}.

Se .A C IR" denota-se o sew anterior por /mt(.Á) onde

e rezo c por

« C /nt(..'!) ]U azedo t. q. # C U C ..'l

Notação 5 (Soma de conjuntos)

Se -.4, .B C IR" e z C IR", denota-se por

.4+B l a C .A,ó C B} e

z + .4 = {z + a l a c.4}

Notação 6 (Cone e casco convexo)

Z.)idos 7z pontos Pi, . . . , Pn e77z IRrrt, cre7tof(z-se o c07ze e o cc&sco c07zuezo gera(Zos

T)or 'p\. . . . ,.pn, res'pecti'lamente, por

, P«} = {EZ:: aÍP{

, P«} EZ:: aipo

Dada, uma, Titatriz A e um col\:junto de índices 1, denota-se

c.«elp:

c.«{P: cv ? 0, EZ;: a:

««.(..'!,) ««.{..'l:l:.,,

«n«(-Á.) .A:J:...



Glossário

Classes de Matrizes As seguintes classes de matrizes são importantes no estudo

de problemas de complementaridade. Seja M uma matriz real.

Matriz Adequada Para todo conjunto de índices /, se det(.4//)

linhas de .4/ são L.l., e as colunas de .4/ são L.l

IVlatriz Copositiva Satisfaz atMz ? 0, Vz ? 0.

Mlatriz Copositiva Estrita Satisfaz ztMz > 0, Vz ? 0, # # 0.

Mlatriz Diagonal Dom.inante Satisfaz, para todo {

jm*l ? >1: 1«.:j

Matriz K K=PnZ. Também chamadas de matrizes Minkowski Não-

Singulares.

Mlatriz Não-Degenerada Tem todos os menores principais não-nulos.

Matriz P Tem todos os menores principais positivos.

Mlatriz Po Tem todos os menores principais não-negativos.

Matriz Positiva Definida Satisfaz ztMz > 0, Vz :# 0

z > 0 1
Matriz Eo(Semi-Monótona) Satisfaz

(M',)k ? 0.

0 então as

xxlll



xxlv GLOSSÁRIO

Mlatriz Positiva Semi-Definida Satisfaz z'À4z ? 0, V:r.

Matriz Ro(Pseudo-Regular) Satisfaz

; 2 0 l

M'z 2 0 1, ::::> z = 0

ztM'z - 0 l

Matriz Regular Satisfaz, para todo cv ? 0,

; ? o l
Mz + ae ? 0 1» :::+ z = 0.

;'(W' + ''e) - 0 l

Matriz S (Stiemke) Satisfaz ]z ? 0 : &/z >0
Mlatriz So Satisfaz ]z ? 0, z # 0 : Mz ? 0.

Matriz Suficiente Satisfaz as condições lzi(Mz){ $ 0, VÍ ::::+ ztÀ/z = 01 e
lzi(M''z){ $ 0, V{ :::+ ztM''z = 01.

Matriz Z Satisfaz míj $ 0, V{ / .j.

LCP Problema de Complementaridade Linear (Linear Complementarity Problem).

MPEC Problemas de Programação Matemática com Restrições de Equilíbrio

(Mathematical Progra.mming with Equilibrium Constraints).

NCP Problema de Complementaridade Não-Linear (Nonlineai Complementarity

Problem).

PL Programação Linear, ou também Problema (Programa) Linear.

PNL Programação Não-Linear (também Programa Não-Linear).

PQ Pt'ogramação Quadrático (também Programa Quadrático).



Introdução

Este trabalho aborda três problemas que têm em comum modelagens envolvendo

condições de complementaridade, e propostas de solução com ferramentas de progra-
mação matemática.

O termo como/emenÍarádade, aqui utilizado, refere-se à condição

onde z,y C IR=.

Condições de complementaridade surgem naturalmente no contexto de pro-

gramação matemática. Considere, por exemplo, o problema de programação não-
Itnear

l min ./(z)

1. s.a. g(z) $ 0, {= 1,2,...,m
onde / : IR" --> IR, g : IR" --> IR" são diferenciáveis, e ./'(.) e gi : IR" --> IR,

i= 1, 2, . . . ,m, são convexas. Sob hipóteses de regularidade (por exemplo, a, con-

dição de qualihcação ]z : g(z) < 0, de Slater), as condições de Kuhn-Tucker

V/(z)
g(z) 5; 0

P 2 0
P'g(z)

xxv
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são condições necessárias e suficientes de otimalidade para o problema original. A

condição de /o/gas como/emenfares, ptg(a) = 0, é uma condição de complementari-

dade, que neste contexto garante que ou uma restrição g{(.) $ 0 é atava em z (i.e.,

g{(z) = 0), ou o multiplicador de Lagrange pi associado é zero.

V/(z) - P:Vg:(z) + P2Vg:(z)

Vg:(z)

il \ vg,(.)

Em outras palavras, esta condição garante que apenas os gradientes das restrições

ativas são utilizados na combinaçã.o linear para expressar o gradiente da função ob-

jetivo.

Problemas de complementaridade geralmente possuem um caráter combi.

notório, devido à natureza disjuntiva da condição de complementaridade (ou #{ = 0

ou 3/{ = 0). Um exemplo trivial disto é o sistema

z + g/ = l

z,y c IR+,

que possui o conjunto solução {(1, 0), (0, 1)} C IR2. Condições de complementaridade

são também utilizadas na modelagem de conjLmtos não-convexosl como exemplo, a

restrição z $ maxlz, 2z}
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Ü

háxÍh1 = 22}

pode ser modelada como

o- > --2z

(.- - z)*(a + 2:«) = 0

De um modo geral, condições que representam situações de equilíbrio em

matemática, como pontos de sela de Fritz John e Kuhn-Tucker, como o equilíbrio

Walrasiano em economia matemática e o equilíbrio de Nash em teoria dos jo-

gos, são representadas por condições de complementaridade IHaiker & Pane 1990,

Cottle, Pane & Stone 19921.

Os problemas abordados neste trabalho são instâncias de três classes im-

portantes na área de complementaridade: Problemas de Complementaridade Linear

(LCP - Linear Complementarity Problem) e Não-Linear (NCP - Nonlinear Comple-

mentarity Problem), e Problemas de Programação Matemática com Restrições de

Equilíbrio (MPEC - Mathematical Programming with Equilibrium Constraints).

O Problema de Complementaridade Linear é: dados uma matriz M C IR";''"
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e um vedor q C IR", encontrar z C IR" tal que

Z

«(.)

;'«(,)

onde m(z) = Mz + q. Este problema é equivalente ao problema quadrático

z ? 0,

mi« ./'(z} = z'(Mz + g)

s.a. M'z + q 2 0

no sentido que z é solução ótima deste problema com ./'(z) = 0 se, e somente se; z

é solução do (LCP); por outro lado o (LCP) é viável se, e somente se, o valor ótimo

deste problema quadrático é 0. A literatura sobre o (LCP) é bastante extensa; alguns

livros-texto e artigos de revisão são [Cottle, Pane & Stone 1992, Murty 1988, Cott]e

1976, Cottle & Dantzig 1968, Eaves 1971, Júdice 1994, Júdice & Mina 1988ji outros

trabalhos importantes sobre o (LCP) são IAl-Khayya1 1987, Bai & Evans 1997, Cottle

& Dantzig 1970, Cottle & Habetler 1970, Fukushima, Luo & Pane 1998, Ha 1985,

Júdice & Faustino 1988a, Júdice & Fa.ustino 1988b, Júdice & Faustino 1991, Júdice &

Faustino 1992, Júdice, Machado & Faustino 1993, Júdice & Pares 1992, Júdice & Pirex

1994, Mangasarian 1997, Paidalos & Rosen 1988, Ramarao & Shetty 1984, Sherali,

Krishnamurty & Al-Khayyal 1996, Sherali, Krishnamurty & Al-Khayya1 1998, Thoai

& Tuy 1983, Ye & Pardalos 19911.

Uma extensão natural do problema anterior é o Problema de Complementa-

ridade Não-linear: dada uma função diferenciável g : IR" --> IR", encontre z C IR" tal

que

Z

g(;)
z'g(,)
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Este problema é uma especialização do problema de desigualdade variacional: dado

K Ç IR" fechado e convexo, e g : IR" --> IR", encontre z C K' tal que

(}''/) Vk C K', (k zyg(z) ? 0.

O (NCP) é obtido do (V]) com K = IR]. . Grande parte da ]iteratuia relevante para o

problema de complementaridade não-linear está formulada no contexto do problema

de desigualdade variacional. Os artigos IHalker & Pane 1990, Cottle 1976, Karamar-

dian 1969, Moro 1974, Pena 10051 fornecem um panorama. da areal outros trabalhos

importantes sobre o (NCP) são IDirkse & Febris 1995, Karamardian 1971, Karamar-

dian 1972, Ralph 1994, Robinson 1979, Robinson 1980, Robinson 1981, Robinson

19821

Outra linha de generalização consiste em considerar as soluções dos problemas

(LCP) e (NCP) como conjunto viável (geralmente não-convexo) de um problema de

otimização. Os problemas de minimização sobre o (LCP) e o (NCP),

min c'.z
s.a. z > 0

tULCP)
w(z) = M'; + q 2. 0
;'««(.)

mln @(z)

s.a. z > 0

g(z) ? 0

,*g(,)

são exemplos de problemas de Programação Matemática com Restrições de Equilíbrio.

Alguns trabalhos sobre MPECs são ILuo, Pane & Ralph 1996, Andieani & Martinez

2001, Fukushima, Luo & Pang 1998, Luo, Pang, Ralph & Wu 1996, Mangasarian &

Pang 19971

ÇMNCP)
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O capítulo l considera o problema de Ajuste de Dobradiças (HF - cin-

ge Fitting), proposto em IBreiman 1993, Pucar & Sjõberg 19081. Este problema

consiste no ajustamento de uma funçã.o dobradiça, ou seja, uma função da forma

h(a) = maxÍz'a,Z/'a}, a n pontos dados (.A{,ó{) C IR". Através da, modelagem da

função máximo por meio de uma condição de complementaridade, este problema é

visto como um MPEC com uma. função objetivo convexa,

mm

s.a.
ll«ll

r ::: a -- .4z + b

s = a -- .Ay + Ó

r, s ? 0

rts = 0,

(nF)

onde 11.11 é a norma utilizada para medição dos erros

Para a norma Euclideana é propost,o um método de enumeração implícita, que

é polinomial no tamanho n da amostra, para dimensão do espaço m fixada. Verifica-

se que os nós da árvore de enumeraçã.o estão associados a partições separáveis dos

dados. Mostra-se que o tamanho da árvore de enumeração é uma função polinomial do

tamanho da amostra, em dimensão fixada. Uma formulação alternativa para a norma

/i como MPEC linear é também proposta, e para sua solução um método SLCP

IJúdice & Faustino 19921 é apresentado. Testes numéricos com os dois algoritmos

estão incluídos, para avaliação da eficiência destes métodos.

Em seguida, no capítulo 2, é estudado o Problema de Valores Próprios

Complementar (EiCP - Eigenvalue Complementarity Pioblem) com matrizes leais

simétricas. Este problema surgiu no estudo de estados de equilíbrio estático de siste-

mas mecânicos com atrito unilateral IJúdice, Costa, Figueíredo & Marfins 20001, e é
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modelado como um problema de complementaridade não-linear (NCIP) misto,

W

m >0

z >0

wtlç = 0.

(EiCP): Encontre À > 0, z # 0 t.q.

Mostra-se que resolver o (EiCP) com .4 e -B simétricas é equivalente a encon

trai uma solução de equilíbrio do problema

À(z)
r>0
etaç = 1,

OEiCP

com .X(z) > 0. Uma condição necessária e suficiente de viabilidade é obtida que,

quando verificada, fornece uma solução inicial zo tal que À(zo) > 0, a partir da qual

qualquer método local razoável de subida de gradiente converge para uma solução do

(EiCP). Além disso, resultados semelhantes são obtidos para o Problema de Valores

Próprios Complementar Geral (GEiCP - General EiCP) simétrico. Testes compu-

tacionais estão incluídos, mostrando que esta reformulação permite a resolução dos

problemas simétricos em menor tempo e com maior robustez (certeza de resolução).

O último problema considerado é o Problema de Complementaridade Linear

z > 0

«,(z) 2 0

,*w(,)

(z;c'P)

onde X = {z l z ? 0 e w(z) = Mz + q 2 0} é um conjunto compacto (capítulo 3). É

apresentada uma técnica de aprofundamento de cortes de concavidade para o (LCP),

baseada na reformulação do mesmo como uma família de Problemas de Programação
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Côncava, paiametrizada. em a, P C IR:. ,

l.LCP c-l3)
min /"P(z) = EZ:: minlaiz{, /3im{(z)}

z€X

Esta, técnica visa aumentar o volume da legião cortada, reajustando os parâmetros

que definem a função objetivo côncava a cada. passo, e obtém cortes mais profundos

do que o corte de Tuy sempre que possível, isto é, sempre que o corte de Tuy nã.o é

eficiente em relação à família de problemas considerada. São analisados os métodos

de ITuy 19641 e IThoai & Tuy 19831, baseados no uso de cortes de concavidade, e

o impacto da técnica de aprofundamento nos mesmos. Detalhes de implementação

são discutidos, e alguns testes computacionais são apresentados, a fim de revelar

potencialidades e fraquezas de cada um dos métodos. Em geral, constata-se que estes

métodos de solução do (LCP) não têm bom desempenho computacional, e não são

adequados para problemas de médio e grande porte.

Possíveis extensões de pesquisa são relacionados ao final de cada capítulo,

juntamente com uma breve conclusão dos resultados do respectivo problema. Em

vista disso, a coima escolhida para conclusão geral (capítulo 4) é a de uma exposição

das principais contribuições deste trabalho aos problemas considerados.



Capítulo l

O Problema de Ajuste de

Dobradiças

Problemas de ajuste de curvas por mínimos quadrados aparecem freqüentemente

na literatura, e têm importantes aplicações em métodos estatísticos, em Sistemas

Dinâmicos e em Processamento de Sinais, entre outros. Problemas de ajustamen-

to (fitting) de funções lineares e não-lineares podem sei resolvidos por uma varie-

dade de algoritmos, com métodos de solução que vão desde Otimização Discreta

e Contínua, até Redes Neurais, Ondaletas (Wavelets) e Geometria Computacional

IBertsekas & Tsitsiklis 1996, Cottle 1976, Hassoun 19951.

O problema de ajustamento de funções não-lineares pressupõe a escolha de

uma função para medição dos erros, bem como a escolha de funções básicas. A norma

Euclideana das diferenças entre a função original e a aproximação desta nos pontos

dados é a forma mais comum de medição dos errosl as normas Zt e Z. são possíveis

alternativas que definem diferentes objetivos de aproximação. A escolha das funções

básicas depende da classe de funções a serem aproximadas, e podem variam desde

funções indicadoras, polinõmios e "splines" até funções trigonométricas e sigmóides.

l



2 CAPITULOU AIUSTEDEDOBRAOiçAS(nF)

O modelo de hiperplanos dobrados (HH - Hinging Hyperplanes) recebeu

atenção na literatura recente IBreiman 1993, Pucar & Sjõberg 19981 como uma. al-

ternativa às funções sigmóides dos modelos de redes neurais para- ajustamento de

funções não-lineares. O modelo HH usa funções dobradiças, ou se.ja, funções da for-

m» h(«) = m«{:«'a + z., y*« + 3/.} ou h(«) = mi«{z'«+:«., Z/*a+y.}, como fu«ções

básicas em expansões tais corno

onde ./'Ê(') é uma aproximação de uma função /(.), cuja fórmula é desconhecida. Se a

função ./( ) for suficientemente suave, então IBreiman 19031 existe um a > 0 tal que

para qualquer k C IN, existem k funções dobradiças /zl, . . . , hi;, satisfazendo
2k

(y

.f

-1

A aproximação de funções não-lineares por somas de funções dobradiças,

como acima, é um caso especial da aproximação por funções lineares por trechos. A

expressão }l:E::i ht define uma função linear por trechos com a propriedade que o seu

conjunto de descontinuidades é uma união de variedades afins.

Um esquema de aproximação baseado no modelo HFI foi proposto em

IBreiman 1993], e consiste em ajustar aos valores da função / dados uma dobra-

diça ht, depois reajustar a diferença / ht a uma dobradiça. A2, e então reajustar a

diferença ./ Ai h2 a uma dobradiça /z3, e assim por diante. Quando k funções do

bradiças forem computadas, pode-se redefinir cada uma das /zj's, em ordem, como a

solução do problema de ajuste de dobradiças aos valores de (/ Ei;..j Àí) , e continuar

refinando a aproximação até que não se obtenha qualquer melhoria significativa.

Ainda em IBreiman 19931, um algoritmo iterativo para o problema de ajus-

tamento de funções dobradiças foi proposto, cha.medo Algoritmo para Obtençã.o de

Dobradiça (HFA - cinge Finding Algorithm). Este é um método de ponto-fixo que
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particiona os dados em dois conjuntos, e resolve independentemente um problema

de regressão linear para cada conjunto. As duas funções lineares obtidas são usadas

para definir uma nova partição dos dados originais, que é usada como entrada para a

próxima iteiação. Diz-se que o algoritmo converge se as partições em duas iterações

seguidas são idênticas. Quando o algoritmo converge, a solução obtida é um mini-

mizador local do problema de mínimos quadrados. Mais ainda, se os dados originais

representam medidas exatas de uma função dobradiça, e a partição original não está

muito distante da correra, então o algoritmo converge IBreiman 19931. Apesar de sua

simplicidade e fácil implementação, esta abordagem tem desvantagens severas:

1. Se, em uma iteração, é obtida uma partição trivial, isto é, uma partição com

o conjunto vazio de um lado, o algoritmo converge prematuramente. A última

solução corresponde à solução da regressão linear para os dados originais.

2. O algoritmo pode ciciar entre um certo número de dobradiças. Neste caso o

algoritmo não converge e não há garantia de otimalidade local.

Em IPucar & Sjõbeig 19981 é proposta uma modificação do método a $m de

garantir convergência global para uma solução localmente ótima. O HFA é visto como

um método de Newton, e uma busca linear é introduzida para garantir decréscimo da

função eno a cada iteração. A modificação proposta corresponde a um amortecimento

do método de Newton.

Como acontece freqüentemente ao aplicar-se métodos de otimízação local

pata problemas não-convexos, a qualidade dos mínimos locais obtidos depende for-

temente da solução inicial. Para fins práticos, recomenda-se sempre a repetição do

método a partir de várias soluções iniciais distintas.

A grande variação observada na qualidade dos mínimos locais em experiências

prá.bicas leva à consideração de um método de otimização global pala o problema de
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ajuste de funções dobradiças. O presente trabalho trata deste tópico ao explorar duas

reformulações do problema como MPECs. O problema de ajuste de dobradiças com

erro dado pela norma Euclideana (Ajuste Euclideano de Dobradiças) é formulado

como um MPEC quadrático, e o ajuste de dobradiças com erro dado pela norma /l

(Ajuste Linear de Dobradiças) é formulado como um MPEC linear.

Um método de enumeração implícita para. a soluça.o global do MPEC qua-

drático é proposto, método este polinomial no tamanho n da amostra, para dimensão

m do espaço lixada. Mlostra-se que os cones complementares enumerados pelo método

estão sempre associados a pa,rtições separáveis dos dados (seção 1.1), e com isso prova-

se que o tamanho da árvore de enumeração é uma função polinomial do tamanho da

amostra, em dimensão fixada. Alguns experimentas computacionais com este algorit-

mo enumerativo foram realizados, para problemas de médio porte. Os resultados aqui

relatados mostram que a qualidade dos ajusta.mentes é melhorada substancialmente

em relação àqueles obtidos pelo algoiitmo HFA amortecido.

Para o problema de Ajuste Linear de Dobradiças, é apresentado um

algoritmo baseado na solução de uma seqüência de LCPs gerais (SLCP)
IJúdíce & Faustino 19921, e investiga-se o desempenho deste algoritmo. A experiência

computacional apresentada mostra que este método processa eficientemente os mes-

mos problemas de médio porte reformulados com a norma /l.

A estrutura deste capítulo é a seguinte. A formulação e propriedades gerais

do problema de Ajuste Euclideano de Dobradiças são apresentadas na. seção l.l. Os

algoritmos HFA e HFA amortecido são revísados na seção 1.2. O algoritmo para

soluça.o global do problema é discutido na seção 1.3. Na seção 1.4 é apresentado o

problema de Ajuste Linear de Dobradiças, bem como o método de solução baseado

no SLCP. A experiência. computacional é relatada na seção 1.5 e algumas conclusões

são apresentadas na seção 1.6.
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1.1 0 Problema do Ajuste de Funções Dobradiças

Sejam (aí,b{) C IR"'t x IR = IR", para { - l,...,n, as medidas dadas de

uma função ó = /(a). O objetivo é aproximar /(.) por uma função dobradiça

h(a) = maxtatiç + z., a'Z/ + y.} minimizando o quadrado da norma Euclideana dos

oiros da. aproximação. Para simplificar a notação, os pontos dados são escritos co-

mo .4{ = (a!,l) C IR" e correspondentemente z = (i,z«) C IR", de modo que

4i# = ali + z.. O problema é

n!« >ll: (maxi .'1::«, ..4:Z/} - Z,:)'

IVlodelando os erros da somatóna acima como uma variável a o problema
torna-se

lZ

min >:;:1 at2

o-i 2 .4iz -- Z){

o-i ? .4iZ/ -- Z){

(a: - .Á:z + Z,:)(a: - ..'l:Z/ + b:)

que é um MIPEC com função objetivo quadrático. Para futura referência este pro-

blema é escrito abaixo em notação matricial, e é chamado de problema de Ajuste

(Euclideano) de Dobradiças (HF - cinge Fitting)

) )z := l n,

Definição l.l (Problema de Ajuste Euclideano de Dobradiças nF)

min

s.a. r = o- -- .4z + ó

s :: a- -- .4# + Z)

r, s ? 0

rts = 0

(Eq
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Soluções Viáveis e Partições Separáveis

E evidente, por construção, que a identidade a = vecmax{.4z,.4g/} b é válida

para qualquer solução viável de (HF), onde vecmax é a função máximo componente

a componente. isto permite que uma solução seja identificada simplesmente como

(z, y), visto que os valores o-, r e s são determinados univocamente. Qualquer solução

(aç, Z/) do problema acima define uma função dobradiça

h(«) ax{«'z,«'y},

assim como induz uma separação dos dados originais em três grupos, de acordo com

as relações .4kz < ..'ikZ/, .4Az = ,4AZ/ e -.'lkz > -.'iÉ3/. Esta separação torna-se uma

partição através de uma convenção sobre os índices k tais que .4Éz = .4kg/. Assim,

por convenção, diz-se que a solução (z, y) induz uma partição dos dados nos conjuntos
de índices

P { l ..'lA;z ? .4i;y}

Q = {k ..4tz < ÁÉZ/}.

A figura abaixo mostra a função dobradiça h(a) definida por uma solução

(z,3/), bem como a partição do conjunto de índices {1,2,...,n} induzida. Para

simplificar, uma tal partição do conjunto de índices dos dados será também chamada

de partição dos dados.

b
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Note que a presença de um ponto na dobra da função dobradiça, isto é, na intersecção

dos hiperpjanos definidos por zta e Z/ta, é absolutamente inofensiva, e a escolha de

deixar este ponto no conjunto P ou Q é puramente convencional. Note ainda que

alguma convenção torna-se necessária para que se possa associar qualquer função

dobradiça a uma partição dos dados.

Definição 1.2(Partição Separável)

11/ma pad ção (P,Q) de {1,2,. ..,n} é c/camada de partição separável rde

{1,2,...,n}) se Baste wm AÍperp/ano {a l a'z=0} a/ g e

P

Q = {k ..'lkz < 0}

No último exemplo a partição (P, Q) é definida pelo hiperplano {a l at(z -- y) = 0}.

Por convenção, os pontos .4k incidentes sobre o hiperplano (i.e., tais que .Ai;z = 0)

pertencem ao conjunto P

E fácil ver (lema 1 .3 a seguir) que partíções separáveis correspondem a conjun-

tos convexos estritamente separáveis, considerando os cascos convexos conv{.4A;lkcp

e conv{.4ÉlkcQ dos dados particionados. Isto explica que as partições (P, Q) e (Q, P)

sejam consideradas equivalentes para os fins deste trabalho.

Lema 1.3 (Partições separáveis são estritamente separáveis)

l.P, Q) é uma partição separáuet se, e somente se, (Q, P) é uma padãção separáuel;

evn 'pari'lcutar, existe um z tat qüe

P = {k .Á#z > 0}

Q = {k ..4Éz < 0}
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Prova : Seja z = (,g,z«) o hiperplano da definição de separabilidade de

(P, Q). Tome ? = { maxi.4Éz l k c Q} < 0, e considere / = (2,Zm -- ').
Lembrando que .4x;. = 1, segue que .4tz' = .4tz ?, e porta.nto

P = {k .4É/ > 0}

Q = {k l ..4tz' < 0}.

Com isto z' define a partição (/:', Q) e --z' define a partição (Q, P)

O conceito de partições separáveis aparece explicitamente em ICover 1965j

e IHarding 19671, com o nome de "partições induzidas por hiperplanos", e é estrei-

tamente relacionado ao conceito de "partições do espaço induzida por hiperplanos"

ISchlãfti 18521. Esta relação é explicada. sucintamente na observação 1.7 (seção 1.3).

Uma abordagem recente sobre partições separáveis generalizadas pode sei encontrada

em IAlon & Onn 19991, por exemplo.

Dada uma. partição (P, Q), o problema

min

r = a .4z + b

s = a -- .4g/ + b

rp ' 0

sQ = 0

r, s ? 0

(nF,e)

é intimamente relacionado a (HF). Note que para toda soluça.o viável de

(HFpQ) a identidade cr = vecmax{.4z,.4Z/} -- ó permanece válida, mas também va-

lem ap = .APz (pois rp = 0) e aQ = ÁQy -- Z)e (pois s(2 = 0). Note ainda.

que qualquer solução viável de (HF) é também uma solução viável de (HFpQ) para

,f) :: {k ..4kz 2. .4Éy} e (il? :: {k l Ákz < .4ky}. Isso explica que apenas partições

separáveis mereça,m consideraçã.o do ponto de vista pragmático, e somente estas são
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consideradas pelas abordagens algorítmicas aqui apresentadas. No entanto, uma bre-

ve análise das partições não-separáveis é apresentada ao final desta seção.

As restrições rp = 0 e sQ = 0, juntamente com r, s 2 0, definem um cone

em IR]. x iRI. que é chamado de cone de complementaridade, pois a condição de

complementaridade rts = 0 é satisfeita automaticamente.

Lema 1.4 (Partições separáveis e cones de complementaridade)

Se ÇP. Q) é'uma. partição sepüráuel, então o cone de conFIe'rnentürida,de de$nido .por

,p ' 0, ;Q = 0, e «, ; ? 0, e;fá «'{«do « /ecA. d« «/uçãe' (z,g/) gue de$nem «

m"m« p«fãç'' ;.p«á«/ (P, Q)-

EIQva.l Isto é conseqüência direta do fato que, sob complementaridade

(r's = 0), valem as equivalências:

rp := 0 .é:::+ sp -- rp ;: 0 +:::::> .APz ;: '4PZ/)

sQ :: 0 +:::::> r(2 -- sQ ? 0 .{:::> .4Qz $ .4eZ/.

Assim, corlsidere uma solução (aç,g/) viável em (HF) tal que rp = 0 e

sQ = 0. Pelo lema 1.3, existe um vedor z tal que

P = {k l ,4kz > 0}

Q = {À; l ..4kz < 0}.

Seja ? = { maxi.Ákz l k C Q} < 0, e note que .4ez < ?ll. Para cada

c > 0, a solução (z', Z/) = (aç + cz, y) é viável em (HF) e define a mesma

partição (P, Q), pois

..'lp(z + cz) = ..'lpz + c..'lpz > ''ipg/, '

ÁQ(# + cz) = .4Qr + cdQz < .Á.2g/ -+ cqll < ÁQy.

Assim, definindo-se o-' = vecma,x{.4(z + cz), .43/} ó tem-se, pelas de-

sigualdades acima, que rÊ. = 0 e s8 = 0. Portanto, (z',Z/) é viável em
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(nFpQ), e

lim z'=z.
c---->0

o que mostra que (z, 3/) está no fecho das soluções que definem a. partiçã.o

Observe que uma solução(z: 3/) viável em(HFpQ) poderá definir UTa. partição

(P', Q') diferente de (P, (2), pois a. restrição sQ = 0 não garante a desigualdade estrita

.4(2z < .Ae3/. Isso é conseqüência do fato que os subproblemas são definidos por
conjuntos fechados. No entanto, sempre valem as identidades

P' = {k .4kl ? -Ax;y} = P u {k l .Akz = -.'!ky}

Q' = {# ..4kz < -.4ky} = Q\Ík l ..4tz = ..4k3/b-

estas identidades fornecem uma caracterização do conjunto de soluções de (HFpQ)

em relação às partições separáveis associadas

Len,a 1.5 (Existência de solução ótima)

O 'problema (HF) poss'ui solução ótima,. Sendo b = \ }.:..l bi, te'rn-se

0 $ Ua/., Ót{«.o(HO $ >1:(ó: - i;y

PIQya.; A existência de solução ótima para os subproblemas (HFpQ) para

qualquer partição separável (P, Q) está garantida pois cada um destes

problemas é um problema de programação quadrático convexo com uma

função objetivo não-negativa (Teorema de Frank-Wolfe; vede por exemplo

ICottle, Pane & Stone 19921, teorema 2.8.1). Assim, o problema original

(HF) possui uma solução ótima, que é uma dentre as soluções ótimas dos

problemas (HFp.2)

A limitação do valor ótirno de (HF) segue do fato que a função objetivo

é limitada inferiormente por 0, e o limitante superior acima é dado pela

lZ
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sol«ção «iá«1 , = . = 0, :« = 3/ =(0, . . . ,o,ã)* e a =(il,
il = i E::: Z'i.

Na realidade, a solução viável indicada acima também é viável para qualquer

(HFpQ), e portanto os valores ótimos destes subproblemas também estão nesta faixa

de valores.

O Número de Partições Separáveis

As considerações acima motivam a seguinte questão: quantas partições separáveis de

n pontos em IR" existem? A resposta de pior caso é 2"'i, já que as partições (P, Q)

e (Q, P) são equivalentes. Este limite superior é atingido por exemplo quando n = m

e os pontos escolhidos são ei = (0, . . . , 1,0, . . . ,0y. Deve-se notar, entretanto, que

este é um caso de solução trivial do problema original, pois dados m pontos onde

.f : IR"'t ----> IR é calculada, existe um hiperplano que aproxima ./'(.) exatamente

nestes m pontos, fornecendo erro total nulo. A independência linear dos pontos

conesponde à unicidade do hiperplano do exemplo.

A seguir mostra-se que, para dimensão m fixada, o número de partições

separáveis é limitado polinomialmente como função de n. Este é um resultado clássico,

refraseado no presente contexto.

Teorema 1.6 (Schlãfli 1852)

O ntZmero máximo de parfições separada s de n pontos em IR" é

lle. / n l \
««(«)

este limite superior é ati'agido quando os pontos da,dos estão em posição geral (i.e

«ão .«à'f'm «. + l po«fo; - m«m' «,{ed«de /{«e« (m -- l)-dome«;{.-/9

0 ZZ
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Observação 1.7 (Partições do espaço x partições de pontos)

C) teorema original ISchlã$i 1852) considera o núvllero de partições do esT)aço .por'n

Líder'pla'r\os e'rn pos'tção geral, e 'pro'ua o resultado com igualda,de. isto é equivalente

a, co'r\sideral punições separáveis de n, pontos em T)osição geral. Note qhe se os 'rl

hiperplanos são dados por

.42z

0

0

(recorde que Ai. = (a.k. \) de$ne simultaneamente o uetor normal e a. translação do

hiperpta''to), então urna. "kart'leão do espaço" corres'po'ride ao conjl«alto dos pontos z

qse s(útslazevn

.4.z

.4tz 2 0

.42z $ 0

.4.z ? 0

para, uma T)articular substituição dus igualda,des anteriores por desig' ama,des. De$-

'n,Q,'n,do

P = {A l "=" /oá suóst twz'do por'2"}
Q = {k l "=" /o{ suósfáf üo por"$ "}

Éi possa'uel pa,soar de uma i'nterpretação T)üra o'urra., trocaTldo o paT)el de .pontos e
hiT)erpla'n os .

11?1.eya.l A prova é por indução em (m, rz) C IN2

C)s casos de base da indução são os pares (m,n) tais que n $ m. Quando

n $ m, o número máximo de partições possíveis é 2"'t. Mais ainda,

sempre que os pontos estão em posição geral (neste caso, quando são



].] O PROBLEMA DO AJUSTE DE FUNÇOES DOBRADIÇAS 13

linearmente independentes), qualquer partição pode sei separada por um

hiperplano, e assim u.(n) = 2"':

Suponha, por indução, que o teorema vale para todo m $ 7h e para

todo n $ ã. Mostra-se que o resultado vale para m - }h e n :: ã + l,

e isto juntamente com as bases de indução estabelece o resultado para

(m,n) C IN2

Seja m = zh e n = ã + 1, e considere os pontos dados pt, . . . ,p.. Sem

perda de generalidade, considere que existe um hiperplano H separando

pt de p2,...,p.(i.e., considere que pt é um vértice de convtpi,...,p«}).
Considere pl!, . . . ,pl. as projeções dos pontos Originais em H, na direção

de pt (cada pl; está no segmento de neta bl,pkl), como na figura abaixo.

Note que toda partição separável (P, Q) dos pontos originais induz uma

partição separável (P', Q') dos pontos p2, . . . ,p., fazendo P' = P\Íl} e

Q' = Q\ll}. Sempre que duas partições induzidas (P', Q') e (/', J') são

idênticas, então os mesmos conjuntos de índices (P', Q') = (/', J') definem

uma partição separável dos pontos piojetados pl!, . . . , pl.
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Para ver isto, considere zl tal que

G'p,,z:> <0,<p:,z:> <0 e<p.2',z'> >0,

e considere z2 tal que

Wp',z2> <0, <pt,z'> > 0 e @.2',z'> >0

E claro que existe z no segmento de neta lzt, z21 tal que

<Pp',z> < 0, <P-,z> 0 e <pQ',z> > 0

Por convexidade, <pb,,z> < 0 e <pQ',z> > 0, e portanto (P',Q') define
uma partição sepaiável dos pontos projetados pl!, . . . ,p'

Como não podem haver mais do que duas pattições induzidas idênticas,

e além disso todos os pares de partições coincidentes definem partições

separáveis (distintas) dos pontos projetados, o número de partições se-

paráveis dept, . . . ,p. é limitado superiormente por Um(n--l)+D«, i(n--l).
Aqui u.(n 1) é o número máximo de partições separáveis de p2, . . . ,p,,,

e u« i(n 1) é o número máximo de partições separáveis de pb, . . . ,p' .

Ou seja, tem se a relação de recorrência

o«(n) .$ u«(n 1) + ««-: (n 1), V(m: n) : n > m

Considere apoia que os pontos pl, . . . ,p. estão em posição geral. Então os

pontos projetados pl!, . . . , pl. estão em posiçã.o geral com respeito ao hiper-

plano 7Z. Suponha que isto não é verdade: neste caso existiriam m dentre

os pontos projetados pertencentes a uma mesma variedade afim m -- 2-

dimensional. Então estes rn pontos juntamente com p: são m + l pontos

em IR" pertencentes a uma mesma variedade afim m l-dimensional, con-

tradizendo a hipótese de que pt, . . . ,Z). estão em posição geral. Portanto
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na contagem anterior do número de partições separáveis, conclui-se que

«.(n) l) + ««-:(n - l)

pois as quantidades u.(n -- 1) e u.-i(n -- 1) são o número excito de par-

tições separáveis dos subconjuntos {p2, . . . ,pn} e {p2, . . . ,pl.} de pontos

em posição geral

A solução (única) para a fórmula de recorrência

l u.(n) = 2"':, se n $ m
l ««(n) l)+««.. :(n-l), se">«.,

é dada.pot

«.(«) -Êr "
{=0\ 2. /

e isto prova a afirmação que u.(n) é um limitante superior para o número

de partições separáveis de n pontos em IR", que corresponde ao número

excito de partições separáveis de n pontos em posição geral em IR"

Observação 1.8 (Hipótese de pontos em posição geral)
Outro modo de uer que a, hipótese de posição geral é umü hiT)ótese de pior caso

(maior núrrLero T)ossíuel de paTtições seT)aráveis) é observar que toda con$gurüção

de TL .pontos em \Rm pode ser mini'mameTtte 'perturbada de modo o, se obter pontos

eunx 'post,ção gera\. Escolhendo o raio de T)erturbação E > Q como

6 {d(.4i,.Áj) 1 { c P, J c Q, (P,Q) é 7'a'liça' será,áueZ} )

$ca, garant'tdü ü 'pro'priedo,de que toda, 'pari'tção seT)ará'uel da con$g'oração original é

também uma pa'feição se'paráuel do, con$guração 'pera'urbe,da.. Isso 'pro'ua Q ü$r'mação.

Note que u.(n) = O(n"), ou seja, u.(n) é um polinõmio em n de grau
m, para m fixado. Esta observação leva à polinomialidade do método enumerativo
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apresentado na seção 1.3, com respeito ao número n de dados (..4i, ó{), que é também

o número de pares de variáveis complementares.

Como o número de possíveis partições de {1, 2, . . . ,rz} é 2"'t, então pelo

menos

nEI / n -- l
z'" ' 'u.(n) :: >

{=m+l \ Z

partições são nã.o-separáveis, e este número é 0(2" :) para m fixado, ou seja, o número

de partições não-separáveis cresce exponencialmente com n, para m fixado. O resta.n-

te desta seçã.o finaliza partições não-separáveis e as propriedades dos subproblemm

(HFpo) correspondentes

Não-separabilidade e Degenerescência

E natural considerar o que acontece ao problema (HFpQ) se (P, Q) é uma partição

qua[quer (não-separáve]). O gema a seguir fornece uma caracterização destas par-
tir Ãoa"-Y-.'-,u-

Lema 1.9 (Partições não-separáveis geram problemas degenerados)

l.P. Q) é uma 'purtiçã,o não-seT)arável se, e somente se, o problema, ÇHFpQ) é dege-

nerado, n,o sentido que existe um subconjunto de índices Q C Q: Q :# Çb, tat que

rQ := sQ := Q e'm todas as soluções viáveis de ÇHFpQ).

Eleva.; Como visto anteriormente, todos os problemas (HFpQ) são

viáveis e possuem soluções ótimas. Mais ainda, para toda solução viável

(z, Z/) em (HFpQ), as desigualdades .4Pz ? .4P3/ e .ÁQz $ .4e3/ são válidas.

Se, por um lado, (P, Q) é urna partição não-separável dos pontos dados,

então não existe nenhum par (z,g/) tal que .4Pz ? .4P3/ e '4Qz < .4Q3/.

JLmtamente com as desigualdades anteriores, segue que pala toda. so-
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lução (z,Z/) viável em (HFpQ), existe ao menos um índice .j € Q tal blue

.Ajz ? .4j3/ e, lembrando que .4Qz $ .ÁQZ/, tem-se .4jz = .4jZ/.

Pela convexidade do conjunto viável de (HFpc?), e pela finitude de Q,

conclui-sc que o conjunto

Q {.j C Q l .Ajz Á:Íy para toda solução viável (#, y) em (HFpQ)}

é não-vazio. Suponha, por contradição, que Q = 0. Então para todo

j C Q existiria uma, par (açj, y}) viável em (HFpQ) tal que .4jzj < .4jZ/j

Isto implica que a combinação convexa (z, Z/) - ÍêÍ EjcQ(zj, Z/j) satisfaz
.4Pz 2. .APg ' .4Qz < .ÁQZ/, contradizendo a não-separabilidade de (P, Q)

Portanto Q # 0.

Do comentário acima, segue que todas as soluções viáveis do problema

(HFpQ) satisfazem rj = sj = 0, para todo J C Q, e são portanto degene-

radas.

Suponha, por outro lado, que exista um subconjunto de índices C2 c Q,

Q # 0, tal que r(2 = s(2 = 0 em todas as soluções viáveis de (HFpQ).

Então, para toda solução (z, Z/) viável em (HFpQ), tem-se .4Q# = .4.2y,

e portanto não pode existir (z,3/) tal que .4Qz < .4eZ/. Deste modo, a

partição (P, Q) não é separável. H

Uma das possíveis conseqüências de degenerescência, no caso em que .4(2 tem

característica plena, é o colapso do problema (HFpQ) a um problema de regressão

linear comum, pois neste caso .4c2z = .A(2Z/ -::> z = Z/. Os problemas (HFpQ) não-

triviais, isto é, aqueles que não se reduzem a um problema de regressão linear, são

determinados crucialmente pela configuração geométrica dos pontos Áp e .4e.

A degenerescência desaparece, por exemplo, ao definir-se P' = P U Q e
Q' = Q\Q. Então obtém-se uma partição separável (P',Q'), pelo argumento de
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convexidade acima. O conjunto viável de (HFpQ) está contido trivialmente naquele

de (HFp,c?'), de modo que vale a pena considerar apenas o problema não-degenerado

(nFp,Q' ) .

E importante lembrar que toda solução viável de (HF) é também imediata-

mente uma solução viável de pelo menos um subproblema (HFpQ) definido por uma

partição sepaiável (P, Q). No restante deste trabalho, serão consideradas apenas

partições separáveis.

1.2 0 Algoritmo para Obtenção de Dobradiça

(nFA-)

A primeira abordagem para resolver o problema de Ajuste de Dobradiças, proposta

por Breiman IBreiman 10931, tenta encontrar uma partiçã.o separável que sela um

ponto fixo da função

p(p, Q) (p", Q"),

onde PP :: {k l .ÁA;z'p 2. .4A:yq'}, QV' = {k l ..4kzP < -.'lkZ/v'}, cp é a solução do problema

de regressão linear aplicado aos dados {(.Ai, b{)}icp, e Z/ç' é a solução do problema. de

regressão linear aplicado aos dados {(.4j, Z)j)vice.

O algoritmo (HFA)

0. Seja, (P, Q) uma partição separável, e seja (PP, QP) e- p(P, Q)

1. Enquanto(P,Q):#(PP,QP) faça

(P, Q) +- (PP, QP), e

(PP, Q"') +- P(P, Q).
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Observação l.IO (Solução dos subproblemas de regressão linear)

Note que x'p e 'y'P são, por de$nição, as soluções ótimas dos lprobtemas

mi« ! ll,4,« - z,Pll' ,

mí« ! ll..4eZ/ - óell'

Como estes são 'problemas quadráticos co'n'ue=os, as condições de otimatidade de

primeira ordem V,! ll.4Pz -- Z,pll' = 0 e V,: ll.,4eZ/ -- óell' = 0 são necessárias e

su$cientes. Estas condições são

19

.4b.4p«

.'lÉ,'le# - .'!8'e.

Quando as matrizes .4b.Áp e .At '4c? sâo não-s ngu/ares, a solução án ca é dada pe/a

fórmula fechada

; 1 - 1 i:i::i:: i:: l
Lema l.ll (Breiman 1993) Se (P*,Q*) á um ponto .Pzo da/unção p(.,.), assoc{

«d. â ;o/«çã. (z*, Z/*), enfã. (z*,3/*) é ««. mMim. /««J d. p«ó/.m«

m!«E(ma*{.4::«, .4:Z/} ó:)'

Eleva.J A prova completa pode ser encontrada em IBreiman 10931.

Considera-se aqui o caso em que (P*, Q*) e (z*, g/*) satisfazem

lZ

P* = {k .4Âz* > dAy*}

Q* = {k .Ákz* < .4Az/*},

ou seja, que (z*,Z/*) separa estritamente (P*, Q*). Neste caso, existe uma

vizinhança U de (z*,Z/*) tal que, para qualquer (z,3/) C U, a partição

induzida satisfaz (P(z,g/),Q(z,g/)) = (P*,Q*). Então, para qualquer
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(z, 3/) C U,

E(ma*{.4:«,.'1:3/} ó:y E(.4:« b:)'+ E(.4:p-Z,:)'
í-iicp*icQ*

Porta.nto a função objetivo é convexa. e separável, e cada uma. das so-

matórias corresponde à função objetivo do problema de regressão linear

associado a {(.Ái, ói)}icp. e {(.Ai, ói)}icQ*, respectivamente. Pela otimali-

dade local de z* e y* naqueles problemas, existem vizinhanças Uz e U# de

z* e 3/*, respectivamente, tais que, para todo (z, 3/) C t/l= x UP,

7}

E:.P. (-Aiz* - ó:y $ E:.,.(..'l:z - bí), e

Ei.Q'(Áiy* -- Ói)' $ Ei.e' (-Ái3/ - Óiy

Portanto, para todo (z, g) c U' n (Hz x uy),

>l: (maxi.4:z*, ..'l:y*} - ó:)' $ >1: (maxi.A:z, .4:y} b:)'
i-l {-l

Um exemplo de ponto fixo que é mínimo local, mas não é mínimo global

para o problema, é indicado na figura abaixo, à esquerda. A direita, é indicado o

mínimo global para o mesmo problema. Os conjuntos P e Q estão indicados no eixo
horizontal
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Um dos aspectos estranhos do algoritmo é a presença de um ponto fixo

anómalo, dado pela partição trivial ({1,2, . . .,n},0). Não é infreqüente o algorit-

mo atingir esta partição trivial ao tentar aproximar funções que não são dobradiças,

ou mesmo ao tentar aproximar dobradiças, partindo de uma soluça.o inicial distante.

Talvez um dos problemas mais sérios do algoritmo seja a possibilidade de

ciclagem IPucar & Sjõberg 19981, e a dificuldade computacional em identificar este

caso. Pode-se observar ciclagem em exemplos muito simples, como os dados pelas duas

figuras a seguir. Nestes exemplos, as partições (P, Q) indicadas no eixo horizontal são

aquelas utilizadas pala resolvem os subproblemas de regressão linear.

A dificuldade computacional em identificar ciclagem deve-se, em parte, ao

fato de que a função de mérito natural llvecmax{.Áz, ,'!Z/} -- óll não é utilizada pelo

algo ritmo .

Para resolver estes problemas, uma modificação foi proposta em

IPucar & Sjõberg 19981, que corresponde a realizar uma busca linear entre a dobra-

diça dada por(z, Z/), correspondente a(P, Q), e a nova dobradiça definida por p, dada

por (z",3/"). A b«sca li«ear «isa a «ma solução (z*,Z/*) = À(z,Z/) + (l -- À)(z",g/")

tal que

"cmax{.Áz*, ..4g/*} - Z, l < ll«cmax{.4:«, ..'iz/} - óll

A estratégia proposta em IPucar & Sjõberg 19981 para escolha do tamanho de

passo é tentar À = 1 , !, }, . . . e tomar o primeiro valor que satisfaz o critério de descida.
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acima. Esta é uma dentre várias escolhas possíveis que garantem convergência global,

ou seja, convergência a partir de qualquer ponto inicial para uma solução localmente

ótima. do (HF) IPucar & Sjõberg 19981.

Observação 1.12 (RIFA como método de Newton)

Esta modificação T)ode ser interpretada. conto um, a'rnortecimento de T)ôsso 110 conleüo

do Tnétodo de Ne\otan. Para uer que o 'método original de Breiman é um método do

Li'po Ne'uton, considere a JoT"mutação original do 'probtevna, (HF)

T0'}(",z/) llÀ(.'l,",z/) z'll',

.«de A(.'i,z,Z/) 'm«{..4z,.4y}. C'.n.{d"e g«e (z,y) é ««« .o/«ção f«/ q«e

AK= :# AK'y, para todo 'índice k. Então pode-se escrever as deriuadüs parciais de h
como

--h]
--[

corresT)o'idem üos

dado por

e&qf'ü (A(.'l, «, z/)

abri'o (õ(.'!, «, v)

''.,.H-Ü

,'.-l'ç'

d
í'n,dicas em P e Q,onde as tinha,s n,ão-nulas

Então o gradiente de ® é

e, 'rtotavtdo que P n Q = $

v@- !

respecÍjuamerife

.'ll,.'t,«

.'iE;'ioy

= 0, segue gue
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Supondo que Q Hessictna. 'q'z ® é n,õ,o-si'r\guiar, é possível a'plicar 'üm passo de Neuton

« p«í{, de (z,y), . o «o« ponf. (z~,z/''') .Z,'d«á

«" 1

y" l

A modi$cüção de Pagar 8 Sjõberg correspoTtde a. amo'rtecer este l)asse, faze'ndo

e com, isso se insere no contento de 'métodos de Newton ü«norteados (raide, por

e=em'plo, ISLoer 8 Burlisch t9021, seção 5.4)

..4bó, -..4b.'!,« l

.4&.z,e .'l]?.'l.ay ]

+

+

::

::
Àb..'!, o

o .'lb'!e

-L

::

+ (l ,à) ::

Z

g

ZZ

y y

ZZ
)

yy
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1.3 Um Método Enumerativo para o (HF)

O objetivo desta seção é apresentar um método enumerativo para o problema de

Ajuste Euclideano de Dobradiças, que concentra-se em subproblemas (HFpQ) para

partições separáveis (F', Q) dos pontos dados.

Definição 1.13(Subpartição separável)

(/,J) é uma subpartição separável de {1,2,...,n} se /U J Ç {1,2,...,n},
l n J :: $ e ÇI. J) é uma. paüição separáuel de IU J. Dada. uma. sub'partição ÇI, J)

o como/e«ente K(/, J) é de$nãdo como K(/, J) = {1, 2, . . . , nl\(/ U J). Qu-do
o contexto for clctro, a, 'notação K J) é üdotada,.
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A definição do problema (HFpQ) é estendida naturalmente às subpartições se-

paráveis (/, /), ao considerar-se a condição de complementaridade restrita aos índices

.m K(/, J), como seg«e

min a'a

s.a. r :: a -- ..'l# + ó

s :: o -- .Ag/ + b

sJ = 0

r, s 2 0

rksK = 0 o«de K = K(/, J).

Uma abordagem enumerativa geral para resolver o (HF) é apresentada a

seguir, para referência. O algoritmo constrói uma árvore de enumeração (implícita)

(nF..)

onde os nós interiores correspondem a problemas (HF/J) para subpaitições separáveis

(/, J), e as folhas da árvore correspondem a partições separáveis. A enumeração é dita

implícita porque várias sub-árvores são excluídas da busca em função das estimativas

(limitantes inferiores e superiores) computadas em cada nó. É claro que(HF)=(HFoo),
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de modo que o primeiro nó a ser processado é o(0, 0). A discussão detalhada de passos

importantes do algoritmo é apresentada na seqüência.

Um algoritmo enumerativo para o (HF)

0 (inicialização) Faça

C +--- {(0, 0)}: Lista de nós a serem investigados, e

UB {--- oo: Melhor limitante superior (Upper Bound)

associado a uma solução viável) conhecido.

Se Z :: ü parei O valor ótimo é dado por UB.

Caso co«trá-io, escolha (.r, J) C ,C, e faça

r +-- r\(-r, J).

(opcional) Seja

/ {-- / u {k c K l ,Ê = o .«. (nF~)} e

/ ç J U {k C K l sÉ = 0 e«. (nF.J)}

Compute um limitante inferior ÉB (Lower Bound) para

volvendo o problema relaxado

«iá«l (i.e

l

2

3 (nF,.), re

min o-ta

s.a. r = o- -- .4z + b

s :: o- -- .4Z/ + Ó

r/ = 0

s.l = 0

r, s ? 0

Se o limitante inferior obtido satisfaz rks

UZI +-- minlUB, LB}

(Z;B..)

0,taça
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Se Z,.B ? U.B volte ao passo l.

(opcional) Compute novos limitantes superiores UBi,. . . ,UBP
viáveis para (HF/J), pala um dado p C IN. Faça

U.B {--- mínÍUB, UZ?t , . . . , Z./BP}.

Ramificação: escolha k C K tal que(/uÍk}, J) e(/, JU {k}) sejam

subpartições separáveis, e faça

É ç-- ZU {(/ utk}, J) ,(/, JuÍk})}.
Volte ao passo l

4

5

O método apresentado segue uma estratégia branch-and-bound (ramificam e

limitar), logo os pontos principais são a escolha do próximo nó da árvore a ser pro-

cessado, o cômputo de limitantes inferiores e superiores e a estratégia. de ramificação.

Outro ponto importante é a possibilidade de fixação de variáveis adicionais no passo

2, que depende da. geometria das subpartições separáveis. Cada um dos passos do

algoritmo será agora abordado, em ordem.

Escolha do Próximo NÓ

Um importante problema de implementação é a escolha do novo nó da árvore a ser

processado depois de um passo de ramificação. A política FIFO (First-ln-First-Out)

trata a lista de nós como uma fila, e leva a uma exploração em largura da árvores

esta é uma boa escolha para obter rapidamente bons limitantes inferiores. A política.

LIFO (Last-ln-First-Out) corresponde a uma implementação da lista de nós como

pilha, e leva. a uma busca em profundidade que filme.ja. rapidamente limitantes supe-

riores viáveis. Ouvias estratégias mistas também podem ser usadas. Na experiência

computacional aqui apresentada, a estratégia de busca em largura levou a. um melhor

desempenho, e é usada como opção padrão.
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A Geometria das Subpartições Separáveis

C) passo 2 do algoritmo tenta aumentar os conjuntos / e J que formam a subpartição

separável, identificando índices k C .K tais que rÊ :: 0 ou sÊ = 0 para toda solução

viável de (HF/J). Considere os conjuntos

7Z/J = {a l a'z ? .z'Z/, V(z,y) viável em (HF/J)}

S/J = {a l a'Z/ ? a'z, V(z, Z/) viável em (HF/J)}.

O próximo resultado relaciona estes conjuntos aos índices k C Ã' tais que

0 ou s* = 0 vale necessariamente em (HF/J).

Lema 1.14 (Caracterização de 7Z/J e S/J)
S©« («,;,z,Z/,a) um« s.Zução «{á«/ de (#F/.). $e .Ak C R.J, .nfão ,É = 0; ..

.4k C .S/J, então sx; = 0.

Prova : Se .4Ã; C R/J, então .4X;z 2 .ÁÉg/, e portanto sk ? rk, de onde

rx; = 0, por complementaridade. A implicação .AÊ C S/J :::::> sk :: 0 é

derivada de maneira análoga.

Uma conseqüência direta deste resultado é a seguinte

Proposição 1.15 (Equivalência entre (HFIJ) e (HFj;.f))

l.HFiJ) é equivale'nte a ÇHFià, onde

/

j
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Clom este resultado, pode-se reformular o passo 2 do algoritmo como

2'. Faça / {--- / e J <-- /v, onde (/, J) são dados pela proposição 1.15

A definição dos conjuntos 7?,/J e S/J conduz a um teste natural de pertinência.

se o Problema Linear (PL)

l min .Akz-- .4ty

'l s.a. .4/z ? .4/y
l .4.r3/ ? .4Jz

tem valor ótimo não-negativo, então .4A C 7?lJ. Por outro lado, se ,4t g R/J, então

existe algum par (z, y) viável tal que ..4kz -- -.'!Á;g/ < 0, e porta.nto o problema acima é

ilimitado. Substituindo z = z -- Z/ obtém-se a seguinte propriedade

Lema 1.16 (Teste computacional para .4É C 7?/J)

Ak c'R,ÍJ se, e somente se, o PL

min .AX;.z

s.a. ,4/z ? 0

.4Jz $ 0

Um, teste análogo para SiJ é obtido substãtbin,do-sete'm 'valor ótimo não-negar'i'uo.

min por max no PL acama.

O passo 2 do a.lgoritmo pode ser implementado como segue. Primeiro resolve

se um PL para testar se .Ak C R/J, e o conjunto / é atualizado, se necessário. Se

.4Á; g R./J, e somente neste caso, um PL é resolvido para testar se .4x; c S/J, e

o conjunto J é atualizado se necessário. Isso impede que o mesmo índice A seja

introduzido nos dois conjuntos / e J, no cmo especial em que .4x; c 7?/J n Sn.

Portanto são resolvidos no máximo dois PLs para cada A G K

Do ponto de vista. pragmático, o passo 2 do algoritmo representa uma grande

sobrecarga. computacional quando / e J são pequenos, devido ao fato que, neste caso,
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a maioria dos pontos Áx; não estão nem em 7Z/.J nem em STJ, e o tempo necessário para

resolver os PLs acima é desperdiçado. Por outro lado, se .f( é pequeno comparado a.

/ e J, este teste pode evitar ramificações desnecessárias nos nós próximos às folhas.

Observação 1.17 (Ilustração do lema 1.14 e da proposição 1.15)

E fácil uer q'ue Q representação d'uat dos conjuntos'R,iJ e siJ é

7?/.r =. conuld }ie/ + corei.4{ -- ''!jJic/, je',

S/J = COnU{'4jljCJ + C07Ze{.4j -- ''IIljCJ, {C/-

Esta, represa'nta.ção T)ode itustrcLr melhor o resultado do tema, l.t4 e dü pro'pos'tção

1.15, co'm,o no e=em'plo a. seguir.

R,

a2+ rl1,2,3J-0 \ :::::> / rta:,a2l=O
Sl4,5,6l=0 / \ Sina,a4l=0

S

Cômputo de Limitantes Inferiores e Superiores

Uma escolha natural para os limitantes inferiores dos subproblemas(HF/J) é o proble-

ma relaxado (LB/J), obtido descartando-se a restrição de complementaridade. Este

é um problema de programação quadrático convexo que pode ser resolvido por uma-
variedade de métodos.
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É imediato que o (HF) relaxado, ou (LBoe): tem uma solução trivial com

c, = 0, fazendo-se z = y =(0,...,0,Zly e r = s = Z, --(ii,...,õy. O mesmo, porém,

não é verdade acel-ca. dos problemas relaxados (-Ll?/J) em geral. Por exemplo, se

/ = {1, 2,. ..,n} e J = 0, então o problema(Z;.B/J) =(HF/J) se reduz aum problema

de regressão linear que, em geral, não possui soluça.o com erro de aproximação o- = 0.

As soluções de (.LB/J) sã.o em geral inviáveis para. o problema (HF/.J)l quando

viáveis, estas também são ótimas para (HF/J). Isto explica a atualização de UB no

passo 3 do algoiitmo, que leva necessariamente à verificação da condição Z;B 2. U.B

e à poda.da árvore.

A condição Z;B ? UB poda a árvore, ao identificar subprobjemas cuja solução

não vale a pena conhecer, porque a solução ótima de (HF/.r) neste caso é pior do que

alguma soluça.o viável já conhecida. A eficiência de qualquer método enumerativo

depende fortemente de quantas vezes esta condição é satisfeita durante a sua execução

Este número depende da obtenção de limitantes inferiores e superiores justos.

Como os subproblemas (HF/J) são em geral tão difíceis de resolver qua.nto

o problema original, bons limitantes superiores viáveis são normalmente obtidos por
métodos heurísticos.

Considere uma solução ótima do subproblema (ZB/J): e um dentre os índices

k C .K = {1, 2, . . . ,nl\(/ U J). Como (Z,-B/J) minimiza o-Z e a única restrição que se

aplica a aj; é ak ? maxi,4x;z, .AkZ/} -- bÉ, segue que só há duas situações possíveis:

1. maxi-Atz, .Áty} ók < 01 neste caso ax; 0 e rksk > 0

2. max{.4tz, .4ty} bÉ 2 01 neste caso ak max{.4kz, .AÊy} -- óx; e rx;sx; 0

Portanto um certo número das restrições de complementaii.dado que foram

descarnadas pelo problema relaxada (Z;B/.J) são satisfeitas implicitamente por causa

da forma. da função objetivo. Este comentei'io prova o seguinte fato.
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Lema 1.18 (Hereditariedade de solução ótima de (.LB/J))

Selva kr,s,=.'y.a) 'üuíLa sot\ ção ótima de ÇLBiJ), e de$na

/' {k l ,*
J' l .*

Então Çr,s,=.'y,a) é também solução ót'ima, de ÇLBi,J.')

Note a relação deste resultado com a proposição 1.15. Aqui os problemas

(Z;B/J) e (Z,B/,J,) não são equivalentes, pois na definição de /' e J' são considerados

os índices k tais que rx; = 0 ou sk = 0 na se/&ção áfáma de (Z,B/J), enquanto na

proposição 1.15 a definição de / e J considera os índices k tais que rk = 0 ou sk = 0

em todas as soluções viáveis de (HF/J).

A solução do problema (-LB/,.r,) acima pode ser utilizada facilmente para

se obter um limitante superior para os problemas (HF/,.z,) e (HFIJ), fazendo-se

c'K, = vecmax{.4K,z,.4K,3/} -- Z)K,, onde K' = {1, 2, . . . ,nJ\(/' U J'). O limitante

superior assim obtido é LB// + ak,oK,.

Um limitante superior melhor do que o anterior pode ser obtido ehcientemente

utilizando-se a solução de (.LB/,J,) como entrada para o algoritmo HFA de Pucar &

Breiman, apresentado na seção 1.2. Além disso o limítante superior do passo 0 pode

ser obtido pela solução do HFA com uma entrada qualquer.

Dependendo da qualidade destes limitantes inferiores e superiores, novos li-

mitantes superiores podem ser obtidos resolvendo-se novos problemas de programação

quadrático. As atribuições /" = /' U K/ e J" = J' U K' levam a duas possíveis esco-

lhas para os limitantes superiores, quais soam, as soluções dos problemas quadráticos

convexos (HF/«./,) e (HFr,./«)
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T2 n ml :G pn pnn

O último passo do algoritmo consiste em escolher alguma variável k C K, e acrescentar

dois subproblemas à lista, correspondentes às subpartições (/ U {A}, J) e (/, JU {k}).

Do ponto de vista teórico: qualquer escolha do índice de ramificação garante a corre-

tude do algoritmo. No entanto, o desempenho do algoritmo é sensível a esta escolha.

Uma heurística. boa (empiricamente) consiste em escolher k = argmaxlrtsk l k C K}

na solução ótíma de (Z;ZI/J).

E preciso algum cuidado para garantir que os novos nós gerados pela esco-

lha de ramificaçã.o ainda correspondam a subpartições sepa-ráveis. Isso é verdade se

.4x; g 7?,/J U .S/J, o que pode ser verificado resolvendo-se um ou dois PLs, como visto

na seção 1.3. E claro que noimajmente apenas um PL será necessário, de acordo com

a verificação de .4tz > .4ty ou .4kz < .4Êg/ na solução de (ZB/J); no primeiro caso o

teste acima se reduz a Ák g 'R/J, no segundo se reduz a .4É g S/J. Na. improvável

hipótese de valer 4tz = dty na solução de (LB/J), então poderá ser necessária a
resolução de dois problemas lineares.

Se for verificado que ,4t C R.ri (ou .4i; C S/J) então os conjuntos de índices

correspondentes são atualízados, / +- / U {A} (ou J +- J U {k} respectivamente)

e .l( +- Ã.\Ík}, e o próximo índice k :: argmaxÍrtst l k C K} é escolhido. Se K
tomai-se vazio, então (/, J) é uma partição de {1, 2, . . . , nJ; o problema quadrático

(HF/J) correspondente é resolvido e o nó da árvore é fechado.

Se # é uma escolha de ra.miflcação válida, então dois novos nós são acres-

centados à arvore de enumeração, correspondendo aos problemas (HF/,J) e (HF/J,),

onde /' = / U {k} e J' = J U {k}.

Corretude e Complexidade do Método Enumerativo

A partir das discussão acima, pode-se estabelecer o seguinte resultado
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Proposição 1.19 (Corretude e complexidade do método Enumerativo)
O método a'presentado nesta, seção é carreto, isto é, sempre encontra Q saiu,ção

ótima. do problema. (nF). Além disto, o número tola de nós da árvore de
e'n'uul\eraçao ê t't'rnttado 'por

:,«'«, :-,Êl":'l-:
Prova : A corretude é conseqüência dos fatos que a solução ótima do pro-

blema está associada a alguma paitíção separável, e que todas as partições

separáveis são implicitamente enumeradas pelo método. A limitação aci-

ma é conseqüência do teorema 1.6 e do fato que uma árvore binária com

u«(n) folhas possui u«(n) l nós internos.

1.4 O Problema de Ajuste Linear de Dobradiças

Nesta seção uma formulação alternativa do problema de Ajuste de Dobradiças é in-

troduzida, que se baseia no uso da norma Zt para medição dos erros, ao invés da

norma Euclideana. Esta formulação corresponde a um MPEC com função objetivo

linear, que pode sei resolvido por métodos mais eficientes. Um destes métodos é o

algoritmo SLCP, que será discutido nR seqüência.

Observação 1.20 (Normas para medição dos erros)

Vate G .peTtü lembrar que diferentes llolmas 'parti medição dos erros em m problema.

de aT)rozimação de$nem diferentes objetiuos de aproximação. isto pode ser observa-

do otraués de uln si'mT)les e=emT)lo no contesto de regressão \'tnear, co'rno Q seguir.
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Clonsidere os três pontos dados ctbailo. A solução do T)robtema de regressa,o lin.eur

co'rn ü norma E' ctideana, é in,picada, pela linha contínua,.

As linhas pontilhadas indicam outras aproximações lineares para, os mesmos três

pontos, que possuem o mesmo erro cvH relação à 'rlorma. l,\. A sotnção ótima, para o

problema, de regressão linear com a normcl l\ será dado pela linha in,dica,da abaixo.

Completando o exemplo, pode-se 'uer qt e qrrLa regressão co'm a 'r\orça, tw, por o'urro

lado, tentaria n,ão se afa,star muito de nenhum dos T)autos dados. A solução ótimü

para, o e=emT)lo ac'im,a seria. paralela, àquela dada pela 'n,arma Euclideana, porém na,

euata. meta,de (la distância entre os po'fetos de civna e o de baixo.

O problema original com a, norma Euclideana substituída pela norma Zi pode
ser formulado como

min jjvecmax{.4z, -Áy}

Modelando a diferença vecmaxlÁz, .4y} -- b como uma variável cr e a 11.11: como uma

variável ', o problema torna-se
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Definição 1.21 (Problema de Ajuste Linear de Dobradiças LnF)

min

s.a. I' = o- -- .4z + b

s = a ,4g/ + b

'y ? --c''

r, s ? 0

rts = 0

Uma solução algorítmica possível consiste em adaptar a abordagem enume-

rativa da seção anterior ao problema de Ajuste Linear de l)obradiças. Como todas

as considerações geométricas das seções 1.1 e 1.3 estão relacionadas ao conjunto de

pontos viáveis de (HF), e portanto independem da norma Euclideana, a principal

diferença é o cômputo de limitantes inferiores e superiores. O cômputo de um limi-

tante inferior para o nó (/, J) da árvore de enumeração pode ser feito resolvendo-se

o seguinte problema de programação linear

mln

z' = a- -- .4z + ó

s = o- ,4g/ + b

'y 2 c,
7 ? -o'

sJ = 0

r, s ? 0

t.LLB)iJ

O Algoritmo para Obtenção de Dobradiças (Hji'A - seção 1.2) também pode

sel adaptado para esta formulação, e pode ser usado no cômputo dos limitantes
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superiores. Os velares zv' e g/P no passo principal do algoritmo HFA são definidos

respectivamente como as aproximações dadas pela. regressão linear de {(-Á{, ói)}Íe/ e

{(.4.Í, ój)}jcJ usando a norma Zt. Estas aproümações podem sei' calculadas como as

soluções dos seguintes problemas de programação linear.

min ]'7/ Í min ]lt7/

S.a. 'y/?.4/Z Ó/ 'I S.a. 7J2..4JZ bJ

'y/ ? ---4/z+Ó/, l 'J :. .4Jz+Ó.r.

Mais detalhes sobre teoria e métodos eficientes de solução pal'a regressão linear com

norma Zt podem ser encontrados em ISpath 19921.

Os limitantes superiores heurísticos para o método enumerativo também po-

dem ser adaptados, tanto a solução obtida diretamente do limitante inferior, como as

soluções de subproblemas associados a partições separáveis, que são também proble-

mas de programação linear.

Uma desvantagem desta abordagem é o fato de que o tamanho dos subpio-

blemas cresce significativamente. Por outro lado, um procedimento eficiente para

processar MPECs lineares com restrições dadas por um LCP geral foi proposto em

IJúdice & Faustino 19921. O LCP geral é

l m = g+M'z+N'
< ,'.«

l z,u,,y ? 0
Para reescrever o (LHF) como um LCP geral, as variáveis livres de sinal z, g/

e a são substituídas por variáveis não-negativas u, u.+l, u, un+l, a e #, utilizando-se

as seguintes substituições

u -- u.+lJI

u u.+tll
a--#
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Mais ainda, impondo a condição de complementaridade cvt/3 = 0 é possível expiessat

ail como ai + Õi. Então, após reordenar os termos, obtém-se o seguinte problema
equivalente:

mi« ]'(a + #)

s.a. P = ó + a -- , -- .']« + (.'!])u«+:

# + . ..'!« + (.A])«.+:
rts :: aÉP := 0

T) S) (1) /lj, t&) U7z+l, U, Urz+l ;: 0

Substituindo # = b+a r .4u+ (,4]1)u.+i na segunda equação e na função

U

'Ün+l

U

Un+l

, 0
objetivo, e agrupando BS wriáveis como w = 1 P 1 , z

problema torna-se

min ]ltb+ ctz + dtg/

s.a. to :: q + Mz + .7Vy

z, w, 3/ ? 0

ztw :: 0

(LnF)

-..4111

0

.:' , « , ]w rlonde c

0

-Á ;.1
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O algoritmo do Problema de Complementaridade Linear Seqüêncial (SLCP)
para encontrar o mínimo global do problema de Ajuste Linear de Dobradiças

é delineado a seguir. Os detalhes do algoritmo podem ser encontrados em
IJúdice & Faustino 19921.

O algoritmo SLCP resolve uma seqüência de LCPs gerais obtidos a partir do

MIPEC linear de modo a garantir o decréscimo monótono do valor da funçã.o objetivo.

O subproblema resolvido a cada passo é parametrizado por À, como abaixo

uo = À ]ltb ctz dp

w - q-F Mz -+ Nu
(LnF*)

z, m, y, uo ? 0

O algoritmo é apresentado a seguir. A precisão relativa da solução depende

parâmetro 7 > 0 dado

O Algoritmo SLCP para o Ajuste Linear de Dobradiças

0 Seja ' um número positivo pequeno. Resolva o LCP geral coiies-

pondente ao conjunto de pontos viáveis de (LHF) e seja (z*,m*, g*)

a solução obtida. Faça

UZj <.-.-- ]ltb + ctz* + dt3/

Seja À = UB 'yjZ./BI, e resolva o problema (LHFÀ). Se este problema

não tiver solução, parei Caso contrário, seja (z*,m*,Z/*) a solução
obtida.

+

ç-- ]ltó + ctz* -+ #Z/* e volte ao passo l

l

2

O último passo do algoritmo consiste em provei que o subproblema (LHFÀ)

é inviável, com À rtlinimarnente a.baixo do valor ótimo do MPEC original. Este é um
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problema muito difícil, e é discutido em detalhe em IJúdice & Faustino 19921.

O critério de parada correspondente à inviabilidade do subproblema (LHFÀ)

[eva imediata.mente à conc]usão de que o ú]timo ]imitante superior obtido é um valor

f-otimal para o problema (LHF), onde e- é dado por

E = vll*ó + c'z* + d'v*

E ta.mbém interessante notar que a matriz M no subproblema (LHFÀ) é

positiva dehnida, pois para quaisquer z e Z/,

que é sempre não negativo, e é igual a zero se, e somente se, z :: y :: 0.

A eficiência do método é diretamente relacionada à eficiência do pro-

cedimento usado pala resolver os subproblemas (LHFÀ). Os métodos altamen-

te eficientes disponíveis para a resolução de LCPs com matrizes positivas defi-
nidas ICottle, Pang & Stone 19921 não podem ser aplicados ao LCP geral. Es-

tes subproblemas são portanto resolvidos por um método enumerativo híbrido

IJúdice & Faustino 19021, que não impõe condições às classes de matrizes envolvidas

na dehnição do LCP geral.

0 /

/ -/
-il«'«+y*v+(«-Ü'h ÜI,

t

Z Z

g y

1.5 Experiência (computacional

Todos os algoritmos descritos anteriormente foram implementados em C. Eles fo-

ram aplicados a 10 problemas-teste de médio porte gerados aleatoriamente, em um
Pentium 111 1.2 GHz rodando Linux 2.2.19.

Para efeito de comparação, os mesmos dados foram submetidos ao algoritmo

HFA a.mortecido de Pucar, Sjõberg & Breiman, aos métodos Enumerativos das seções

1.3 e 1.4, e ao algoritmo SLCP de Júdice & Faustino.
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O algoritmo HFA amortecido é usado como inicialização do método Enume-

rativo, portanto não se pretende comparar o desempenho destes métodos. Eles são

utilizados pala mostrar valores iniciais (mínimos locais) típicos, em oposição aos va-

lores ótimos destes problemas não-convexos. Para inícializar o HFA amortecido, uma

partição balanceada é utilizada como entrada, para tentar evitar a convergência para

a partição trivial. O valor do quadrado do oiro da aproximaçã.o da solução do HFA

é dado, bem como o número de iterações e o tempo de execução.

Os subproblemas lineares e quadráticos no método Enumerativo são resolvi-

dos através do Algoritmo de Pivotação Complementar de Lemke. O limitante superior

inicial (penso 0) é a solução do HFA. O limitante superior computado no passo 4 é a

solução do HFA usando como ponto inicial a. solução do problema relaxado naquele

nó. Não são fixadas variáveis adicionais no passo 2. Estas opções foram escolhidas

como aquelas que minimizam (empiricamente) o tempo de execução para os testes

apresentados, e são as configurações padrão.

A fim de manter pequeno o tamanho dos subproblemas LCP, as variáveis de

folga r e s são eliminadas, e as substituições a/ = .4/z ó/ e a-.l = .4Jy -- óJ são

consideradas. O problema relaxado para limitação inferior torna-se

mi« (.A.z -- ó.y(.a.:« -- ó.) + (-A.3/ -- ó.y(..'i.Z/ b.) + ak.-K

s.a. .4/# .4/g/ ? 0

--.4Jz + .ÁJg/ 2 0
o-K 2: .4Kz -- óK

cFK ? .4Ky -- ÓK

A tabela abaixo resume a experiência computacional para. o problema de

Ajuste Euclideano de Dobradiças. As dimensões da formulação como MPEC dos

problemas (HF) são dadas; o número total de variáveis é portanto 3n+ 2m, o número

de pares de variáveis complementares é n e o número de restrições lineares é 2n

(ÉB)..
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As medidas de desempenho do método Enumelativo são o número de problemas

quadráticos resolvidos (que é igual ao tamanho da árvore de enumeração), o número

de problemas lineares, o tempo de execução e o valor ótímo. Para evitar testes

demasiadamente [ongos, um número limite de nós foi estabelecido pala o tamanho

da árvore de enumeração. Nos testes abaixo, a execução era interrompida após a

enumeração de 1000 nós. Os testes interrompidos são marcados com um asteiisco.

Testes Sol. Inicial (HFA) Sol. Final (Enumerativo)

A última coluna da tabela mostra a melhoria na qualidade da solução do

método Enumerativo com respeito à solução do método HFA amortecido. Esta me-

lhoria é calculada como
Valor HF/\.

Valor Enumerativo

H

# é 8. zl ;      
20 0.01 1.3028

11 0.01 0.9905

19 0.02 0.6212

30 0.06 0.5404

16 0.06 2.5227

16 0.09 3.7060

29 0.23 4.9130

59 0.62 0.2089

41 0.58 0.3080

73 1.36 0.2446

84 45 3.13 1.2023

354 178 27.80 0.5306

1000 655 167.25 0.1256

1000 911 296.96 0.0166

26 27 11.61 0
56 57 53.39 0
51 52 56.16 0
19 20 25.73 0
106 107 231.01 0
105 106 284.93 0
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Os valores infinitos nesta, coluna correspondem a ajustamentos perfeitos que não foram

obtidos pelo algoritmo HFA. Nestes casos observa-se que o número de nós enumerados

é surpreendentemente pequeno. isso se deve ao fato de que 0 é um limitante inferior

natural para o problema original, portanto no momento em que uma solução com valor

0 é detectada, o algoritmo pára. Se, além disso, os dados de entrada correspondem

a uma. dobradiça, então o algoritmo pode ser acelerado ao se notar que qualquer nó

(/, J) com limitante inferior LB maior do que 0 pode ser podado.

O esforço relativo do método Enumeratívo com respeito à enumeração com

plena das partições separáveis é uma medida de quão efetivo é o processo de poda.

Esta relação pode ser calculada para cada teste como

# QPs
«.(«) '

onde u«(n) é dado pelo teorema 1.6. Para os testes acima, esta medida começa com os

valores 0.003017, 0.000005 e a partir do teste número 3 ela é identicamente 0. A partir

destes testes poder-se-ia conjecturar que esta relação tende a 0 quando m, rz --> oo,

e isto significaria que o tamanho da árvore de enumeração é na realidade o(u.(n)).

Os mesmos 10 problemas de médio porte foram reformulados como problemas

de Ajuste Linear de Dobradiças e resolvidos pelo método Enumerativo adaptado, bem

como pelo algoritmo SLCP aplicado à formulação como MPEC linear (seção 1.4).

O subproblema de limitação inferior para o Ajuste Linear de Dobradiças
torna-se
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min

s.a. .4/z .4/Z/ 2 0
.4j# + ,4J3/ ? 0

crK ?..'lKZ ÓK

crK ? ,4Kg/ -- bK

7/ ? .4/z -- Ó/

,y/ ? --.A/z + Ó/

'yJ ? .ÁJy ÓJ

'yJ ? .4Jy + b;

'yK ? o'K

ÇLLB)iJ

O tamanho das árvores de enumeração do método Enumetativo adaptado são

dadas, bem como o número de PLs auxiliares resolvidos em cada passo. As medidas

para o algoiitmo SLCIP são o número de iterações e o tempo de execução. Como

o último LCP geral resolvido é sempre inviável, qualquer método enumerativo tem

que explorar toda a árvore de enumeração pala detectar esta propriedade. A fim de

comparar o esforço relativo do SLCP até encontrar a solução ótima com o esforço

necessário para provar que o último subpioblema é inviável, a tabela apresenta tanto

o tempo de execução até que a solução seja encontrada (marcado como "Tempo Sol."

na tabela) quanto o tempo de execução total.
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Testes Enumerativo SLCP

412

1000

1000

1000

691

58

51

56

56

57

222.79

1419.68

2776.37

5039.91

5333.28

638.27

753.91

1157.89

1509.92

2410.00

4.3626

2.6287

1.4140

0.3051

0

0

0

0

0

0

0.23

6.62

0.59

16.10

0.43

0.22

2.12

2.80

3.76

4.19

4.3626

2.6287

1.1230

0.1456

0

0

0

0

0

0

Note que, dos três testes interrompidos pelo algoritmo Enumerativo adaptado

por atingirem o número limite de nós, dois não atingiram o valor ótimo dado pela
c..1 .l ,.; . ,4 . qT rlT)
KIWI tl\(+v \X v b./ IJ vl .

O desempenho do método Enumerativo para o Ajuste Linear de Dobradiças é

prejudicado por duas razões principais: o tamanho dos subproblemas, e o número de

nós que se torna necessário explorar. O tamanho da á.rvore de enumeração depende da

qualidade dos limitantes inferiores e superiores. Aparentemente, o limitante inferior

dado pela relaxação e o limitante superior obtido pelo HFA adaptado não são tão

justos no caso linear quanto no caso Euclideano. Além disso, o HFA adaptado resolve

dois PLs a cada passo, e é portanto computacionaln-lente mais caro do que o HFA
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oiigina[, que resolve dois problemas de regressão ]inear, ou seja, dois sistemas ]ineares

a cada passo.

Por outro lado, o algoritmo SLCP teve um bom desempenho, levando menos

de 10 segundos para encontrar a solução na maioria dos testes. O número total de

itetações, que corresponde ao número de LCPs gerais resolvidos, também é baixo.

Os problemas de Ajuste Linear e Euclideano de Dobradiças têm as mesmas

entradas, e diferem nos tipos de aproximações obtidas. Se, duma aplicação prática,

a escolha da norma para medição dos eiras não é pré-determinada pelo modelo es-

pecífico, então a escolha da norma Zt leva a um problema MPEC mais simples, e a

solução ajgorítmica via SLCP é recomendada

1.6 Conclusão e ll'rabalholi'uturo

Este capítulo apresentou um algoritmo enumerativo para a otimização global do pro-

blema de Ajuste de Dobradiças. Seus detalhes de implementação e testes computa-

cionais foram apresentados, mostrando que ele é adequado para aproximar funções

não-lineares por uma função dobradiça, que é o subproblema fundamental de ajusta-

mento de funções não-lineares dentro do modelo de aproximação HH.

A reformulação do problema com a norma /i como um MPEC linear foi

apresentada, assim como um método eficiente de solução através da abordagem do

Seqüencial LCP.

Uma das questões em aberto com relação a este trabalho é se o algoritmo

SLCP pode tomar-se mais eficiente quando a matriz M no problema MPEC line-

ar é positiva definida. Matrizes positivas definidas têm um papel fundamental em

problemas de complementaridade. Por exemplo, o LCP clássico com uma matriz po-

sitiva definida é equivalente a um problema de programação quadrático estritamente

convexo e pode sei resolvido muito eficientemente. Os subproblemas resolvidos pelo
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algoritmo SLCP são na realidade LCIPs gerais, mas a propriedade de matrizes po-

sitivas definidas na parte complementar dos subproblemas poderia ser usada para.
n r'olnrnr n ç lln rnQnllln n

- -/ - '+Y'+-/ '



Capítulo 2

O Problema de Valores Próprios

Complementar Simétrico

O cálculo de valores próprios é de importância crucial em vários problemas práticos

em física e engenharia. Valores Próprios estão relacionados com freqüêncías de res-

sonância de estruturas, e com a estabilidade de sistemas dinâmicos IChatelin 19931.

Uma parcela expressiva destes problemas práticos envolve matrizes reais simétricas

IPailett 19971.

Uma abordagem clássica pala resolver problemas de valores próprio com

matrizes leais simétricas de grande porte é aplicar técnicas de otimização irrestrita

à função conhecida como quociente de Rayleigh, que corresponde ao valor da forma

quadrático induzida pela matriz, calculada no bordo da esfera unitária. Esta função

tem a propriedade que todo ponto de equilíbrio está sobre um vetou próprio, com o

correspondente valor próprio dado pelo valor do quociente de Rayleigh.

O Problema de Valores Próprios Complementar (EiCP) surgiu no estu-

do de estados de equilíbrio estático de sistemas mecânicos com atrito unilateral

IJúdice, Costa, Figueiredo & Martins 20001. O tratamento rigoroso do problema mo-

47
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tivador depende de uma ampla base de conhecimentos em Mecânica, e foge ao escopo

do presente trabalho. A seguir é apresentada uma. visa.o panorâmica. da modela-

gem daquele problema, cuja única finalidade é dar a. conhecer uma possível aplicação

prática dos resultados aqui apresentados.

Um sistema elástico linear de dimensão finita é considerado, sujeito a. forças

planares constantes, com atrito de contado com um obstáculo achatado fixo. O des-

locamento u(1) e as reações r(t) satisfazem as condições de contado unilateral de

Signorini

U«,(t) $ 0, ,«,(t) $ 0, u«,(ty,«,(f)

(note a complementaridade), e a lei de atrito de Coulomb

l,r(t)ll + P,«,(t) 5; 0, llÜr(t)ll ,T(t) PÜr(t) ,«, (t ) 0

onde p > 0 é o coeficiente de atrito, JV e 7' sã.o conjuntos de índices das componentes

normal e tangencial, e o indica a derivada com respeito a f. Sob a aplicação de

forças /o constantes, a evolução dinâmica do sistema é governada pelas equações de

equilíbrio de momento

M'Ü(t) + R'u(f) + ,(t)

onde M e -K são matrizes simétricas positivas definidas representando massa e rigi-

dez, respectivamente. Um estado de equilíbrio do sistema acima é caracterizado por

um vetar de deslocamento uo e um vedor de reaçã.o ro que satisfazem o sistema de
eauilibno

Kuo = /o + ro

«R, $ o

,R, $ o
(«ky,R, ::: o
1, 11+ p,R, $ o.
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Pode-se mostrar ICosta, Figueiredo, Júdice & Marfins 20011 que, para algu

ma. vizinhança lr,r + Ar), existem soluções dinâmicas da forma

«(t) + .«(t)«

«(f) + P(t)««,

(onde u e to são taxas de deslocamento e de reação constantes) se, e somente se, existe

uma solução do sistema abaixo, com À > 0 e u # 0,

.« M'* -F Ã'*)«

wp = 0, uw = 0, t;o = 0

«,si-l(,+) $ 0

wa.sinal(r$) + pw/« $ 0

(ursinal(r$))(«,rsi«al(,}) + p«««,) = 0

onde sinal(r}) é o vetar com componentes :LI de acordo com o sinal de I'l, F' são

partículas sem contato, .Z-) são partículas com taxa de deslocamento zero, e M* e

K* são deslocamentos lineares das matrizes .A/ e .Z(, respectivamente. Este problema

pode ser reformulado como um Problema de Valores Próprios Complementam Geral,

«,

w.Í=0

(GEiCP)/: Encontre À>0, z# 0 tal que 'l wJ 20

«,3.«,

que é um dos problemas aqui considerado. Maiores detalhes podem ser encontrados

em ICosta, Figueiredo, Júdice & Marfins 20011.

O objetivo deste capítulo é estudar o (EiCP) com matrizes .4 e .B simétricas.

Piava-se que este problema em particular é equivalente ao problema de encontrei

um ponto de equilíbrio do quociente de Rayleigh generalizado, sujeito às restrições
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adicionais z ? 0 e À > 0, que pode ser resolvido usando qualquer método de subida

de gradiente, a partir de um ponto inicial conveniente. Este resultado é similar a

um teorema clássico para problemas de complementaridade nã.o-lineares (NCP), que

não poderia ser aplicado à reformulação do (EiCP) como NCP, como será visto na

seção 2.3. O resultado estende-se ao Problema de Valores Próprios Complementar

Geral (GEiCP) simétrico, que é uma generalização do (EiCP) simétrico de gra.nde

interesse prático. Testes computacionais mostram que esta reformulação permite a

resolução dos problemas simétricos em menor tempo e com maior robustez (certeza

de resolução). Alguns resultados preliminares da pesquisa com o caso assimétrico são

também apresentados.

A estrutura deste capítulo é a seguinte.

Na seção 2.1 é discutido o problema clássico de valores próprios, com ênfase

para o caso de matrizes simétricas. A relação deste problema com a otimização

do quociente de Rayleigh é estabelecida, mostrando que os valores próprios deste

problema podem ser computador com métodos de gradiente.

Na seção 2.2 são apresentados o Problema de Valores Próprios Complemen-

tar e o Problema de Valores Próprios Complementar Geral. São apresentados alguns

resultados gerais acerca da viabilidade destes problemas e do número dc soluções dos

mesmos. Mostra-se que em geia] estes prob]emas são NP-difíceis. ]Vesfe cap#u/o o

termo viabi]idade é usado como sinónimo para a ezisfêncáa de se/ração, o gue sÍgnÍ-

./ica a ezistêncÍa de uma solução complementar nos casos do rEÍ(7P9 e r'GEáC'P,).

O caso simétrico é estudado na seção 2.3, onde mostra-se que tanto o (EiCP)

quando o (GEiCP) simétricos são equivalentes a. encontrar pontos de equilíbrio de

problemas de otimização, e são portanto de solução relativamente fácil. Os testes

computacionais são apresentados na seção 2.4.

A seção 2.5 apresenta algumas conclusões e trabalho futuro, e alguns resul-

tados preliminares no caso assimétrico são apresentados no apêndice.
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2.1 Problemas de Valores Próprios e Otimízação

O problema clássico de valores próprios (EiP) é definido a seguir

Definição 2.1 (Problema Clássico de Valores Próprios - EiP)
Z)ada uma matriz 4 € 1R"x",

rE P); Encontre À C IR, z #: 0 fa/ que .Áz

Uma condição necessária e suficiente pala a existência de uma solução com

r # 0 é que o espaço nulo da matriz (.A -- À/) seja não-trivial, e isso acontece se, e

somente se, À é raiz do polinõmio det(.4 -- À/) = 0. Tais valores de À são chamados

de valores próprios de À, e são as soluções do (EiP). Como o polinâmio det(,4 -- À/)

tem grau n, o (EiP) possui no máximo n soluções distintas.

Se À é um valor próprio de .4, encontrar um vedor próprio corresponden-

te resume-se a. encontrar uma solução não-trivial do sistema linear (Á -- À/)z = 0.

Como este sistema é homogêneo, # é um vedor próprio associado a À se, e somente

se, az também é um vetou próprio associado a À, para qualquer a 7é 0. Um trata-

mento exterlsívo das propriedades e algoiitmos para o (EiP) pode ser encontrado em

IParlett 19971 e IClhatelin 19931.

Uma das abordagens clássicas para resolver problemas (EiP) de grande porte

com matrizes leais simétricas consiste em aplicar técnicas de otimização irrestrita ao

quociente de Rayleigh, definido a seguir.
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Definição 2.2 (Quociente de Rayleigh)
O quocie'nte de RaUleigh é a, junção

*(.) - '::,
üeb'n'taa 'para todo ac :# U.

Lema 2.3 ((EiP) como problema de otimização)

= :# ç\ é sol'ução (lo (EiP) se, e somente se, = é uln ponto de equitürio do quociente

de RaUleigh.

releva.l Note que o gradiente do quociente de Rayleigh é

v,x(") - ;Li.'i - À(«)-rl«

Como VÀ(z) = 0 se, e somente se, l.4 -- À(z)/lz = 0, qualquer ponto de

equilíbrio (z,À(z)) do quociente de Rayleigh é solução do (EiP), e vice-
versa

Observação 2.4 (Importância da simetria)

Note que a e=T)cessão do grüdie'r\te do quociente de RaUleigh ccttculctdo acima só é

uá/ da se a maírÍz .A é sáméfrica. Se .4 7é .4t, a expressão carreta é

v.x(") - ;:-l.'i + .4' - 2À(")/I"

g T)arde-se a relação entre po'ritos de equitíbüo de XÇ- ) e sol'rações do (EiP).

O Problema de Valores Próprios Geral (GEiP), definido a seguir, recebe

atenção frectüente na literatura
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Definição 2.5 (Problema de Valores Próprios Geral - GEiP)
Z)abas .4, .B c IR"x",

rGE{P); Encontre À C IR, z # 0 faJ gue .Áz

As soluções do (GEiP) são chamados de valores próprios gerais de (.4, B). O

(GEiP) é em geral mais difícil que o (EiP) IParlett 19971. No caso especial em que .B

é simétrica positiva definida e .4 é simétrica, pode-se definir o quociente de Rayleigh

generalizado como

Definição 2.6 (Quociente de Rayleigh generalizado)

O quociente de Rayleigh generalizado associado a. A. B simétriccts, B positiva de

b'n'lda, é a J'unção
zt.4z

de$nida 'para todo = :# Q.

l,ema 2.7 ((GEiP) como problema de otimização)

a; :# q é sola ção do (GEiP) se, e some'rate se, = é u'm, po'nto de equiltürào do q' oc'lente

de RaUteigh generalizado.

Prova : (..) gradiente neste caso é

n

e portanto os pontos de equilíbrio de À(aç) correspondem aos velares e

valores próprios gerais de (Á, B)

') - Fü .4 - À(z).Blz,

O lema seguinte resume duas propriedades fundamentais do quociente de

Rayleigh
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Lema 2.8 (Homogeneidade de À(') e ortogonalidade de VÀ(.))
Para todo n :# Q bule'm as seg'pintes .pro.priedades:

.r. À(c-z) = ,à(z), Va > 0,-

2. z'V,X(z)

Prova

i. ,x('-") - 8:1;í18i - ::;Ê - À(«)

2. «'v,x(") - «' l;;ÜI.,'l ,x(").BI'l
;:%;lz'.4z z'..'izl = o.

;:LI«'Á. .X(«)«'.Bzl

Como o caso .B simétrica positiva definida e 1? -: / são passíveis da mesma

abordagem em relação a otimizaçã.o do quociente de Rayleigh, todos os problemas

complementares introduzidos na seção seguinte são formulados com duas matrizes

Observação 2.9 (Alternativas ao quociente de Rayleigh)
Outras fun,ções, cu:ios T)autos de equilürio correspondewt a pares de uctlores e vela-

res pró'paios, existem para. classes de matrizes esT)ecí$cas. Por e=em'pto, o,s funções

S«(z) PA(z) *z)'-2«'.Áz e L«(z) -l«(«'.Áz), p«««m"
matriz A sivrtétrica 'positi'ua, de$nida, têm seus T)autos de equilíbrio associados Q vela-

res 'pró'prior de A, sen,do que sA(. ) e PA Ç. ) taTrtbém estão e'rn eq'üitíbrio na, orige'm. Os

trabalhos de IMon,grau U Torci 19991, IAuchmutU 19891 e IAuchmuty i99tl apre-

sentam resultados teóricos e experiências computacionais co'aparando estas funções

üo quocieTtte de Rüyte'tgh para, 'rn,atrozes sivnétri,cas 'positi'uas definidas. Estas junções

Ttã,o serão a,bordadas 'para não restringir o co'nte=to deste trabalho

)
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2.2 0 Problema de Valores Próprios

Complementar

Como mencionado anteriormente, o Problema de Valores Próprios Complementar

(EiCP) surgiu no estudo de estados de equilíbrio estático de sistemas mecânicos com

atrito unilateral IJúdice, Costa, Figueiredo & Marfins 20001. Este problema pode ser

expresso como

Deânição 2.10 (Problema de Valores Próprios Complementar - EiCP)
Dadas duas matrizes A, B e \Rn"" , com B positiva de$nida,

.« -.4)z
w >0

IE'tGP): .E'nco'rttre À. > U, oc :+ U tal, q'ue
z>0
wtaç = 0

Note que qualquer solução com m = 0 cotiesponde a uma solução do (GEiP).
Ao permitir que wJ 2 0 sempre que zJ = 0, o (EiCP) possui um conjunto de soluções

maior do que o(GEiP), e neste sentido é considerado uma relaxação daquele problema.

O Problema de Valores Próprios Complementar Geral (GEiCP)J é definido
a segLiir.
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Definição 2.11 (Problema de Valores Próprios Complementar Geral)
Z)abas .4, B € 1R"x' co'm, B de$nida, T)ositiua, e um conjhn,to de índices

«}, caIR J./ ç {1, 2 {1, 2: ,nl\J,

(GE{CP)J: En,centre X > q, x :f Q tat que

O(EiCP) é claramente o caso particular do(GEiCP)J, com J = {1, 2,.. .,n}.

Para qualquer soluça.o (À, z, w), o valor À é chamado de ua/or pr(brio com-

p/emendar ÍgeraZ) de (.4, .B), e z é um uefor próprio como/emendar Ígera/9 associado.

Como o conjunto de vetores próprios complementares do (GEiCP)J é um cone, não

há qualquer perda de generalidade em restringir o problema a encontrar soluções

que satisfaçam llzll2 -: 1. Esta restrição dispensa a restrição z # 0 que aparece na

formulação do problema. No caso do (EiCP) pode-se considerar a restrição linear

lzllt:=litsç:: l ao invés de llzll2:: 1, pois z > o.

E fácil ver que qualquer solução do (EiCP) ou (GEiCIP) com w = 0 é um

valor próprio geral positivo de (Á, Zi) e z é um vedor próprio associado, que satisfaz

algumas restrições de sinal. Em geral, vale a seguinte propriedade:

Proposição 2.12 (Conjunto de índices associado a uma solução)
Para. qualquer solução l..X,=) do (GEiCP)J, existe um co'n:Inato T que satisfaz

J ç / ç {1,2,. . .,n}, Zú/ gu À é um ua/« p,@,{o ge«/ po.{t{« de (.4..,-B,.)

e =t é um uetor T)róprio associado, que satisfaz xlnl 2. q.
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!1[Q:ya.] Seja / = {á l zoi = 0}. Então / 2 J, e zf = 0, por complementa-

ridade. Portanto .4//z/ :: ÀB//z/. n

No caso do (EiCP), este resultado diz que, dada uma solução (À,z), À é

um valor próprio geral positivo de (.4//, .B//) e z/ é um vedor próprio não-negativo

associado. Um corolário direto da proposição anterior é que os conjuntos de soluções

do (EiCP) e (GEiCP) são finitos.

Proposição 2.13 (Número máximo de soluções - caso geral)
O (EiCP) tem no 'mínimo 2n''''L - n - '2 soluções. O (GEiCP)J tem no máximo

(n IJI + 2)21/1 -- IJI -- 2 soluções.

;PtQyaZ (.;onsidere inicialmente o (GEI(.;P)J. Existem 2l' [ subconjuntos /

possíveis tais que i C / C {1, 2, . . . , n}. Para cada subconjunto / possível

existem no máximo 1/1 soluções distintas, que são os valores próprios de

Bãi.,4/,. Portanto o número total de soluções é no máximo

- (« : (' -:-'-: :)
= (n -- IJI)21'i + 21'1+: IJI 2
= (n 1;1+ 2)2Í'i-l1l- 2

IJI

E (ljl + :){-0 t ) {-\ k-ã

IJI

{-0
J

lZ

Como o (EiCP) é a instância particular do (GEiCP).J com

J = {1,2, . ..,n}, o número de soluções é no máximo

(n -l1l+ 2)21' IZI 2 = 2"+: -- n -- 2
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Os conjuntos completos de soluções do (EiCP) e do (GEiCP) podem ser

obtidos por enumeração completa, como a seguir.

Conjunto Completo de Soluções do (GEiCP)J

l

2

Para cada subconjunto / tal que J Ç / Ç {1,2, . . . ,n} compute o

conjunto A(/) de valores próprios de Bã:.4//.

Pata cada À C A(/) tal que À > 0, tente encont

Aiíxi= XBii=i

AJi=i '> XBJl=i

#/nJ ? 0

llz.ll

Se isto for possível, então z = (z/, 0) é um valor próprio com

tar geral associado ao valor próprio complementar geral À

rar z/ tal que

plemen

A corretude deste método é conseqüência direta da proposição 2.12. Este

algoritmo também fornece uma condição necessária e suhciente para a viabilidade de

um dado (GEiCP). A proposição seguinte mostra. que qualquer condição necessária e

suficiente para a viabilidade de um (GEiCP) será de alto custo computacional.

Proposição 2.14 (NP-completude da viabilidade do (GEiCP))
A viabilidade do (GEãCP)J é um problema de decisão NP-com.Dieta

E!.ova-J Qualquer solução (À, z) do (GEiCP)J satisfaz zJ ? 0 e

zt.4z = r'(ÀBz -- w) = Àz*-Bz ztw - Àz*Bz > 0,

pois z # 0, À > 0 e B é positiva definida. Portanto, decidir se o (GEiCP)J

é viável é pelo menos tão difícil quando decidir se existe um z tal que
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rJ 2 0 e zt.4z > 0, para uma dada matriz .A. Este último problema, é

NP-completo (vede, por exemplo, IMurty 19881 teorema 2.20). Como a

viabilidade do (GEiCP)J é claramente um problema NP, i.e. pode-se ve-

rificar em tempo polinomial se um dado pai (À, z) é solução do (GEiCP).J,
segue o resultado da proposição. H

Daí segue que resolver de fato o (GEiCP) é em geral um problema NP-difícil

Apesar disso, para algumas classes de matrizes a viabilidade do (EiCP) ou (GEiCP)
correspondente pode ser verificada facilmente.

Lema 2.15 (Caso de .4 negativa semi-definida)

Se A é negativa. seta't-de$nãdü, o (GEiCP)J correspondente é inviável

IEI.eva:..; Como .A é negativa semi-definida, segue que Á// é negativa semi-

definida para todo / ÇÍ1, 2, . ..,n}. Portanto zt,4/rz/ $ 0, pala qualquer

#, e o problema é inviável.

Lema 2.16 (Caso de .A positiva)

Se A é positiva (Aij > Q, 'qi,:i), e B = 1, e'ratão o (EiCP) correspoTtdente possui uma

se/ração À > 0, associada a um uefor praz)Mo como/ementas i> 0. JI/ais ainda, se .4

é s nzéfr ca, então a se/ração À é Única.

Prova : Como ..4 é positiva, qualquer solução viável i# 0 tem que satis-

fazer i> 0, pois de outro modo i{ = 0 e i# 0 implica üi = .Xãi -- .4ii =

--.4Íi < 0. Poi complementaridade e i> 0, tem-se d) = 0, e portanto

este (EiCP) é equivalente ao (EiP).

A existência de solução do (EiP) com uma matriz positiva é o Teorema de

Peiion (vede, por exemplo, IOrtega 19871 teorema 6.1.2). A unicidade no
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caso simétrico é verificada como segue. Seja À # À, e considere um vedor

Ê tal que .4â :: ÀÊ. Então

''' - .:u©'' - {'''''''; - Ã''.,
e como À / À, tem-se itâ = 0. Como i> 0, i possui pelo menos uma.

componente negativa, e não pode ser solução do (EiP).

Lema 2.17 (Caso de coluna com estrutura de sinal)
Se '"#'t' «m hdê« .j f«/ q«. dfj > 0 ' d:j .$ 0, Vi:# .j, e«fão (,X,g) é «m« ;oJ"ç''
do (EiCP), com X = Aii e = = d (ã-ésimo vetar d'« base ca«\õ«\ica).

Prova : Trivial

Em particular esta propriedade vale pala a classe importante de matrizes K.

Neste caso, À = .ÁJJ é solução com g :: ej, para todos os índices .j C {1, 2, . . . , n}.

A seção seguinte dedica-se ao caso especial dos Problemas de Valores Próprios

Complementares com matrizes simétricas. Algumas propriedades adicionais do

(GEiCP) geral (não necessariamente simétrico) são apresentadas no apêndice.

2.3 0 Problema de Valores Pr(5prios

Complementar Simétrico

Nesta seção as versões simétricas do (EiCP) e do (GEiCP) são estudadas. São de-

rivadas algumas propriedades destes problemas, incluindo uma condição necessária

e suficiente para viabilidade. Quando esta condição é verificada, o problema pode

ser resolvido por uma variedade de métodos conhecidos em programação não-linear
diferencíável.

Para clareza da exposição, os resultados para o (EiCP) e para o (GEiCP) são

apresentados separadamente
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O (EiCP) Simétrico

O (EiCP) simétrico é estreitamente relacionado ao problema clássico de valores

próprios (GEiP). Como z # 0 para toda solução, a condição de complementaridade

w*z = 0 pode sei reescrita como iç*(ÀBz -- .4z) = 0, ou equivalentemente
, . zt.4z

À(") - iüi
Este é o quociente de Rayleigh generalizado. Analogamente ao caso clássico, pontos

de equilíbrio do quociente de Rayleigh no ortante não-negativo com À(#) > 0 são

soluções do (EiCP).

Proposição 2.18 ((EiCP) simétrico como problema de otimização)

O (EiCP) simétrico é equivalente ü

pzic'p)l "- À(")
l s.a. z cX = {z ?0 l :l'z= 1},

no sevttido que todo ponto de equilürio = do (OEiCP) com XÇx) > Q é 'uma. solução

d,o (EiCP).

Plena.l O problema de otimização (OEiCP) é equivalente a

EÊ} iTf. l:lÉ!+«*«+~0'«-0.'' u > 0

clC R

Qualquer solução de equilíbrio deste problema satisfaz as condições de

Kuhn-Tuckel

«+ a] IÀ(«)B - .41«

u > 0

z > 0

]ltz = l
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Fazendo o produto escalar da primeira equação por z e notando que

resultante corresponde estreitamente ao (EiCP), com u = ;ii;w, e sem a

restrição À > 0. Portanto qualquer ponto de equilíbrio do (OEiCP) com

À(z) > 0 é uma solução do (EiCP).

Observação 2.19 (Interpretação de a = 0)

O resultado cx -- Q lla. demonstração acima, aT)asar de apare'r\temente não intuitivo,

pode ser Tnotiuado pela homoge'neidüde da ju'r\ção X(..) e l)ela, o'rl;ogonatidade entre

= e '7\Ç=) (lema 2.8). Considere, T)or exemplo, un' T)onlo de eq'uitüüo x > q

do (OE'tCP). Pela homogeneidade de \Ç.), sabe-se que CL componente do gradiente

VÀ(z) em re/anão â gemi-Teta {crz l a ? 0). é nula, pe/o egu Jzürio em relação ao

"p«ç. aám {# l ]'z - 1}, f.m-« q&. « «mp.n.«[' p«jet«d« de VÀ(«) «e.fe

espaço tcLmbém é nula,. Assim, 'VXÇx) -. Q, e o muttil)picador de Lagrange associado

« ]'z = 1 deã« de ;e, «ece«á,{o «« ««.óÍn«ção /'""' p"" '«p"«« V,à(z).

Observação 2.20 (Relação com NCPs simétricos)

A proposição 2.18 é seTnelhante Q wm, res'ateado clássico T)ara problemas de

co'm'plementaridade não-linear, baseado no seguinte Princípio de Simetria, ('uide

IOdega, 8 Rheinboldt 19'701, teorema. 4.1.6):

Teorema: Sega F : IR" --> IR" conZánuarrie7zle d{/erenc áueZ. Z?nfão F é

o gradàerzfe de ma /unção .f : IR" --> IR se, e somente se, o /acoóÍana

VFQx) é simétrico T)ara todo x C \Rn . Neste caso, f pode ser escrita,

C07n0

f(=) = 1. FÇs«yz'i;.
l
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Cova .posse deste resultado, conclui-se que o NCP

l z 2 0

< -F(«) 2 0

l «'r'(«) - o

com 'yFI.;t] s'lmétr'tco T)ara. todo = é equivalente às condições de otimalida,de de

primeira ordem do 'problema, de otimização

l mi« .f(«) )*«d'
l s.a. z?0

,ÍVo caso em questão, parece d</%'cãJ {nc07porar a restrição ]ltz = 1 rou z :# 01 sem
quebrar ü simetria do T)roblema. Pode-se co'rtstatar esta, di$cutdüde a,o covLsidercLr-se

o NCP equiualevtte, obtido ao ctcresce'fitar uma uar'lavei auúliar cx satislaze'ndo

63

«,

a :: --] + ]ltz

w >0
r> 0

wtz = a/z = 0,

onde » -- \. em relação ao T)rob\evna, or'iginal. Neste contento, as hipóteses do
teorevrtü clássico não se ueriBcam.

A partir da reformulação do (EiCP) como um problema de Programação Não-

Linear várias conclusões podem sei tiradas. A primeira delas é um+. caracterização

da viabilidade do (EiCP)

Proposição 2.21 (Viabilidade do (EiCP) simétrico

O (E{CP) simétrico é uiáuet se, e somente se, existe z Z 0 tal que ztA= > Q
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!:lílva.J Suponha, por um lado, que o (EiCP) é viável. Então, se (À,z) é

uma solução viável qualquer, tem-se zt.4z :: ÀztBz > 0, pois z :# 0 e B

é positiva definida.

Suponha, por outro lado, que exista um â ? 0 tal que ât.4â >0.
Como ,à(#) é «ma fu«ção co«tí«a (em :« :# 0) e o co«j«nto

X :: .(sç > 0 l ]tz :: 1} é compacto, existe um ponto i C X tal que

À(ã) ? À(z), Vz C X. Este ponto satisfaz as condições de equilíbrio

do (OEiCP) e, em particular, satisfaz À(i) ? À(â) > 0. Portanto, i é

«m» sol«ção do (EiCP).

Para a solução prática do (EiCP) símétiico, qualquer método de subida de

gradiente, a partir de uma. solução inicial â C X tal que ât.4â > 0, obtém um ponto

de equilíbrio que é solução do problema. A não-convexidade da função objetivo não

é realmente um problema, visto que o problema de olimÍzação g/oóaZ r'OZiC'P9 não

precisa. ser resolvido.

Algumas classes de matrizes (.4) que possuem uma tal solução inicial podem

ser facilmente identificadas, por exemplo, matrizes copositivas não-nulas e, em parti-

cular, matrizes semi-definidas positivas não-nulas. Em geral, encontrar um tal ponto

inicial é um problema NP-completo (proposição 2.14). Mas para uma classe muito

grande de matrizes este problema é trivial, como mostra a proposição a seguir. Para

estas matrizes, um ponto inicial pode ser obtido por inspeção, e a solução do (EiCP)

é obtida facilmente a partir daí.
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Proposição 2.22 (Obtenção de ponto inicial conveniente - casos fáceis)

Suponha qqe a, Tnatriz A satisfa,z uma, dentre üs seguintes co'r\dições

1. ] : ,4ü > 0;

e. ]{, .j : '4Í{ 0, .4j.Í $ 0 e ,4ij > 0,

g. d ? 0, J # 0,-

4. ,4 é ?zma mafrãz S,

Então um po'rito ã C X tat que â'Aâ: > Q 'pode ser facilme'rate obtido, e o (EàCP)
corresT)ardente é viável.

Prova

1. Seja i= e;; então i*.4â = .4Í{ = 1.

2. Seja êj = 1, âi = Ji:ÍI'', e âÊ = 0, Vk #: i,.j; então

itÁâ = .Ajjz} + 2.4ijaizj = 1.

3. Se ,4 ? 0, .4 74 0, então z = ]1 é tal que zl.4z > 0.

4. Se .4 é uma matriz S, então existe um 2 ? 0 tal que .4â > 0. Logo

âl.4â > 0. Um vedor â nestas condições pode ser obtido resolvendo-se

o seguinte problema linear:

max

s.a.
g

.4z -- Z/]1 ? 0
]ltz = l

z >0
(PL)
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próprio positivo. Suponha, por contradição, que exista uma outra solução

(p,3/) tal que /v = {á l Z/{ > 0} = &.: e p :# À. Como Á é simétrica,

(À p)z} / = /t.4z z'.A3/ = 0. Mas isto contradiz z/ > 0 e yr > O.
Portanto, cada subconjunto possível / admite no máximo uma, solução,

o que significa que o número de soluções é limitado superiormente por
2" l

O (GEiCP) Simétrico

Os principais resultados da seção antetíor podem ser refraseados no contexto do

(GEiCP) simétrico. Uma vez mais a condição de complementaridade ztw = 0 permite

a expressão de À como função de z,
t

À(") - :iÊi-
Como r não é necessariamente não-negativo (apenas zJ é não-negativo), a

condição z # 0 não pode ser substituída por ]ltz = 1. A restrição não-convexa

llzll, = 1 é adorada para fins teóricos, mas é posteriormente descartado do modelo

computacional, que consegue ma.nter esta, restrição implicitamente. O símbolo ll.ll

sem sub-índice, será usado para indicar a norma Euclidea.na.

Proposição 2.25 ((GEiCP) como problema de otimização)

O (GEiCP)J siméthco é equivalente a

m« À(z)

(0G-EãC'P).< ;.«. «. ? '
1 1«11 - i,

no sentido que todo T)auto de equi,lírio x em, (OGEI,CP)J com XÇx) > b é 'uma,

solução d,o (GEiCP)..
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Eleva.; O problema de otimização (OGEiCP); é equivalente a

=H .."o ;%Bz --~(«'«-Q.
u.7 :: 0

cl € R

Qualquer ponto de equilíbrio deste problema satisfaz as condições de
Kuhn-Tucker

& + az ::

«$",

ztz = 1.

onde novamente, tomando o produto interno da primeira equação pot

a;, pode-se ver que o multiplicador de Lagrange a associado à res-

trição ztz :: l tem valor 0. Este sistema corresponde estreitamente ao

(GEiCP)J, com u = ;i%;w, e sem a restrição À > 0, e assim segue o

resultado. H

2 l,X (z)B

A dificuldade do problema de otimízação (OGEiCP) é revelada através da

não-concavidade da função objetivo (problema de maximização) e da restrição não-

convexa llzll = 1. A não-concavidade da função objetivo não é um problema tão sério,

visto que se busca apenas pontos de equilíbrio e não soluções globalmente ótimas,

exatamente como no caso do (EiCP). O conjunto de pontos viáveis de (OGEiCP)
é uma superfície esférica com restrições de sinal, e portanto métodos de projeção

podem ser facilmente implementados através da ienormalização dos iterados. Vede,

por exemplo, o método projetado de máxima subida (steepest ascent) abaixo, e a
proposição 2.28.
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A condição de viabilidade do (GEiCP) é análoga àquela do (EiCP)

Proposição 2.26 (Viabilidade do (GEiCP) simétrico)

O (GEiCP)J simétrico é 'úáuel se, e se'me'nte se, existe um u C \Rn tal que =J'>
e zt.4z > 0.

É c]aro que se o (EiCP) é viáve], então o (GEiCP)J é viável. Mas a classe de

matrizes para as quais o (GEiCP)J é viável pode ser maior do que aquela associada

ao (EiCP). Por exemplo, o (GEiCP)J com n = 2, / = {1}, B = / e

é viável, pois z - (2, --1)* é tal que aJ = 2 ? 0 e z'.Áz = 1 > 0. Uma solução do

problema é obtida com z = (0.8844, 0.3663) e À = 0.2071. No entanto, o (EiCP)

correspondente é inviável, pois À é copositiva.

Para a solução prática do (GEiCP)J, é necessário um ponto inicial satisfazen-

do =J ? 0 e zt..'iz > 0, bem como um método de subida de gradiente para o problema

de otimização (OGEiCP).

A inicialização para a solução do (GEiCP)J é similar à do (EiCP). As
heurísticas dadas pelos resultados 2.22, 2.15, 2.16 e 2.17 são aplicáveis também neste

contexto, e a questão da viabilidade pode ser respondida definitivamente resolvendo

o LCP geral abaixo
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u + cr11 + .4z = 0

--cr > c

«$«, - .

]l'z/ = 1.

Neste problema a restrição z :# 0 é substituída por ]ta;J = 1. isto não foi feito

no problema de otimização (OGEiCP)J para garantir a compacidade do conjunto de

pontos viáveis, e simplificar a prova de convergência do método apresentado a seguir

(proposição 2.28).

Dado um ponto inicial conveniente, um método de subida de gradiente pode

ser facilmente adaptado para manter a restrição lzll :: l implicitamente, renorma-

lizando cada iterado da seqüência gerada. Como um possível exemplo, o Método

Projetado de Máxima Subida pala, a solução do (GEiCP) simétrico é apresentado a

seguir, usando a regra de escolha de passo de Armíjo

Método Projetado de Máxima Subida (MPMS)
para o (GEiCP)J Simétrico

0

l

Sej.,. C (0,1).

Seja z' tal que zl} ? 0, llz'll = 1 e (a'y,Ázo > 0.

Fnpn h z..

Compute VÀ(z*) = t;r)?B71.4 -- À(aç')Blz*, e d* por

se J € J, zf = 0 e VÀ(«')j < 0

caso contrário

0
d$-

j
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2 sejam

'* - «'« {' . -'- 1 * («* + á-'')
Pt = M-,

g/A+' = zÉ + /zÉdk,

.É+l
ll«'*:ll'

À(.o ? â- ll'*ll'} ,

3. Faça. k +--- k + l e volte ao passo l

Observação 2.27 (Lipschítz-continuidade de VÀ( ))

A prova de convergência do método acima, de'pende da 'prol)hedade de Lãpschitz-

c.nfinujd«de d. g«dÍenf' V,à(.) em {z l ll#ll ? l}, {.fo é, do /afo qu. e«í.t. «m"
constante L > ç3 tat qu,e

jv,à(y) - v.x(;)ll . z llv - ; 1 ,

para quaisquer y,z C {z llaçll ? 1}. .4 ueriDcação /arma/ desta propriedade é

longa e foge ao escapo do trabalho. Ncu demonstra.ção a seg'uir, suT)õe-se qu,e 'VXÇ.)

ê Lipsch'itz- contínua com constante L

Proposição 2.28 (Convergência do MPMS)
O Método Pro:jetüdo de Máxima, Subida, converge T)ara uvllu solução do (GEiCP)
sim.étrãco.

Eleva.J Primeiro observe que a direção dk computada no passo 2 ou é

uma direção de subida, ou é zero. Isso ocorre porque

V ,à (n')* d*
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A renormalização no passo 3 sempre pode ser feita, pois Z/"'r' :# 0. Isso

segue do fato que

(z')*d* V,X(z*)

ijo, tem-se

iii;Ü;lãa' l("*)*'!"* - À("')("*yn"*l - o.
Além disso, a renormalização preserva o valor da função objetivo

bem como a restrição z5+i ? 0. Portanto, a seqüência {z#} está bem

definida, e pertence ao compacto {a l zJ ? 0, llnll :: l}.

Para qualquer subseqüência convergente zk --> aç*, pela continuidade de

V,à(-) tem-se que V,X(#*) --> VÀ(z*) e d* -+ d*, onde

.Í:.l 0 se.jC/, «;=0eVÀ(z*)j<0
' l VÀ(z*)j cas' contrário

Prova-se a seguir que d* :: 0.

Pela escolha de passo de Arm

À(z*''' ' ) llz/*-'' :ll

À(z''''':) - À("*) ? $; 11'í'

Além disso, pelo teorema do valor médio, existe um ponto

z C convÍzk, Z/t+t}, tal que

,X(3/*''':) - ,X(Z*) V.X(zyd*

P*lVÀ(z*) + V.X(,) - VÀ(z")I'd*

(:«*ya* - P*lVÀ(,) - VÀ(z*)I'd*

Notando que À(zk)*dÊ = (dÊydk, e usando a desigualdade de Cauchy-

Schwarz para o segundo termo, tem-se

p*vÀ(«*ya* p*lvÀ(,)-vÀ(«*)I'a* ?. p* lla'll'-p* llv.x(;) - VÀ(«')ll lla"

2
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Pela Lipschitz-continuidade de VÀ(.), e notando-se que z C convlzk, 3/É+t}

e yÉ+t :: zk + pÊdk, bem-se

À(y*''' : ) ,X(z*) VÀ(;) VÀ(z*)

? «* ll~*ll' «*' ll, - .*ll ll-'ll
? «* ll *ll: : ll-'ll
- «*0 lla*ll'

- ÜO á-) lla*ll'

2
? Pj; lIdA

Note que, pela definição do passo de Armijo, ou ft = 0, e neste caso a.

escolha de Armijo implica

Àü*''u À(«o ?.lla'll',

ou então fk > 0 e

« A)«.
pois, do contrário,

(l - sÉ:í) ? ' -:> À("' + 5nh') - À('*) ? !nh'(t - !nh') ll'í'll'
2 #- ll'* I' ,

contradizendo a escolha de tk. Assim, (1 2Lpi;) < e, ou seja,

epi; > c(gid. Substituindo-se esta desigualdade na definição do passo de

Armijo, e considerando-se a possibilidade de fÉ = 0, tem-se

'*i's«-l!,a !al(*ü*''' *(«q)

Prova-se a seguir que llZ/É+t zkll ----} o. Como llzt+t -- atll tem-se
que 0k --> 0, onde é?k é o ângulo entre zk+i e zk
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'i;z/'''' :
Zk-k'L''.

Portanto
llv*'': «*

cos oÉ - ii' " ii - llt/k+t
lzkll íi'

Pela continuidade de À(-), tem-se que À(Z/*+:) -- À(açÊ) ---+ 0. Pelo aigu

mento anterior, lla* I' --> 0, ou seja, d* = 0.

Como VÀ(z*).i = d} = 0 e VÀ(z*); $ 0, tem-se que «; = z*, a = 0 e

u = --VÀ(#*) satisfazem as condições de Kuhn-Tucker do (OGEiCP)J, e

como z* satisfaz À(z*) ? À(z') > 0, esta é uma solução do (GEiCP)J. H

O algoritmo acima foi escolhido para fins didáticos, pela clareza de exposição.

Outras estratégias de escolha de passo na busca linear podem ser usadas, bem como

outras direções de subida dx; tais que VÀ(zÉ)tdk > 0.

2.4 Experiência Computacional

A fim de comparar a formulação original do (GEiCP) como NCP misto e a sua refor-

mulação como problema de programação não-linear (OGEÍCP), quanto à dificuldade

relativa de resolução destes problemas, foram escolhidos dois pacotes comerciais den-

tro do sistema GAMS 2.5E: o pacote GAMA/PATH 4.3 para NCIPs mistos, e o pacote

GAh/IS/MINOU 5.5 para PNLs.
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Foram geradas 40 matrizes .4 C IR"x" aleatórias, 10 para cada valor de

n = 10, 20, 30, 40 (a dimensão máxima para os testes é restrição da versão livre destes

pacotes). Estas matrizes foram geradas de modo a garantir que .Áii > 0, o que fornece

a solução inicial z' = (1,0, . . . , 0y ? 0 tal que À(z') > 0. Os problemas correspon-

dentes, tomando-se .B = / e J = {1, 2, . . . ,n}, foram submetidos aos dois pacotes.

Os testes foram executados em um Pentium ll 333 MHz, rodando MS-Windows 98.

O algoritmo PATH IDirkse & Febris 19951 é a implementação de um método

de Newton amortecido para funções não-suaves, proposto em IRalph 19941. Es-

te método é aplicado à reformulaçã.o do NCP misto como equação generali-

zada IRobinson 19791. O algoritmo MINOU IMurtagh & Saunders 19871 combi-

na um método de gradiente reduzido IWolfe 19621 e um método quase-Newton

IMurtagh & Saunders 19781.

O resumo da experiência computacional encontra-se na tabela a seguir. As

medidas de número de iterações e tempo de execução são valores médios sobre os lO

problemas na dimensão conespondente. Para o PATA, as ibera,ções externas corres-

pondem a passos de Newton, e as iterações internas são passos do método de Lemke

para a construção de um caminho linear por trechos entre um iterado e o ponto de

Newton correspondente IDírkse & Febris i9951. As colunas 4, 5 e 6 correspondem,

respectivamente, ao número de problemas que o método PATH resolve sem neces-

sidade de reinicialização, ao número de problemas resolvidos com o uso de até 3

reinicializações a partir de novos pontos iniciais gerados aleatoriamente, e ao número

de problemas que o método não resolve. Note que a convergência do PATA depende

de hipóteses sobre a inversibilidade local do Jacobiano da função F(.) que define o

NCP, hipóteses estas que, em gera.l, não se verificam para o (GEiCP).
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PATH MINOU

Note que o algoritmo PATH sem reinicialização, que corresponde ao algo-
ritmo original de Ralph, falha entre 30% e 70% dos testes. Graças ao mecanismo

de reinicialização e às heurísticas empregadas, uma parte considerável dos problemas

finalmente é resolvida. Em um outro teste, 50 problemas aleatórios em dimensão

n = 40 rolam gerados, como acima, e em 16% destes o PATA não encontrou solução

após 3 reinicializações. O algoiitmo MINOS, em contrapartida, sempre encontrou

solução, com tempos de execução entre 7.5 e 8.7 vezes mais rápidos.

Pode-se concluir, do estudo acima, que o algoritmo MANOS aplicado ao

(OGEiCP) tem desempenho superior à do algoritmo PATA aplicado à formulação

original do (GEiCP), tanto em relação ao tempo de execução, quanto em relação à

robustez destes métodos para os problemas considerados.

2.5 Conclusão e 'kabalho Futuro

Neste capítulo foram considerados os Problemas de Valores Próprios Complementa-

res introduzidos em IJúdice, Costa, Figueiredo & h/[artins 20001. Mostrou-se que os

  
q) ,,-..

c» ---'

o n.

q:: bo

 
33.6 165.5 7 2 1 0.30

47.9 588.7 7 3 0 0.39

77.1 958.8 4 6 0 0.71

93.9 2418.7 3 6 1 1.30

16.8 0.04

35.6 0.05

52.5 0.09

67.8 0.15
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casos simétricos são resolvidos com técnicas tradicionais em programação não-linear

aplicadas ao quociente de Rayleígh, sujeito a restrições lineares. A inicialização do

processo de otimizaçã.o é em geral um problema NP-completo, mas para a maioria dos

casos práticos o ponto inicial pode ser obtido por inspeçã.o. A experiência computa-

cional confirma que esta reformulação permite a resolução dos problemas simétricos

em menor tempo e com maior robustez.

No apêndice a seguir, é apresentado um estudo preliminar no caso geral de

matrizes assimétricas de ordem 2, no que diz respeito à ca.iacterização de viabilidade

e número de soluções. A generalização destes resultados pala matrizes assimétricas

de qualquer ordem é tema de pesquisa em andamento.

Outro ponto de interesse consiste em encontrar técnicas de solução para a

reformulação do (EiCP) apresentada no final do apêndice, como sistema de desigual
dades Dolinomiais em a
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Apêndice: Caso Assimétrico

Neste apêndice é considerado o (EiCP) com B = /, sem a hipótese de simetria da ma-

triz .4. Mostra-se que a existência de solução quando .4 é uma matriz P, e o número de

soluções estabelecido para o caso de matrizes simétricas também valem para matrizes

assimétricas de ordem 2. Apresenta-se também uma possível reformulação do proble-

ma (GEiCP) como um sistema de desigualdades polinomiais na variável z somente,

e algumas experiências computacionais em MA.TLAB pata esta reformulação.

Lema 2.29 (Número máximo de soluções - dimensão 2)
Se A é uma, matriz'2 x 2, então o (EiCP) tem no máximo 3 soluções

Ereiva= O limitante superior dado pela proposição 2.13 é 4. Se .4Í{ $ 0

para algum {, ou se .4} ? 0 pata algum .j, então as soluções associadas a

/ := .[Í} ou / :: {J} são inviáveis, e portanto tem-se o resultado

Se, por outro lado, .4i{ > 0 e ..'!íj 5; 0, para todo { :/ .j, então as soluções

associadas a / = {Í} e / = {.j} são viáveis. O caso restante é / = {1, 2},

e este está associado a no máximo uma solução viável, como mostra-se a

seguir.

O polinõmio característico de .4

/(À) = det l : --'4t2 1 . À'--(Áii+.422)À+l.4il.422--.4i2'42il
\. --.42t À -- ,422

tem no máximo duas raízes positivas. Além disso

/(..4::) = /(..'i2,) :2''!': 5; 0;

e se .4t2.A2t :: 0, então ou .4tt ou .4z2 é um valor próprio de .4, fornecendo

a mesma solução dos casos / = {i} ou / = {.j}. Portanto o (EiCP) tem

nn matina R cnjiipÃnUYVvu.
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Suponha, por outro lado, que .4tu, .A2i < 0. Então .f(.Áit) = /(.42Z) < 0,

e existe um valor próprio À > maxi.4ii,..422} > 0. Um vedor próprio
correspondente g deve satisfazer

l (À - ..4:-)«- - .'!:,",
'l zi + z2 := l
l zi,z2 ? 0

Isto é impossível, visto que .4t2 < 0 e À > ,4tt. Portanto este À não é

solução do (EiCIP), e o número máximo de soluções é 3

Lema 2.30 (Viabilidade do (EiCP) com matriz P - dimensão 2)

Se A é uma matriz P de ordem, 2, então o (EiCIP) é viável.

Eleva.; Como .4 C P, então .4Í{ > 0,VÍ. Se existe algum

.j :# { tal que .Aij $ 0, então segue o resultado. Do contrário,

.4{.Í > 0, Vi,.j, e ./'(.4««) = ./(.4«) = .4«.4,: < 0, o«de, como antes, /(À)

é o polinõmio característico de .4. Então existe algum valor próprio

À > maxi.4tt,.422} > 0. Como .4t2 > 0, o sistema

(À - .A-:)z:
zl + z2 := l

zi , z2 ;: 0

possui solução (zl, a2). Esta solução satisfaz .42tzt = (À -- .422)r2, pois À

é um valor próprio de Á. Porta.nto o (EiCP) é viável. n

Considera-se a seguia alma formulação equivalente do (GEiCP)J, obtida

através da constatação de que as variáveis À e to no sistema que define o (GEiCP)J
são determinadas pelo valor da. variável z, e pela condição de complementaridade.
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Assim, alto = 0 e z :# 0 determinam o valor de À e w como

À(a)

«-(#) (z)-a - ..41«

- Íê.e«
O próximo resultado mostra que o (GEÍCIP).J é equivalente a encontrar um

ponto z satisfazendo um sistema de desigualdades polinomiais em z

Lema 2.31 ((GEiCP)J como sistema de polinõmios em #)

z é se/ração do ra.EiCPy; se, e somente se, z # 0, zJ 2 0, zt.4z > 0 e

(z'.4«).B.z - (z'Bz)..'i.z

P(z) - (z'..4z)-B.ía -- (z'Bz).4.rz l ? 0.

(z'Bz)..'1.7a -- (z'.4z)B.Íz

IEleya.; Note que a restrição wJ ? 0 pode ser escrita como

zt..4z
IÀ(")B' - 't'l« - :Ü;B.« - .'1.« 2 ',

que é equivalente a

(z'..4:«).B.a - (z'.Bz)..'!.z ? 0

A restrição mJ = 0 pode ser escrita de como análogo como

l (z'.A«;)B.iz -- (z*Bz).4.ÍZ ? 0 e

l (z'.Áz).B.7z -- (z*-Ba).A.íz 5; 0,

o que leva ã toi'mutação acima

A mesma reformulação aplicada ao (EiCP) corresponde a dizer que z é se

lução se, e somente se, z # 0, z ? 0, zt.4z > 0 e

(z'.A«;).Bz 2 (z'B«).A:«
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Esta transfoimaçã.o reduz a dimensão do problema original, e poderia ser resolvida

iterativarnente através de línearizações sucessivas do mapa polinomial P(z).

Vários testes aleatórios foram gerados em MATLAB, e todos foram resolvidos

com sucesso pela rotina fmi.ncono, que utiliza um método do tipo Quase-Newton

para problemas de minimização com restrições gerais. O problema foi formulado em

MATLAB como maximizar o quociente de Rayleigh sujeito às restrições acima, onde

z # 0 foi substituído por ]ltzJ = 1. A matriz ,4 foi gerada. aleatoriamente com

o cuidado de garantir que ajj > 0 para algum índice (aleatório) J. Isso fornece o

ponto inicial aço = ej tal que À(aço) > 0. Os subconjuntos J também foram gerados

aleatoriamente. A tabela abaixo resume os testes executados.

Dimensão # Testes Tempo Médio (s)

Finalmente, uma reformulação do (EiCP) como MPEC, que poderá ser útil

na resolução do (EiCP) assimétrico, é obtida usando-se a variável auxiliar y = Àz,

que permite formular o problema como

mi« {ll3/ - À«ll'

s.a. w = Bg/ -- .''lz

]'z/ - À = o

z, y, w ? 0, À 2. c

neto = 0,

onde c > 0 é um sub-estimador para a solução. Uma propriedade interessante desta

formulação é o fato do conjunto viável ser um LCP geral, ao invés de um NCP. Por

outro lado, uma solução deste problema só é solução do (EiCP) se o valor da. funçã.o

objetivo é 0, ou equivalentemente, se vale a igualdade g = Àz.

50 10 19.03

100 10 58.18

150 10 204.81



Capítulo 3

Cortes Profundos Para o LCP

O Problema. de Complementaridade Linear é: dados uma matriz M C IR""" e um
vetar g C IR", encontrar z C IR" ta] que

(.LC'P)< «,(.) ? 0
l zÉt«(z) = 0

onde w(z) = Mz + q. Este problema tem muitas aplicações importantes em En-

genharia, Economia e Ciência da Computação, visto que generaliza os Problemas

de Programação Linear, Bilinear e Quadrático, e é uma ferramenta fundamental na

solução de Problemas de Complementaridade Não-Linear, Problemas de Otimização

Bilevel e Problemas de Programação Matemática com Restrições de Equilíbrio. Al-

guns livros-texto e antigos de revisão sobre o Problema de Complementaridade Line-

ar são ICottle, Pang & Stone 1992, Murty 1988, Cottle 1976, Cottle & Dantzig 1968

Eaves 1971, Júdice 1994, Júdice & Mitra 19881.

Algoritmos eficientes via de regra requerem alguma propriedade especial da

matriz que define o LCP. Classes de matrizes tais como matrizes copositivas, po-

sitivas (semi-)definidas e matrizes suficientes desempenham um papel fundamental

83
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na teoria de complementaridade, e os LCPs correspondentes possuem soluções al-

gorítmicas rápidas. Por outro lado, algoritmos projetados para resolver gz&a/quer tipo

de LCP, independente de propriedades matriciais especiais, normalmente envolvem

algum esquema de enumeração explícita ou implícita. Alguns trabalhos sobre abor-

dagens enumerativas para o LCP são IAl-Khayya1 1987: Júdice & Faustino 1988b,

Sherali, Krishna.murty & Al-Khayyal 19981, e suas respectivas referências.

Reformulações do LCP como problemas de otimização revelam métodos

de solução alternativos para matrizes em geral. As ie6ormulações convencio-

nais requerem a minimização (g]oba]) de uma função não-convexa em um polie-

dro. Algumas reformulações e abordagens algorítmicas podem ser encontradas em

IMangasarian 1997, Pardalos & Rosen 1988j.

Dentre as abordagens algorítmicas para a- solução de LCPs como problemas

de otimização estão os métodos de planos de corte. Uma hipótese usual dos métodos

de planos de corte é a compacidade do conjunto viável. LCPs com conjunto viável

compacto são definidos por matrizes Não-So (seção 3.2). A classe de matrizes So

contém a classe das matrizes gemi-monótonas (Eo), e conseqüentemente contém todas

as classes "boas" de matrizes (incluindo matrizes copositivas, positivas semi-definidas

e suficientes). As matrizes Não-So pertencem ao grupo de matrizes para as quais

não se conhece nenhum algoritmo eficiente (i.e., com bons resultados teóricos de

convergência) que processe o LCP correspondente.

Uma estratégia mista de planos de corte e enumeração é proposta, por exem-

plo, em ISherali, Krishnamurty & Al-Khayyal 19961, onde o LCP é reformulado como

um Problema de Programação Bilinear. Em IRa.março & Shetty 1984} o LCP é re-

formulado no contexto de Programação DisjLmtiva, e um método de cortes profundos

é desenvolvido, com cortes semelhantes aos usados em um método branch & bound

Em IThoai&Tuy19831 é analisada a adaptação ao LCIP de uma.

técnica de particionamento de cones para problemas de Programação Côncava
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IThoai & Tuy 19801. A condição de complementaridade do LCP é substituída pe-

la minimização de uma função côncava linear por trechos. São usados cortes de

concavidade ITuy 19641 nos subproblemas para obtenção de limita,ntes inferiores e

superiores. A convergência do método é estabelecida para LCPs com conjunto viável

limitado.

No presente trabalho é apresentada uma técnica de aprofundamerlto de cortes

de concavidade para o Problema de Complementaridade Linear (LCP), baseada na

reformulação do mesmo como uma família de Problemas de Programação Côncava.

Esta técnica visa aumentar o volume da região cortada, reajustando os parâmetros

que definem a função objetivo côncava a cada passo, e obtém cortes mais profundos

do que o corte de Tuy sempre que possível, isto é, sempre que o corte de Tuy não é

eficiente em relação à família de problemas considerada. São analisados os métodos

de ITuy 19641 e IThoai & Tuy 19831, baseados no uso de cortes de concavidade, e o

impacto da técnica de aprofundamento nos mesmos. Detalhes de implementação são

discutidos, tais como degenerescência, cortes mal-condicionados e abandono de cortes.

Alguns testes computacionais são apresentados, a fim de revelar potencialidades e

fraquezas de cada um dos métodos. Em geral, constata-se que estes métodos de

solução do (LCP) não têm bom desempenho computacional, e não são adequados

para problemas de médio e grande porte.

Este capítulo está estruturado como segue. Uma breve revisão de cor-

tes de concavidade de Tuy é apresentada na seção 3.1, bem como os métodos de

ITuy 1964, Thoai & Tuy 1983j. O aprofundamento dos cortes baseado na família de

Problemas de Programação Côncava é o tema da seção 3.3. Tópicos de implemen-

tação e experiência computacional são discutidos na seção 3.4, seguidos por algumas

observações finais.
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3.1 Cortes de Cloncavidade e o Método de 'll'uy

Seja / : IR" --> IR uma função côncava. Sabe-se que uma condição equivalente à

definição de concavidade é que /(.) satisfaça.

/ l E ,x:«: l

para qualquer A C IN e qualquer À C IRI ta] que ]]tÀ = 1, onde ]] = (1,...,1)t
Uma condição mais fraca do que a anterior está associada à propriedade de quase

concauádade. .f(-) é quase-côncava se satisfaz

A

lZ
? >ll: À..f(z:),

/ l >1:À:z: 1? mina./(n:) l{ = 1,...,k},

para qualquer k C IN e qualquer À C tRI. ta] que ]]tÀ :: ]. Qua]quer função côncava é
também quase-côncava, pois À ? 0 e ]ltÀ :: l implicam

A

lZ

}: À:./(z:) ? >1:À: mi«{./'(z') l{ = 1,...,k} = mi«{./'(z') lí = 1,...,k}

Considere o problema de programação côncava sobre um poliedro X C IR",
definido abaixo.

É k

l lZ Z

Definição 3.1 (Problema de Programação Côncava PPC)

(PPC')
min .f(#)

s. a. z C X

Suponha que X é um poliedro limitado tal que Int(X) :# 0, e sda uo um

vértice nãc-degenet'ado com vizinhos ul, u2, . . . , u7'. Se atz :: ó é o hiperplano tal que
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atrai - atum - . . . :: atu" :: b e amuo < ó, então a desigualdade atz $ b define uma

restrição (ou corte) do poliedto X onde vale a relação

/(a) ? mi«{/(«') l { = 0, ,«}

Pala efeito de busca do mínimo global do problema (PPC), toda esta região pode ser

eliminada do poliedro, desde que se conserve a informação do vértice u' que atinge o
mínimo acima.

No caso especial em que /(uo) = min{./(u:) 1 { = 0, . . . , n}, pode-se usar mais

eficientemente a informação de concavidade da função ./'(-) para aumentar a região

cortada. Basta escolher pontos aç: = u'+0{(u: u') com 0í 2 l tais que /(z:) = /(uo).

Esta operação permite que outros vértices além de uo, ui, u2, . . . , u" sejam eliminados

sem a necessidade de inspeçao dos mesmos

/(«')
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Observação 3.2 (Aproximações cónicas e representação de cones)

.7Vote qwe as d rações zi -- uo como acIrRa de$nem uma aproximação cónica de X
e77Z '0' )

Xcuo+conetzi uo já=1,2,...,n}.

Z){zer que z -- uo está no cone C' :: coneÍzi -- uo 1 { = 1, 2, . . . ,n} é o mesmo que

dizer que ez'late K Z q tat que

onde D é a. vnalriz com colun,as =\ -- uo ,xa -- uü ,. . . :="- -- 'uo. Suão'ndo que D selva.

r\ão-s'insular, a. equação enter'tor é aqui'valente Q H - D't Ç= -- uo), ou selva, todo

z -- uo C C' escreve-se de mzarzeÍra única como

« «' («: - «').

corri p C IR:. ]Veste caso, a condição z uo C C' pode ser escófa como

lZ

Z)-iz > Z)'tuo

O lema a seguir relaciona. a. hipótese Int(X) # ü à representação da aproxi

mação cónica discutida acima.

Lema 3.3 (Caracterização de Int(X) # 0)

Seja uO un7} uérfÍce do po/cedro X C IRn con7& u zãnAos ül, u2, . . . , u ,

C' = conclui -- uo l{ = 1,2,.. .,n}

e Z) (Z ?nata?Z Corri CO/té?Z(ZS UI -- UO, U2 . . . , Urt -- UO. S(20 eqUtU(Z/e [eS

1. D é não-singular;

2. /nf(C') # 0,'

3. /nf(X) # 0
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1111eva.l jl .e::::> 21 Se 1) é não-singular, tem-se z -- uo c C' .+:::::>

O :z 2 0-:«' Se :« +EZ;:(«: -- «'), e«tão

Z,)-tz - D iuo + }:ei = Z)':uo+e > 1)-:uo

Pela continuidade de Z)':, existe um c > 0 tal que Z)-t(g/ -- tio) > 0 para

qualquer g/ C B(z,c), e portanto z -- uo C Int(C). Por outro lado, se

Int(C') # 0, então dim(C') = n, e como posto(D) = dim(C) = n, segue

que .Z) é não-singular

l2 .+::::> 3j Se z -- uo C Int(C'), existe um c > 0 tal que

Z)':(Z/ -- u') > 0, Vy C B(z,c). Mais ainda, como D-: é linear, existe

um ã > 0 tal que Z)':(y -- u') < Í, Vy C B(z,c). Então, pata todo
z/' c .B(t«,f),

lZ

o-:(y' «')- ;o':(ãg/'-"')

', "mo ãy' c B(z,'), tem-se O':(y' -- «') > 0 e O':(g/' -- «') < i]
Assim, se p(y') = D':(3/' u') e«tão

/ n \ n

y' -Ep.(v) l«'+Ep:(v)(«:-«') cx
\ {-l / {-l

pois EL:i/zí(Z/) < ELt i= 1. Deste modo, .B({z,ã) C X, e portanto

Tnt(X) :# 0. A implicação l3:::>21 é trivial porque X -- uo c C'. n

Voltando ao exemplo da página 85, note que, para cada {, a função

/j(0) = /(u' + é?(u: -- u')) é côncava em 0. Isto permite concluir que há somente

duas possibilidades pala o comportamento assintótico de /j(0).

Le«ia 3.4(Co«iportamento assintótico de/j(0) =/(uo + 0(u: -- u')))
Para cada { = 1, . . . , n, ua/e erafamenfe um dentre os casos

la ]Õ ? 0 : ./'(«' + Ó(«: «')) < ./(«'),
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2a ,ad ? 0: ./'(«o+d(«: -- uo)) < /(«').

q' e corres'E)ondeTT\, respectiva'me'nte, às co'adições

lb limo-- /(u' + 0(u: -- u')) = --.»,

2b i«f.?o{/(«' + 0(«: - «'))}

IE!.ova.l Prova-se a equivalência entre as condições de números correspon

dentes. No primeiro caso a implicação jlbj-::>jlal é trivial. Se vale jlal

por outro lado, tem-se para todo 0 > 0,

«'+ d@: - «D - ;k'+ o@: - «D)+ g-.ã!«',
onde g C 10, 11. Então, pela concavidade de /(.)

.r("' + d(": - "')) ? g/("' + o(": - "')) + e-'i!.f("'),
de onde se conclui que, pala todo f? > 0,

.f(«'' "@: «U '; .r(«D-- ;(.fü'--õü: .rÜD)
Assim, como /(u' + Õ(«: «')) -- /(u') < 0,

Jim ./(uo + 0(u: -- u')) = .«.
0--too

A verificação de l2al '$:::> [2b] é trivial: ./'(u' + 0(u: -- uo)) ? /(u') para.

qualquer é? ? 0 é a definição de info?o{./'(uo + 0(uÍ -- uo))} = /(uo).

A discussão acima. motiva as seguintes definições.

Definição 3.5(Mínimo local-#)
Selva. X C NR" um potiedro limita,do e uü um vértice não-degenerado de X, com ü-

zÍnAos ul, u2, . . . ,un. Seja / : IRn ----> IR u 7 a /unção quase-cõncaua. Z){z-se que uO

é um «:mimo local-* de ./'(-) em X se

/(«') «-in{/(u') l { = 0, ,«}
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Observação 3.6 (Mínimo local-# no contexto geral)

A definição a.cimcl estende-se a, 'pot'tenros ilimita,dos, consideravtdo-se ul ,. . . ,u ,

dk+l, . . . , d", onde ui, . . . , uk são uérÉáces oizàn/zos e d#+t, . . . , cZ"' são raios eztremaãs

do cone de recessão. Neste caso G condição Q ser ueri$cadü é

/(«') i«f{./'(u:), ./(u'+ adj) l{ = 0, , k, .j A+ l, ,n, a 2 0}

A de$nição tavnbém estende-se a uéüi,ces degenera,dos, considerando-se o conjunto

comi)Leio de vizinhos ul , . . . ,uk ,dk-F't , . . ,dP com 'p > 'n. Opta-se Beta simplicidade

üo se üprese'r\tar a. definição esT)eciülàzada, para o co'r\texto deste trabalho.

Deânição 3.7 (Corte de concavidade)
Seja uo um mÍhámo laca/-# de uma /unção quase-cóncaua / : IR" ----} IR crn um

po/cedro /ãmÍtado X C IR", e sda /* C IR aJ gue ./(u') ? /*. Soam u:,u', . . . ,u"

os azinhos de 'uü em X, e de$na

s«Pl0 l ./'(«' + 0(u: - uo)) ?. ./'*},

{ã 1 0{ < .»}, e

l «'+0:(«: «'), 'ei C /,

l ui, caso confrárão

Se / # 0, o corte de concavidade rou corte de TuyJ czssociado a uo e ./* é a

desagua/dada atz ? ó faJ que llall = 1, amuo = bo < ó e

/

z.'

ata;i = b, Ni C l,

«*(#: «')

Os pontos zi são chamados de extensões dos pontos ui(na direção u{ «')
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Note que o corte está bem deílnido, porque como Int(X) :# 0, o sistema de equações

l «*(«: - «') -z,-ó., vic /,

[ .*(": - «') vi g .r.

admite solução (lema 3.3). Os valores & e Z)o podem ser escolhidos livremente, desde

que ó > óo, para garantir que uo está no gemi-espaço eliminado pelo corte. A hipótese

hall :: l garante a unicidade da representação.

O que esta definição apresenta de novo em relação ao exemplo motivador é a

possibilidade de cortes paralelos às arestas nas quais /(.) não decresce, como a, seguir.

Z
/ g

U
g

H
$

Esta figura também ilustra a seguinte caracterização dos pontos cortados

Lema 3.8 (Caracterização do corte)
Se = C X, então

z C convIDo, z: 1 { C /} + corzetz: «' 1 { g /}

eleva.J Seja p ? 0 tal que # = uo + E;:: pi(zi u'). Fazendo o produto

escalar por a tem-se .z'z = bo + E:;;: pi«'(z; -- uo) = óo + E{./ pí(b óo).
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Como a'z $ Z', tem-se Ei./ @i(ó -- óo) $ b bo, e portanto

)ll: p: $ 1.
{€/

Assim,

. - ll: - :«:) «' -- ã; «:«:l -- : «:'«:
e isso prova o resultado.

Antes de provar o resultado fundamental que todo ponto z cortado satisfaz

./(z) ? ./'*, é necessário estabelecer um lema a respeito das direções das arestas

paralelas ao corte de concavidade.

Lema 3.9 (Comportamento de ./(.) em direções paralelas ao corte)
Seja. dac 2. b o corte de concüúdade associcudo a, un e j* com,o 'n,o, de$nição 3.'T, e selva

ã ç: NRn tal qu,e fÇãly2. f* . Então, para, todo p,'Z b,

«') l 2 /*

Prova : Para cada m C IN+, ./(u'+m Eie, pi(zi--uo)) ? /*, pela definição

do conjunto /. Deílna

«" - (: «' + mE p:(«: «')

Z

uo

-

+.

+.

e.

a

Z2

i + E{É/ /zi z{ -- uo)

zl
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Como /(.) é côncava, e em particular quase-côncava, vale que /(z") ? ./'*

Além disso, como z" - i+ EiÍ, /zi(z: -- u') + â(u' -- i), segue que

Jin-"" + >1: p:(«: «'),m-+ oo '--'

e pela continuidade da../'(.),

'l'*i;«:'«: ,l:'*

Proposição 3.10 (Corretude do corte de concavidade)
Selva. atu Z t) o cone de concavidade associado Q uü e f* , colho na, de$nição 3.'7.

Para todo ponto x c X tat que at= $ b, tem-se JQ=) Z f*

Prova : Pelo lema 3.8, seja p 2 0 tal que Eic/ p{ $ 1 e

«-ll' «'--:«: :l*à;«:.«:
Pela quase-concavidade de ./(.), segue que

'll« «:)«'*:«:l ;«:««'«',,''«', :,,, ,«,;''«',:'*

e, pelo lema 3.9, ./(aç) 2 /*

Note que se / = {ã 0i < oo} = 0, então o corte de concavidade não está

definido em 3.7. Isso explica-se pela proposição a seguir.

Proposição 3.11 (Esvaziamento do poliedro l)

Selva, uü um mínimo local-ã' de fÇ.) em X colrLO no, de$nição 3.'r. Se

/ = {{ 1 0{ < oo} = 0, erzfão uo é um mhÍmo g/oóa/ de /(.) em X
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eleva.l Se / = 0, pelo lema 3.9 tem-se /(u' + E::: p{(z: -- u')) ? ./(uo)

para qualquer p ? 0, e como X C uo+ coneÍz{ -- t;o li:: 1,2, . . . , n},

.f(«') = mina/(z) l z C X}

De fato, quando / :: g, não é possível construir um corte paralelo às n arestas

zí -- uo, pois neste caso a única solução de

at(z{ u') = 0, ã = 1,2, . . . ,n

é a = 0, e conseqüentemente ó :: 0. Assim, não é possível satisfazer a condição

a'z;' = b. < 0.

Outro caso onde o poliedro é esvaziado pelo corte de Tuy é dado a seguir.

Proposição 3.12 (Esvaziamento do poliedro ll)
Selva uü vrl VTLínimo local-+ de JÇ ) e'm, X como na, definição 3.'7, e s'üpo'r\ha, que o

co'rte de Tuy atx Z b está definido. Se não existe nenhum uéüice u C X tat que

Qt,u :,. b, então un é m míniTno global de .FÇ.) emX

p'nova : Basta nota,r que se não existe nenhum vértice de X tal que atu >

b, então, como X é limitado, a solução ótima z* de max,cx ata satisfaz

atz* .$ ó. Logo, atz 5; ó para todo a; C X e, pela proposição 3.10,

./'(uo) = mi«,:x /(z). H

Implícita na definição de cortes de concavidade está uma idéia algorítmica

muito simples, proposta em ITuy 19641.
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Método de Tuy (somente cortes de concavidade)

0. ]i'aça k F 0 e seja X" = X. Faça ./* {-- oo.

1. Encontre um mínimo local-* u' de /(.) em XÊ. Sejam u:, u':

seus vizinhos. Se .f(u') < /* faça /* F ./'(u') e u* = u'

2. Compute, para cada ã:: 1,2,. . .,n

a: {0 l /(u' +0(«: «')) ? ./'*}.

Se / = {{ 1 0{ < oo} = 0, pare. u* é solução ótima de (PPC): com

valor ótimo /*

Calcule o corte de concavidade atz 2 b da definição 3.7, e seja z* a

solução ótima de max,cxk atz. Se atz* $ b, pare. u* é solução ótima

de (PPC), com valor ótimo /*

SejaXk+i =Xkn{ l aez ;. ó}. Façak<--A+l e volte ao passo l.

3

4

Este algoritmo gera uma seqüência de poliedros encaixados Xo D Xi 3 . . . :)

Xk :) . . - com a propriedade de que o mínimo local-+ calculado em XÉ é inviável em

XÉ+t. Pela proposiçã.o 3.10, sabe-se que ao final do passo 4 do algoritmo

mi«{/(z) l z C X*} = mi«{./(«*), .f(z) l z c X*'':}

Por construção, os valores /* = ./(u*) no passo 2 formam uma seqüência não-crescente,

e assim para qualquer k C IN,

mi«{./(z) l z C X} mina/(u*), ./(z) l # C X*}

Proposição 3.13 (Critério de parada do Método de Tuy)

Se o Método de Tule termivta evrl hm número anito de passos, então u* é solução

ótim« d. (PPC), com ««to, ótimo f*
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PIlHa.; O algoritmo possui dois critérios de parada, nos passos 2 e 3.

Suponha inicialmente que o algoritmo parou no passo 2, satisfazendo

/ = {i l 0i < oo} :: Ü. Então, pela proposição 3.11, uo é mínimo global

do problema min..x* .f(]ç), e portanto

mi«{/(z) l z C X} mi«{./'*, ./'(z) l z C X'} mi«{.f* , ./'(«') }

Se, por outro lado, o algorítmo terminou no passo 3, satisfazendo

ata $ ó, Vz C XA, então /* $ .f(z), Vz C XÉ, pela proposição 3.10. Por-

tanto

mini./(z) l z C .,X f = mtnjJ', ./(z) l z C ..X'"} = /
#

Em IHorst & Tuy 10931 provou-se que se existe um c > 0 tal que os cortes

gerados pelo algotitmo satisfazem

b -- bo > e

em todos os passos, então o algoritmo termina em um número finito de passos com a

solução ótíma do (PPC). No entanto, não é possível garantir, por construção, que a.

seqüência de cortes possui a propriedade acima, e o algoritmo não possuo nenhuma

propriedade de convergência em geral.

Por curiosidade, pode-se constatar que em dimensão 2 o algoritmo sempre

resolve o (PPC), pois é fácil verificar que cada corte elimina pelo menos 3 vértices e

gera no máximo 2 novos vértices. Assim, se V(X) indica o conjunto de vértices de
X

}''(x*+')l < ll''(x')

e, portanto, o algoritmo termina em no máximo lT''(X)l n itni'nrÃnc
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Note que a mecânica do algoritmo depende da hipótese tácita de que sempre

é possível encontrar um mínimo local-+ do poliedro Xk no passo 1. 0 procedimento

usual para este fim é

Busca de Mínimo Local-# em Xk

0. Seja u um vértice qualquer em XA

1. Enquanto /(u) > ./'(u) para algum vizinho u de u, faça. u +- u

No presente contexto, isso exige encontrar um mínimo local-+ não-

degenerado, e a introdução sucessiva de cortes de concavidade pode tomai' esta. tarefa

mais difícil, senão impossível. Note que o algoritmo acima ainda pode funcionar, mes-

mo passando por vértices degenerados no caminho até o mínimo local-+. O problema

surge quando um vértice degenerado é um mínimo local-+ no sentido da observação

3.6. Nesta situação, é necessário adaptar a definição de cortes de concavidade para a

situação em que t;o tem p > rz vizinhos.

Uma adaptação possível é considerar o problema linear

min

s.a.
Ei./ '{ + EíÍ, a'(z'
amuo :: b

a'z: -- ri = Ó

«'(:«: - «') ? o

r> 0

«')

{ € /

O corte atz ?. ó definido pela solução deste problema corta o vértice uo (pois
amuo - ó -- 1) e além disso passa pelos pontos

«' + íh-(": - «'), { c /

t'' + aG?Ç;q(z: uo), { g / tal que .z'(z: - uo) > 0,
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pois, no primeiro caso,

«:(«'*Ü'«: «',)-'' :,*Ü''*,:-''-"''-' :*=-'

e, no segundo caso,

Além disso o corte é trivialmente paralelo às díreções z{ -- uo tais que at(zi -- uo) = 0.

A função objetivo do problema tenta trazer o corte para perto dos pontos a{ (ã C /) e

ao mesmo tempo tornar o corte "mais próximo de ser paralelo" às direções (z{ -- uo)

pata á g /.
Um problema mais sério em relação à degenerescência é construir o conjunto

de vizinhos ul, u2, . . . , up a partir de um vértice degenerado uo. Note que sem isso não

é possível afirmar que uo é um mínimo local-+ no algoritmo de busca anterior, e nem

sequer é possível formular o PL acima.

A primeira idéia que surge é enumerar as bases que representam uo e tomar a

união dos vizinhos ui distintos de uo obtidos a partir de cada representação básica,. A

dificuldade neste caso pode ser ilustrada pelo exemplo a seguir. Considere o poliedro

em IR" definido pelo sistema

«' + ii(;;:L-;q('';: - "') -ó ãR;J:©«*(«:-«D-ó

1 10

10 1
10

10

l

l

0

0

0

l

lO lO

1 1
z > 0

e considere o vértice uo 0 representado pela base associada às variáveis residuais
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E fácil ver que as n direções correspondentes à enfiada de z1, =2, . . . ,=" na base são

todas degeneradas, no sentido de permitir apenas o passo de tamanho 0. Esta base

portanto não permite calcular nenhum vizinho u{ :# uo. Note ainda que neste exemplo

a origem possui 2rz vizinhos, mas pode ser representada por 2" bases. Em geral não é

possível afirmar que ui, u2, . . . up é o conjunto total de vizinhos de uo sem enumerar

todas as bases que representa.m oo

A não garantia de convergência e as dificuldades com vértices degenerados,

somadas à dificuldade numérica inerente ao aumento na descrição dos poliedtos Xk

leva à. consideração deste método como uma heurística, através da fixação de um

limite máximo de itetações. Assim, se o algoritmo termina antes de atingir o limite

máximo, a solução é um mínimo global para o problema (PPC); do contrário, a

solução fornece llm limitante superior para o valor ótimo.

Também em ITuy 19641 é proposto um método que tenta explorar mais a

fundo a concavidade da .f(-). A essência do método é construir o corte de conca-

vidade atz ? ó, e resolver o PL max,cx atz a fim de buscar o ponto u"+l em X

mais distante do corte. Se atu"+: $ b, o problema acabou. Se .f(u"+l) < .f* então

atualiza-se ./*; e tema extensão z"+l = u' + 0.+l(u"+' -- u') de u"+: é calculada, com

an+t = dupla l /(uo + 0(u"+' -- uO)) 2 ./*}. De posse deste novo ponto cria-se, para
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cada í = 1, 2, . . . , n, um subpioblema de PL usando o corte de concavidade definido

pelos pontos {z"+i,aj l .7 :# i} cortando zi. No exemplo abaixo, o primeiro corte

calculado passa pelos pontos (zi,z2). A solução do PL correspondente é ua, e os

subproblemas gerados estão associados a (z:, z;) e (z', z').

uo

Deste modo uma árvore de subproblemas é criada onde cada nó dá origem a n sub-

D i'o blemas

Us subproblemas estão todos dehnidos sobre o mesmo poliedro -,X, pois os

cortes de concavidade são descarnados logo após a definição dos subproblemas. isso

elimina duas dificuldades do método anterior: a descrição do poliedro não cresce, e

basta que o primeiro vértice seja não-degenerado para o algoritmo estai bem-definido.

Em contrapartida o processamento pode hcai sobrecarregado com o grande número

de subproblemas gerados (np subproblemas de profundidade p).

Além disso, foi constatado em IZwart 19731 que esta estratégia pode ciciar,

isto é, um nó associado aos pontos {zi-,z: ,...,zi"} pode descender de um outro

nó associado aos mesmos pontos. Muito embota não sda possível construir um tal

contra-exemplo em IR2, é possível entender o mecanismo utilizado no desenho abaixo
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Z2
\ l

\

\
\

\

\

2
\

\\uo

Neste exemplo, o subproblema associado a (zi',zi') dá origem a um subproblema

associado a (zi',zi"+'), que dá origem por sua vez a um subproblema associado a

(zi', uo), que por hm dá origem ao subproblema original. O desenho a rigor não está

carreto porque se /(sç:') = ./(z'''') = ./(uo), então (usando concavidade) a extensão

zt2 de u': está sub-estimada. Isso pode ser facilmente coi'rígido com uma. dimensão a

mais, garantindo que z':, z" e z'"+: não sejam co-lineares.

A propriedade essencial que impediria a ciclagem do método, e que é violada

pelo exemplo em IZwart 1973j, é que a solução do PL max,cx atz deveria estar no

cone (transladado) gerado por {ui' -- uo, ui' -- u , . . . , u{« uo}. Em geral, se X C IR",

é necessário adicionar as restrições que definem o cone (vede observação 3.2).

Por curiosidade, a propriedade acima vale "quase" automaticamente em IR2

se a solução z* do PL não está no cone, então alz* 5; b, pois do contrário uma das

extensões z" ou z" estaria sub-estimada. (vede desenho anterior). Esta observação
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pode ser usada para verificam que o método proposto por Tuy sempre funciona em
dimensão 2.

O método proposto em IThoai & Tuy 19801 relembra este método proposto

em ITuy 19641, porém além de adicionar aos subproblemas as restrições de definição

do cone, substitui o n partícionamento do cone em cada subproblema pela operação

mais simples de bÍssecção, definida a seguir.

Definição 3.14 (Cones obtidos por bissecção)

SejaC= conclui: --uo,uÍ2 uo,...,u{« --u0}, er,sC {1,2,...,n} tais gue

«:, -«:' 1= m«{ «:' - «'*ll l .j,t CÍ1,2,...,nJ}

Seja 0 = {u{, + {ui'. Os cones obtidos por bissecção a partir de C' são

C': = corzelü -- uO,uik -- uo l k :# s} e

C'' = c071elü -- uO, uik -- uO k :# r}.

Note que a operação de bissecção depende da representação do cone através

dos raios ui' -- uO, ui2 -- u', . . . , ui« -- uo

Lema 3.15 (Cobertura por bissecção de cones)
S.C' .{«': -«',«:' -«',...,«:" -«'} éf«/ q«e /nf(C') # 0, e « «ne; C':

e (7' são oótãdos por óãssecção a para r de C', então /nf(C':) / 0, /nf(C':) # 0,

/nf(C:) n /nt(C') = 0 e C' = C: U C''

Eleva.J Seja 1) a matriz com colunas ui- -- uo,u:' -- u , .. .,u:' -- u

Inicialmente, note que z C Int(C':) se, e somente se, existem /Z > 0 e

px; > 0, k # s tais que

z = ;Z(Ü -- «o) + Ei;;...Hk(u:' u')

(«:' «') -F {P(«:' - «') + Ek#,,, PÉ(«:* - «').

0
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Isso garante que Z,)'iz > 0 e, além disso, Z)Íiz = !P + /z, > !;i = Z);taç.

Por outro lado, se z ' P(ü u') + Ek,...pk(t,:* uo) satisfaz D':z > 0e
O;:z > O;:z, então ;Z > 0 e pÊ > 0, k # ;, e assim z C l«t(C:). Isso

mostra que

l«t(C':) (C) l 0;:z > .0;:z}.

De maneira análoga mostra-se que

l«t(C': ) {z C Int(C') l D;:z < O;:z}

De posse desta caracterização, tem-se trivialmente

l«t(c:) n l«t(c')

e, além disso,

C't U (72 l«t(C':) u l«t(c'')

{# C C' Di'z ? Z);:z ou Z)F:z S; Z);:z}
0.

Por fim, considere z = (u:' t;') + Eil.*(u:' -- uo). É claro que Z)i'z =2
e Z);'z = 1, Vk / r e, deste modo, z C Int(C':). Analogamente, obtém-se

l«t(C') :# 0.

Método de Thoai & Tuy (bissecção de cones)

0 Seja u' um mínimo local-* de /(.) em X

vizinhos. Faça u* = u' e ./'* = ./'(u').

Faça C'í +- ç] e di +- 0, para todo { C IN

Faça ('l {"- conelui, u2, . . . , u'l}, # {.. l e A <..- l

Enquanto CA = 0, faça k +- k + l

e s !.jam u', u' un seus

l
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Com posse deste resultado, cone\ui-se qu,e o NCP

63

z >0
r'(z) 2 0
:«'F(:«)

com 'qF\;rà s'lmétrico 'para todo x é equiuateTtte às con,lições de otivnülidüde de

prime'lrü ordem do problema de otimização

Í min .f(z) = ./: F(szyzds
l s.a. z ?0

.ÍVo caso em questão, parece di/%'ciJ incorporar a restrição ]ltz = 1 rou z :# 01 sem
q'üebrar a si'metria do T)roblemü. Pode-se co'nstatcLr esta, di$culdade ao considerar-se

o NCP equivalente, obtido ao acrescentar uma uariáuel auxiliar cx satisfazendo

-«

cv :: + ]ltz

w >0
z> 0

wtz =cvP = 0

onde » -- \, em relcLção ao T)rob\ema ori,gi'nat. Neste conteüo, as hipóteses do

teorewta ctáss'tco não se ueri$cam.

A partir da reformulação do (EiCP) como um problema de Programação Não-

Linear várias conclusões podem ser tiradas. A primeira delas é uma caracterização

da viabilidade do (EiCP).

Proposição 2.21 (Viabilidade do (EiCP) simétrico)

C) (E{GP) simétrico é uááuet se, e somente se, existe x Z 0 tat que ztAz > Q
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PI.Qva.l Suponha,, por um lado, que o (EiCP) é viável. Então, se (À,z) é

uma solução viável qualquer, tem-se zt.4z = ÀztB > 0, pois z 7é 0 e .B

é positiva definida.

Suponha, por outro lado, que exista um á ? 0 tal que ât.4í > 0.
Como À(z) é «ma fu«ção contínua (em :« # 0) e o conju«to

X :: {z > 0 l ]tz = 1} é compacto, existe um ponto i C X tal que

À(ã) ? À(z), V# c X. Este ponto satisfaz as condições de equilíbrio

do (OEiCP) e, em particular, satisfaz À(i) ? À(â) > 0. Portanto, i é

uma solução do (EiCP).

Para a solução prática do (EiCIP) simétrico, qualquer método de subida de

gradiente, a partir de uma. solução inicial â C X tal que ât.4â > 0, obtém um ponto

de equilíbrio que é solução do problema. A não-convexidade da função objetivo não

é realmente um problema, visto que o proa/erma de ofámàzação glosa/ rOZãC'PJ rzão

precisa, ser resolvido.

Algumas classes de matrizes (.4) que possuem uma tal solução inicial podem

ser facilmente identificadas, por exemplo, matrizes copositivas não-nulas e, em pa-rti-

cu[ar, matrizes semi-definidas positivas não-nucas. Em geral, encontrar um ta] ponto

inicial é um problema NP-completo (proposição 2.14). Mas para uma classe muito

gra,nde de matrizes este problema é trivial, como mostra a proposição a seguir. Para.

estas matrizes, um ponto inicial pode ser obtido por inspeção: e a solução do (EiCP)

é obtida facilmente a partir daí.
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2. Se k > k, pare. u* é uma solução ótima com valor ótimo ./'*

Caso contrário, seja (.;Ê = conelui' -- uo,ui' -- uo,...,ui« -- u'}, e

dÊ = maxtllu:' -- u:'ll l r,s= 1,2,...,n, r # s}.

3. Compute, para cadaJ = 1,2, . . .,n,

s«Pt0 l ./'(«' + 0(«:' «')) 2 /*}

Se / :: {j l 0Í < cx)} :: ©, faça k <--- k + l e volte ao passo l

Calcule o corte de concavidade atam ? b da definição 3.7, e seja z* a

solução ótima de max,exnck atz Se atz* 5; b, faça k +- k + l e volte

ao passo l Se ./'(z*) < /*, faça u* = z* e /* = ./'(aç*).

Sejam C'2k e (72t+i os cones obtidos por bissecção a partir de (:A

Faça k +- = 2k + 1, k +- k + 1, e volte ao passo l

4

5

Note que a árvore de enumeração dos cones foi proposítalmente organizada
como

C's C6

C;2Ê+i
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Lema 3.16 (Cobertura por cones no Mlétodo de Thoai & 'l'uy)
Selva CK a, seqiiência T)roda zida, pel,o método de Thoai 8 Tuy. Então, T)ara todo p C \N,

2p+i -- l

c':? U c:, .
{-:2p

/nt(c'"'':) n /nf(c''''j) ví,J }2' 1: z #: .7

Eleva.l Considerando-se que o método não aplica bissecção a. alguns
cones C'É, quando então C'eÉ = C2É+t :: 0, o lema 3.15 traduz-se por

C'k 2 C'ek U C'2k+i e Tnt(C'2k) n Int(C'2É+:) = ©. O resultado é obtido pela

aplicação destas propriedades p vezes.

Lema 3.17 (Convergência de cones para subseqüências encaixadas)

Selva, CIK- 3 CK- D . . - CKj 3 . . . uma subseqilência de cones tal que lqtQCKi) :# $ e

CKi-t- é obtido por bissecção ü .partir de CKi, para todo :i e HN. Então

d J<
2

e, em parfzca/ar, limo..}o., dkj

Eleva.l Sejam ( d, c4, . . . , cvl:(.:p l todos os valores de llu'(kj) -- u'(A:f)ll,

pa-ra I', s = 1, 2, . . . , n, r 7é s, ordenados como a seguir
2

d ? «{ ?

onde {u{(kj) -- uo 1 { = 1, 2, . . . ,n). são os raios que definem o cone C'kj

Note que a desigualdade (# ? c4+" é satisfeita por construção. Prova-se a
. n(n--]) .i

seguir que aÍt'''!'' $ fg- e isso prova o resultado (pois dkj = d, Vj C IN).

Suponha, por contradição, que aÍ+ ' > !, . Pela construção do

processo de bissecção, para cada rrz = 0, 1, . . .,!!(!?D existe um índice
. n(n-- l
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«{*", «i'''", . . . , «ü>) . (ü'''"*:, .:.i*"''-:, . . . , «{W:) ;;. « «-
mos com a única exceção de que c4+" aparece dividido por 2 em cvj+"+i

Cromo, além disso,

WJ - «{*"- :» V ; (
e {(m) é o maior índice tal que a'+ ' = a?llT, tem-se que

á(m + 1) < í(m), m = 0, 1, . . . ,
n(n - l)

Mas como í(m) C {0, 1, . . . , 2(!?-D} tem-se, obrigatoriamente,

á(m)

onde {(!!e:l:a) 0 indica que

F'atn n,..trn,]in8n ,.nnPjll; :. ,{'-«.nnetrnP8..uvnuLuuzywv vituxt+x w \.&v&iKvxx /VACA\cAiv

O resultado do lema 3.17 aqui apresentado é uma versão mais forte de um

resultado de IThoai & Tuy 19801, e além disso possui uma demonstração mais simples

do que aquele. Em IThoai & Tuy 19801 se estabelece apenas limo-.>.. dkj = 0 para uma

subseqüência {(7Éj } de cones encaixados. A propriedade adicional

ak;.«(n--l) := 9

garante a convergência de dk para toda a seqüência {C'É} gelada pelo algoritmo. Este

resultado não foi estabelecido em IThoai & Tuy 10801.

d
J

Proposição 3.18 (Convergência de dk no Método de Thoaí & Tuy)
gelam CIK e dK üs se(lilências produzidas T)eto m,étodo de Thoai 8 TuU. Então

lim dh = 0
É--} -



108 CAPITUL03. CORTESPROFUNDOSPARA OLCP

IPleva.l Por construção, tem-se que

2pA--l

c'' a U c''"*':
{-0

onde os cones C'2 k+{ acima são obtidos através de p bissecções a partir de

C'Ê. Portanto

CZ2pÊ+i $ dÊ, Vá := 0, 1

e, além disso, se P := 2 ,

2pk -- l

d2pk+i $ !}, V{ = 0, 1, . . . , 2Pk -- l.

Com isso

dk $ 1 d:, Vt -2"P,2"P+1,...,2("+:)P

e portanto limo;a.. dx; :: 0

Proposição 3.19 (Convergência do Método de Thoai & Tuy)
Se o método de Tboai U Tuy termina e'm temi)o anito, u* é uma, sot' ção ótimü

de (PPC) com valor ótimo j*. Do contrário, os valores de u* e f* convergem,

e'm tem'po anito, 'para uma solução ótima, de (PPC), e toda svbseqii,ên,cia, de co-

nes encaãzados não-Dúzias C't: :) C'k' D ...CÊÍ :) ' converge para wm ralo

,' = Íl=: C*' co«fen . u«. «édÍce u # uo d. X ta/ q«. /(«) = /*

Eleva.J O único critério de parada, do algoritmo é k > k, onde Ã; é o

maior índice associado aos cones gerados por bissecção no algoritmo. Se o

algoiitmo termina em tempo finito, /* $ min,.x.c. /(aç) pala. todo k $ Ã;,

e como X C Uk$ÊC'k, tem-se clue ./'* $ min.cx /(z). Mas ./* = /(u*) onde

u* C X, e portanto ./* = min..x ./(z).
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Por outro lado, se o algoritmo não termina, pela proposição 3.18 tem-se

limo;..}.dk = 0. Sda c > 0 tal que qualquer cone de diâmetro dÊ $ c

gerado pelo algoritmo contém no máximo um vértice de X (além de uo).

Pelolema3.17existeum 7htalque di; $ cparak:: 2ü,2'h+1,. . . ,2'h+t l

e como X C U*".'-t 6'Ê, um vértice ótimo será encontrado até a iteração

k :: 2'h+t -- l

S. C'*- .) C'*' -) .. .C'*' D ... é tal q«e ,* C'': :# 0, e«tão ,* é

um raio porque limo-- d#, = 0 (lema 3.17). O raio rk contém um vértice

u # uo pela proposição 3.12 e pelo critério de interrupção de bissecção do

passo 4 do método. Além disso, pelo critério de interrupção de bissecção

do passo 3, / # 0 para todos os cones C'Êj. Seja zi(Êj) uma das extensões

tais que { C /, para cada .j C IN. Então limo-. llu zi(kj)ll = 0, e pela

continuidade da /(.), tem-se ./'(u) = limo-« ./'(z:(Êj)) = /*

Note portanto que o número de subseqüências distintas de cones encaixados

não-vazios é limitado pelo número de vértices ótimos do poliedro original X

Apesar do resultado de convergência deste algoritmo, o bom funcionamento

dele depende também de uma certa quantidade de sorte. O processo de subdivisão

de cones pode demorei muito até produzir um cone contendo a solução ótima, e de

tal forma que ela sqa a solução de max.cxnck atz, onde atz ? ó é o corte de Tuy

produzido. Além disso, a solução ótima poderia ser encontrada logo no início do

algotitmo, e no entanto o processo de exaustão dos cones demoiai muito.

Um exemplo poderá ilustrar a dificuldade. Suponha que
C't :: conelul -- uo, u2 -- uo, . . . , un -- u0}, e que

lu' -- u' 1 = 1, Vr, s = 1, 2, ,n, r # s
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Pelo processo de bissecção, é fácil ver que

dÉ = 1, Vk = 1, 2, . . . , 2''ã' -- l

e, em geral (vida demonstração da. proposição 3.18),

dk = il, yk - 2«''Ü:U, 2m'(:U + l, .

ou seja, o número de cones C'k para os quais dt permanece constante = != é dado

por

l

2(m+l)!!Q5H

/ . n(n+l) ''\ '''

Em Irão, por exemplo, este número é próximo de (10384)", ou seja, a técnica de

bissecção de cones precisa gerar aproximadamente 107õso subcones até que o diâmetro

de todos eles seja limitado por 10 6

Esta "certa quantidade de sorte" pode ser favorecida através do uso de

heurísticas nos subproblemas. Por exemplo, ao resolver-se um subproblema linear

max,cxnc. a'JÇ os valores de /(u) nos vértices enumerados podem ser comparados

com ./*, com custo adicional muito baixo. Além disso, um número maior de mínimos

locais-# podem ser procurados em cada subcone, a partir de vértices iniciais distintos

2

3.2 Os Métodos de 'l:'uy e Thoai &: 'l'uy Para o LCP

Os métodos da seção anterior podem ser diretamente aplicados ao Problema de Com

plementaridade Linear, se X = {z ?. 0 l m(z) = Mz+q ? 0} é limitado e Int(X) # 0

Definição 3.20 (Problema cle Complementaridade Linear LCP)

z > 0

:«(z)

,'«,(;)
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Isso é feito através da reformulação do (LCP) como um Problema de Progra-

mação Côncava IThoai & Tuy 19831.

Definição 3.21 (LCP como Problema de Programação Côncava)

(LC'P -- PPC') l 'f(z) - EL: mi«{z , .«i(')}
l zC X.

Note que a função objetivo ./'(-) é côncava porque é a soma de mínimos de

funções lineares, e satisfaz ./(z) ? 0 para todo z C X. A equivalência dos dois

problemas é trivial.

Proposição 3.22 (Equivalência de LCP e LCP-PPC)
z é solução do (LCP) se, e somente se, z é solução ótima do (LCP-PPC) co'm

./'(,)

Prova Basta notar que se z C X, então z ? 0 e w(z) ? 0, logo

.«í,í /(z, ««) = 0

Em IThoai & Tuy 19831 o método para programação côncava proposto em

IThoai & Tuy 19801 é adaptado ao LCP, na tentativa de lidar inclusive com LCPs

associados a poliedros ilimitados. Mostra-se que se o algoritmo gela uma seqüêncía

infinita de cones C't tais que x n c'k é ilimitado, então o (LCP) é inviável. Apesar

desta caracterização, nota-se claramente que o algoritmo não é capaz de verificar

que um (LCP) é inviável. Por esta razão, mantém-se a hipótese de limitação do

poliedro no presente contextos além disto, esta hipótese é essencial ao método de
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ITuy 10641, que utiliza somente coices de concavidade. Mostra-se a seguir que a

hipótese de X = {z ? 0 l m(z) = Mz + q ? 0} / 0 ser um poliedro limitado depende

exclusivamente da matriz M

Lema 3.23 (Classe de matrizes associadas a poliedros limitados)
X = {, ? 0 l :«(z) = M; + q ? 0} # 0 é / mÍt«'Z' se, e s.mente se, M nã. é um«

matriz So, ou seja, se

> :::+ ü - u

M'/z ? 0 l

Eleva.; Basta ver que X :# 0 é limitado se, e somente se, o cone recessi-

onal C' = {h ? 0 l Mh ? 0} satisfaz C' = {0}. Lembrando a definiçã.o da

classe So como a classe das matrizes it/ tais que

l A > o
]h :# 0 tal que 'l

l m'h 20

tem-se o resultado

A classe de matrizes So contém a classe de matrizes gemi-monótonas Eo, que

por sua vez contém as classes de matrizes .f(, no, Positivas Semi-Definidas, Coposi-

tivas, Não-Negativas, Diagonal Dominantes, Adequadas e Regulares (vida glossário e

IClottle, Pane & Stone 19921). Deste modo, So contém todas as classes de matrizes

para as quais se conhece algoritmos eficientes para processar o (LCP) correspondente

ICottle, Pane & Stone 1992, Murty 19881.

A classe Não-So das matrizes associadas a poliedros limitados é subclasse da

classe /?o das matrizes Pseudo-Regulares, definida pela condição

; ? o l
M'; 2 0 > -:» , - 0

ztM-z - 0 l
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A inclusão Não-So Ç Ro é trivial. Ro é a classe das matrizes para as quais o (LCP)
homogêneo (i.e., com g = 0) possui somente a solução trivial. Outra caracterização

da. classe Ro é como a classe de matrizes tais que o conjlmto de soluções do (LCP) é

limitado ICottle, Pane & Stone 19921.

A estrutura do problema (LCP-PPC) pode ser explorada a fim de acelerar

os métodos apresentados na seção anterior.

Por exemplo, o valor /* utilizado nestes métodos armazena o valor da melhor

solução viável do (PPCI) jú encontrada. Estes valores fornecem estimativas cada vez

melhores do ótimo global, e fornecem alguma informação útil na hipótese do método

atingir o número limite de iteiações. No caso do (LCP-PPC) não interessa obter

soluções com /* > 0, porque nenhuma delas é solução do (LCP). Assim, na geração

de cortes de concavidade para o (LCP-PPC) pode-se adorar /* = 0 na definição dos

valores 0i. Inicializa-se u* com um ponto inviável u'i arbitrário, e para todas as

soluções z dos subproblemas testa-se a validade de /(z) = 0. Se uma solução com

./'(z) = 0 é encontrada, o método pára fornecendo esta solução. Se um dos critérios

de parada é atingido e u* = u'i, então o problema não tem solução.

Lema 3.24 (Corretude do corte de Tuy para o (LCP))
Selva uo um mínimo local-+ de fÇ. ) em X tat que fQuü ) > ç), e se:la. Qtz 2. b o cole de

concciuzd(z(Ze gera(Jo a p(27'fzr (íe u77z corte (;' := cone.[zl -- uO, a2 . , zn -- u0} c07n

f* -. Q. Então, T)ürü todo x e: X n C tül que Qtz < b, tem-se ftz) > Q. E'm outrcts

palavras, o cone atx > não elimina 'n,enhuma sotl ção do (LCP) em X n C.

Eleva.l Se z C X n C' e atz < ó, então pelo lema 3.8, g escreve-se como

z = i + A, onde

i c convIDo,z:l{ c /},

h C conelz: -- u' 1 { g /},
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e / e zl,z2,...,z" são como na definição 3.7.

ã = ceou' + Ei., CE:z: com cvo > 0 (pois a'z < ó), assim

Mais ainda,

/(i) ? ao.f(«') + >1: a{./'(:«') > 0
{€/

e, pelo lema 3.9, ./'(z) 2 .f(i) > 0.

Proposição 3.25 (Métodos de Tuy e Thoai & Tuy com ./'* = 0)

Os métodos de TuU e .Thoai 8 TuU para o (LCP-PPC), iniciaLizados com j'' = q

e a,dicionüdos do teste fQ=) -- ç3 T)ara todos os pontos 'lute,r'm.ediários gerados,

possuem os vnesmos resulta,dos de corretude e convergência das proposições 3.13 e

3.19. Mais ain,da, o método de Thoú 8 Tuy de 'padicionawte'nto de cones sempre

ter'ruina em tem'po anito.

Eleva.J Pelo lema anterior, os cortes de concavidade em um cone C' com

./:* = 0 não cortam nenhuma solução do (LCP) em x n C', e isso garante

a corretude dos cortes gerados. Tem-se então os resultados de corretude

e convergência das proposições 3.13 e 3.19.

A convergência do método de Thoai & Tuy em tempo finito pa-

ra LCPs com solução foi estabelecida. em 3.19. Se, por outro la-
do, o (LCP) não possui solução, então existe um E > 0 tal que

./'(z) ? c, Va C X. Pela proposição 3.19, uma subseqüência de cones en-
caixados C'É- D (7k: .) . . (;ÉJ D . . . não.-.vazios deveria conter um vértice

u C X tal que /(u) = /* = 0, o que é impossível. Portanto não pode

existir uma tal subseqüência, e o método termina em tempo finito. n

Outro momento onde a estrutura do (LCP-PPC) pode ser utilizada a favor

dos métodos de ITuy 1964, Thoai & Tuy 19831 é no cômputo dos valores % e das
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extensões zj. Como /(z) = EZ:: minÍzi,wi(z)} e w(z) é uma fu«ção afim, tem-se

que /( ) é uma função côncava linear por trechos, bem como, em particular, a função

.fj(0) = /(u' + é?(uj -- «')).

./'(«' + o(«* - «')

Lema 3.26 (Número de quebras de /j(0) = (u' + a(uj -- uo)))

.'l /unção /j(0) = ./'(u' + 0(uJ u')), para 0 2. 0 possw{ no mázámo n gueZ,ras, que de

$neln até n -+ \- trechos lineares.

Ple:va.l Seja g/j(0) = u'+0(uj --u'). Então as quebras de /j(0) = ./'(Z/j(0))

correspondem aos valores de 0 para os quais as parcelas d -- wi(yj) trocam

de sinall como a direção uj -- uo é constante, cada parcela troca de sinal

no máximo uma vez, e portanto as quebras ocorrem no máximo n vezes.

Assim, cada 01 pode ser construído em tempo O(n) pelo seguinte algoritmo

Construção de zj e 0j para o (LCP-PPC)

0. Faça 0j l e zj = uJ. Defina .A' «j «' e A" = :«(«j) -- ««(«')
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l

2

Se ./(zj) = 0 pare. zj e 01 correspondem à extensão procurada.

Compute, se possível, ; = argmin l i:li;i-:Ãi.- : ::ilt;ll-=A. 1, onde

;: mi«{ %:lÁ? l«?-w:('') >0'AÍ-a.:"<0} e

i2 - argmin { !i=ZI(!D l #{ -- wi(zf) < 0 e AÍ -- .Ãl" > 0} ,

e faça A.o :: l:el(itl:i$Ê1l. Se não for possível computar {, vá para o

passo 5.

Faça yj = zj + A"(uj -- u'). Se /(Z/j) ? 0, faça zj = g/j, 0j = 0, + Z\"

e volte para o passo l.

Como /(açj) > 0, /(yj) < 0, e não há quebras entre zj e yj, a função

/(.) é linear neste trecho. Portanto faça
AO

0j = 0j + .f(Zj) ./.(zj) - /(yjy
«j + oj(«j - «')

e pare. zJ e 0j correspondem à extensão procurada.

Faça Â' = 1. Se /(z-i+ zV(u-Í -- u')) ? ./'(zj), a fu«ção ./(.) c«sce

ilimitadamente na direção uj -- uol faça 0Í = oo e pare. Do contrário

volte pala o passo 4

3

4

5

Esta possibilidade de aproveitamento de estrutura nã.o é mencionada em

IThoai & Tuy 1983j.

De posse deste método para construção de zJ e 0j, e fazendo uso de
/* = 0 ao longo do algoritmo, é possível implementar os métodos de ITuy 19641 e

IThoai & Tuy 19831 aproveita.ndo fortemente a estrutura. do problema (LCP-PPC).

Na seção seguinte, será visto como a estrutura do problema, original (LCP) pode sel

aproveitada ainda mais, a fim de definir cortes de concavidade mais profundos do que

os da secao 3.1
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3.3 Cortes Profundos para o LCP

Nesta seção, o problema de programação côncava (LCP-PPC) é substituído por uma

família de problemas de programação côncava (LCP-aP), onde a,P C IR]. são esco-

lhidos a cada iteração de modo a gerar cortes mais profundos do que os cortes de

Tuy

Definição 3.27 (LCP como PPC Paramétrico - LCP-aP)

(z,c'p -- aÕ) l /'P(z) - EL: mi«{aizi, ai.«í(')}l zC X.

Lema 3.28 (Equivalência entre (LCP) e (LCP-ct/3))

Para quaisquer a. f3 C \Rb+.}, o problema (LCP-aÍ3) é equivale'rate GO (LCP), no senti

do da T)reposição 3.22.

Eleva Seja . c X = {. ? 0 l w(z) = M, -t q ? 0}. Cear»me«te

.f"P(z) = EZ::. minlaizi,/%wi(z)} 2 0. Além disso,

.f'P(z) = 0 <:::::> ./'(z) = 0

pois, como zi, wi(z) ? 0 e a,P c IRT+,

mi«{.«:,:, /3.«:(,)} = 0 ;: «i(,)

Deste modo, o (LCP-cv/i) é equivalente ao problema (LCP-PPC), e con

seqüentemente equivalente ao problema original (LCP), no sentido da pro-

posição 3.22. l

Apesar da equivalência entre os problemas depender da hipótese forte

a, P c IRI.+, para efeito da construção de cortes de concavidade admite-se a, # c IR3.,
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desde que se tome o cuidado de garantir que /'P(uo) > 0 e assim, pelo lema 3.24

garantir a colretude dos cortes produzidos.

No restante desta seção, uo é um mínimo local-+ de

./(uo) > 0, z;:, u:, ..-,u' são os vizinhos de uo e, para a,a c IRIA,

/(.) X talem que

s«Pl0 l ./''P(«' + 0(uj - «')) ? 0}

s«PÍO l /(«' + 0(uj «')) ? 0},

{.j 1 0, < .«}, e

l «'+0j(«j - «'), sele /,

l uj caso contrário

A estratégia de aprofundamento de cortes aqui proposta consiste em, para

cada uo,t;i,u2 . . . u" utilizados na definição do corte de concavidade, escolher os

parâmetros a, # C IR]. de modo que

0-'

/

0:n 'Z 0j, ''Jj.

e tentei tornar esta desigualdade estrita para pelo menos um índice .j C /. A condição

acima garante que o corte de Tuy obtido através da função ./'P(-) é no mínimo tão

profundo quanto o corte de Tuy obtido com a função /( ).

Lema 3.29 (Caracterização de corte profundo l)

Seja cJ= Z b o cone de concavidade associado a uü e jÇ ), como na de$nição 3.1, e

s'Üa c'z ? d o co'fe de co"ca«idade assou ado a u' e /'P('), com c-,/7 c ÍRT. Se

l)jB Z 0i. W:i, então

"« . x l.'« ? d -:» «'« ? ól

Eleva.J Considere inicialmente o caso % 5; OfP < oo. Neste ca-

so, u' + 0j(uj -- u') C convÍt,',uo + 0;P(t,j -- uo)}. Se, poi outro lado,
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0, < 0;' = oo, então 0j(t,j -- u') C coneluj -- u'}. Portanto

co-{«',u'+0j(uj «') l 0j < .:»}+co«etuj uo l aj = »}

ç co-{«',«' + 0;P(«j «') l 0;P < '«} + co-e{«j - «' l 0;P

e, pelo lema 3.8,

«}

Vz C X lc'z ? d ::::> a'z ? ÓI

No intuito de tomar as desigualdades 0;P ? 0k estritas, para k C /, mantendo

todas as outras desigualdades 0;P ? 0j, Vj válidas, é tentador escrever o problema

de otimlzaçao

l m- E*..0-P
l s.a. 0;' 2 0j, Vj
l a,P ? 0.

E veriílcado a seguir que as restrições do problema acima podem ser formuladas como

restrições lineares nas variáveis a e #

Lema 3.30 (Caracterização de 0;P 2. 0j :# oo)

Suponha, que 0j < m. Então são equi'uctte'r\tes

1. 0:0 'Z Oj;

2. ./'"P(zj) ? 0,'

3. EZ:;.a? ? 0, d ; a: , .! $ ê:«,:(«j), { 1, 2, ,n

Eleva.l j1 .+:::> 21 Definição de 0:# e concavidade de ./'P(zj).

l2::::>31 Tome d = minlcvia{,©iw{(zj)}. Então EZ:: aÍ = /'P(zj) ? 0, e

a{ 5; c-iq, al? .$ Pitoi(zj), á = 1, 2, . . . , n.

l3:::>21 /'P(zj) = EZ:: minÍc-id, PÍw{(zj)} ? EL: d ? o.
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Lema 3.31 (Caracterização de 0;P ? 0j = oo)

Suponha, que 0i -- oo. Então são equivale'ates

2. ./'"P(«' + 0(Uj u')) ? 0, VO ? 0,-

3. EZ;: minÍai(uÍ «j') , #í w. («j «')} ? o,'

4. EZ:: «: ? 0, a{ $ a:(uÍ uP), d 5; D{À/.(«j - «'), á 1, 2, , 7Z,

Prova Para abreviar a notação, considere d üo

21 Definição de 0;P e concavidade de /'P(zj)

l2-:::>31 Seja. g(z) = EZ:i minÍcviz{,/%JU,z}, e suponha por contradiçã.o

que g(d) < 0. Então limo--g(0d) = limo-.0g(d) = --oo. Como g(.) é

côncava, pelo lema 3.9 tem-se limo-- g(t;0 + é?d) = --oo. Mas

/"P(uo + 0d) mi«{a.(«? + Od:), a(.ü/,(«' + 0d) + q:)}
$ EL: mi"Íaí(«P + Od{) + Ülqil,/%(À/,(u'+ 0d))+ Õilq:l)}

g(«' + oa) + EZ;: ÕilÇil,

e assim limo-.»« /(uo -} é?d) 5; limo-- g(u' + 0d) + EZ;: Ãlqil

l3::::>21 Soam

/: = {à l c-idi < ÂÀãa} e

/' ai.Z: ? P{Àãa}.
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Então

.f'P(u'-+ 0d) E::: mi«{a:(o: + Od:), P:(W:(«' + é?d) + q:)}
E.:. mi«{a:«P + a:0d:, #:(.A4.«'+ q:)+ a:0d:)}

+ E / mini'-it'j' + üoÀ4..a, Bi(À4.,ü' + qí) + /3iaÀ4:,d}

E{., ai0 + Ei , Pi0.A4.d + EZ:: mi«{aÍ«?, Pi(.4/,uo + qi)}
é? E::. mi«{a:d{, /%.A/,d} + ./(u')

/(«')

0

>

>

>

l3 41 Análoga à demonstração de l2 31 no lema 3.30.

O problema de otimização anteriormente proposto pode então ser reformula.

do como

max EÀ;./P:lP

s.a. EZ::d ? 0

d sa:«{
d 5; /3{.«i(zj),

X:::d ? o
d $ a:(«í - «?)
d 5; /%À/.(uj -- «'),

a,P 2 0,

onde 0;l/3 = supl0 l /'P(uo + é?(uÊ -- uo)) ? 0} e Ot < oo. Note que este problema é

sempre viável, tomando-se cv :: /7 :: ]1 e

. «{d,««:(«')} .jc/
l minluÍ -- uj', À/,(uj -- t'')} .j gl /

A definição de 0AaP é naturalmente modelada como maxi sujeito a

/'P(u' + 0A(o' -- u')) 2 0,

)

Z

J' C /, ã = 1,2,.. .,n

j g /, { - 1,2
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ou ainda.

E;::. af ? 0

{ .f $ '*:"?+.«:o(«f -«P)
l af $(.ü4..«'+ç.)+AO(«f-«P).

Nota-se que as restrições acima são não-lineares, e não-convexas para os índices { tais

que u.Ê ul) < 0. A dificuldade com a modelagem de Oi; sugere a substituição do objeti-

vo max EÊe/ 0k por um objetivo mais modesto como, por exemplo, max Ekc/ /'P(zk)

Lema 3.32 (Caracterização de corte profundo ll)
Seita, atz Z b o corte de concavidade associado a un e f(..), como na de$nição 3.'7, e

sda c*z ? d o co'te de co'tcaüdade associado a u' e /'P('), com a,P € 1R= . Se

/'P(zf) 2 0, V3 : 01 < oo, e .f'P(u' + 0(uj u')) ? 0, VO ? 0, VJ : 0j = oo, en/ão

,« . x l.'« ? d ::::; «'. 2 ól

.l:'rova : As condicoes

/'P(zj) ? 0, V.j : 01 < oo, e

/"P(uo+0(uj uo)) 20, V0?0, Vj:q

são equivalentes a 0ÍP ? 0j, V.j, pelos lemas 3.30 e 3.31

lema 3.29, tem-se o resultado

Porta.nto, pelo

Antes de apresentar o método para obtenção de cortes profundos para o

(LCIP), mostra-se que não há peida de generalidade em restringir a família de funções

/'P(.) a vetores c-,P em um compacto.

Lema 3.33 (Restrição de cv,P a um compacto)
Selva, uü um menino local-# de fÇ.) em X, e seca, du 2. b o cone de TuU associado ü

./'«P(-) orzde a,P C IR] . Então ezÍsfern d,#' C IR] saías/acendo ]'a' $ 1 e :i'P' $ 1,
l,aãs que f''0' Ç.) T)reduz o mesmo cone de TuU at= Z b.
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Prova Suponha que ]lta > 1, e seja

p = nmaxÍjail, l/3/l l {,.j = 1,2, ,«}

Def[«a a' = (1/p)a e #' = (1/p)P; claramente ]'a 5; ] e ]'P 5; ]. Note

que

/''P'(z) = !./''P(z), Vz € 1R"
a

Assim, como ./* :: 0, os valores 0j, /' e z'j calculados pela definição 3.7

para a função ./''P (.) são idênticos aos valores q, / e zj obtidos usando-se

a função /"P(.) e, portanto, o corte de Tuy é o mesmo.

Método para obtenção de corte profundo

0. Seja u' um mínimo local-* de /(.) em X, com /(u') = /o > 0. Faça

c*= # = ].

1. Calcule

/

;«Pl0 l /'P(«o + 0(«j «')) ? 0},
{J l 0j < «,}, .

«' + 0j(«j - «'), se .j € /,

oJ caso contrário
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2. Resolva o PL nas variáveis a, # e a,

max

s.a.

EÊ., EZ:: af
xz;.d

d
d

EL.«í
d
d

EL: «í
d

lltcr

]'#
., n

1,2,...,n
$ a«,í(«'),
>0

$ #it«{(#j),
J c /, ã - 1,2, , 72.

,n«P)

$ A/%(uj -- u'),
J g /, { - 1,2,

Seja (a*, #*, o-*) a solução ótima do PL

3. Faça a F a* e /3 F P*
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Proposição 3.34 (Corretude do método de obtenção de corte profundo)

Seja uü uvíl m(mimo local-+ de f\ em X colho na de$nição 3.'T. Seja (J= Z b o

corte de concauida,de associa,do Q un e jÇ.), e se:ja ctu Z d o corte de concctuidüde

obtido T)eto método acima. Então, N= c X,

a'z < Z, -:> c'z < d :::> /'P(z) > 0

Além disso, o'u, o corte obtido pe\o método é estritamente mais profundo do que o

conte origi'nat, o' então o co'de origi'nal é e$ci,e'nte eul\ relação à fará\laia de junções

fag Ç'), 'n,o sentido que nenhuvíta junção f"$ Ç.) pode gerar um conte estritamente

mais lprolu'ndo do que atu Z b

!:l.Qya.J O passo 2 do método gera um corte pelo menos tão profundo

quanto o corte de Tuy, pelo lema 3.32 e pelas caracterizações dadas pelos

lemas 3.30 e 3.31. Isso prova que atz < b :::> cüz < d, para todo z C X

Além disso, /"P(u') ? EZ:: aj) ? /(uo) > 0 e então, pelo lema 3.24,

c*z < d :-+ ./''P(z) > 0

Suponha que o corte obtido pelo método não é estritamente mais profundo

do que o corte original. Isso significa que na solução do PL no passo 3 do

algoritmo, pala todo k C /, vale que maxEZ:: af = ./(zk) = 0, onde zA

é a extensão origina] de Tuy com CE :: P :: ], e assim Oka'P = 0J;. Logo,

as restrições OJP ? 0/, Vj, cormins a todos os PLs, forçam a satisfação de

Of'P' = 0À;, VA C /, para todos os cv, Õ C IR3. . Assim, pela contrapositiva

do lema 3.29, nenhuma função /"P(.) pode gerar um corte estritamente

mais profundo do que o corte original de Tuy.
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Observação 3.35 (Heurística para cortes profundos)

Para. LCPs em dimevtsão vnu{.to alta, o PL do passo 3 do método 'para obtenção de

cones proju'nãos pode se tornar custoso com'putacioncttmente, Disto que o número

de uariáueis cresce qucLdraticamente covil n. Nessa sit' ação, é T)ossíuel aplicar antes

uma. heurística, de aprofu'ndaTÍLento, detctthada, Q seguir.

Consi,dele o método para obtenção de cortes profuv\dos, se:Ía di -. uj uü , e co'n,sidere

/.J = minlaid,#,w{(zj)} e gÍ = minÍcvidj,/3iÀ#l.dj} no nú o do passo 3. t/ma

versão 'mais fraca daquele método 'pode ser obt'tda substituindo-se as co'nd'tções

EZ;: mi«{.«{z{,Pi««{(zj)} 2 0, Vj c/
)ll:Z:;: minlaÍdj, P{Jt4.,ój} ? 0, V.j gl /

pet« c.ndiçõ« ««is simples (e «st«iti-s)

mintcviz{,Pitoi(zj)} 2 /iJ, VJ c /, Vá = 1,2,...,n
min{(hdj,/%À4,dj} ? d{, VJ g /, Vá = 1,2,...,n

Estas últimas condições são equivalentes a

q'üe são su$cientes para, garantir a 'batida,de das condições origi'r\a'ts. Mas estas

últimas condições, ljuntüTTLente com CE,l3 Z ç] e cx.l3 '$ h de$nem uma caixa de
uatores pala cx e Í3,

,n

, 7Z

, 7Z

B {(a,P)la $ a $ a e.g $ #5;?}

    vj c i, Vá - 1, 2,

P:«.(«')   vj c i, VÍ - 1, 2,

ceia; ? d', Jã q: i. V{ - 1,2,..

$iMid)   Jã '{ l. Vã- 1,2,
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Assim, o T)robtema PL(k) pode ser substituído T)elo T)roblema. liltear separáuet

«,* XL:.f
;... «f 5; .«:d

a 5; kiwi(zj), { = 1, 2,

(a,a) C B,

que 'posa'ui Q sot' ção ótima tri'uial

casa conlrdHo.
3e wi(d) $ o,

(-y{ ==
a: .. «1 5; ',

® caso corzfrárÍo;

,n

Observação 3.36(Pesos infinitos)
O resultado do tevnü 3.33 üSrma, que não há l)farda de general'idade em consideras-

se os T)ecos cl e l3 dentro de um compcccto, isto é, que não há neTthum co'rte de TuIJ

produz'ldo por umQ j'unção f"P Ç. ) COm CI, B Ç: \Rn+ que 'r\ão selva. produzido utiliza'n,do-

se os pesos dentre de um compacto. Isto não é o mesmo que afirmar q'ue todos os

Gaffes obfjdos coza a{,#j C IR U {oo} famóém podem ser produzidos com os pesos

dentro de um comi)o,cto. O le7n,a übai=o mostra que Q üdoção de pesos in$nitos não

acrescenta nenhuma general'idade ao que Joi ea;posto a'ni,enorme'rate.

Com Q adição de X)estes ãn$'rtitos, a. f'uTLção fa0 çz] ainda é cõllcüua., lhas em geral

perde-se Q co'r\tinuidüde, pois

minto, ««{ (z) }

«: (,:

se z{ < 0,

se zi = 0,

se z{ > 0.

mintooz{ , t«i(z) }
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d/gwn. «id«d« ;e f«n«m ne«á,{o; p«« mp ;, .om«. do tipo .:« + (--.«).

Note-se ain,da. a. necessidade da convenção (x)Q -. Q, para garant'ir a prophedade

fu'n,davnental

Vz C X, /'P(z) = 0 <:::::> ./'(;)

Esta pro'piedade, :juntam,ente com a con,cauida,de e o fato de que ''Jz C X
f'-n Çz] 2. Q, permãteTn a, de$nição de um cone de concavidade com ai -- oo.

;

Lema 3.37 (Pesos infinitos não acrescentam generalidade)

Soam t,',z:, g ,...,z" e/= {J 1 01 < oo} como na de$náção 3.7, c-,Pc(IR Utoo})"

e selva, atz '2. b o Gane T)roduzãdo com a juv\ção f'0 Ç. ). Então existem Qi . Bi C \Rn+ cova

]'a $ 1 e ]'P $ 1, tais gue ./''P'(.) p«duz . ".esmo corte.

;11:leva.; Suponha que cvx; :: oo. A prova consiste em substituir este ak

por um número real dA :: maxÍul, u2, . . . , u.} definidos abaixo..

A defirlição de zJ para .j C / garante que

./''P(zj) = >1: mi«{a:z{, Ói«{(zj)} = 0

e, portanto, dÊ ? 0 e BktoA;(zj) < oo. Para cada .j c / defina

l o ;. «{ -o
"' ' \ ''y' «"{ ::'.

lZ

Se .j g / entã.o, sendo dj = uj -- uo

E mi«{a:d{, #iJW.d/} ? 0

e, portanto, (4 2 0. Para cada .j g / tal que dÊ

.j g / é tal que d{ > 0 e PkiU/kdj < oo, defina uj

n

l2

0, defina uj = 0. Se

êL$&d!. Se, por fim,
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J gl /, dÊ > 0 e #kJWkdj :: oo, como a soma >1:;::t minlcvid{,©íÀãdj} não

possui parcelas --oo, existe um número real u.í tal que

mi«{ujdÍ, PÉMkdj} + >ll: mi«{aid{, PiJ%dj} ? 0

Seja a; = ai, Vã :# k, e ai: = maxtui,u2,...,u.}. Por construção,

.f''P(#-j) = /'P(zj) = 0, para todo .j € /, e EZ;: mima;d{,&À4..dj} ? 0,
pala todo J g /. Portanto .f"'P(.) gera o mesmo corte de Tuy que /'P(.).

Repetindo o argumento para cada peso inHnito, e aplicando ao final o

lema 3.33, tem-se o resultado.

3.4 Experiência Computacional

Os cortes profundos da seção anterior foram incorporados aos métodos de ITuy 19641

e IThoai & Tuy 19831, e alguns testes aleatórios foram gerados para avaliar o impacto

desta técnica. Os programas foram escritos em C, e executados em um Pentium ITT

1 .2 GHz rodando Linux 2.2.19.

Os testes aleatórios foram gerados separadamente pala LCPs com so-
lução e LCPs sem solução. A garantia de solução pode ser obtida fazendo-se

gi? /%,., V{ <n e q« = Mn,«, que fornece a solução z = (0,0,...,0,1)*. Os

problemas sem solução foram obtidos fazendo-se wl(z) = zi l e w2(z) = zi -- 2, o

que garante que kiwi > 0 em toda solução viável. A limitação do poliedro é garanti-

da fazendo-se w«(z) = EZ;:(--p{)zÍ, onde p > 0. Focam descartados todos os testes

resolvidos trivialmente, isto é, todos os testes para os quais uma solução foi obtida.

pelo método de Lemke, ou durante a inicialização por símplex.

No caso do método original de jl'uy 19641, foram adotados os seguintes pro-

cedimentos em situações de dificuldade.
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1. 0 método comporta até MAXCUTS=20n cortes, onde n é a dimensão do (LCP)

2. Se o método de busca de mínimo local-* (página 3.1) termina em um vértice

deter)eiado, este método é re-iniciado a partir de um novo vértice aleatório.

Esta re-inicialização é permitida. até um número máximo de MAXDEGEN=5
vezes por iteração externa.

3 Se, a. partir de um mínimo local uo, sã.o obtidas as extensõesÍzi lí = 1, 2, . . . , n},

e o volume da região cortada é muito pequeno (menor que 10-8), então o corte

mal-comportado nã.o é introduzido, e um novo vértice aleatório é gerado para a

busca. de mínimo local, até um máximo de MAXBADCUTS=5 novos vértices

por iteiação externa.

E utilizado como estimativa do volume da

do simplexo com n arestas ortogonais saindo

lzi -- poli , í = 1,2,. . . ,n, dado por

região

de uo

cortada o volume

com comprimentos

}''(«', «', . . . , ««) - 11Ltlg. «'11

4 Se um dos limites acima é atingido, uma rotina de abandono de cortes é acio-

nada, que ordena os valores y(uO, zi, . . . , z") dos cortes introduzidos, toma. P' o

máximo dentre estes valores, e elimina todos os cortes cuja estimativa de volume

seja menor que Ú, detendo um número máximo de MAXCUTS/2 cortes. Esta.

rotina pode ser acionada até MAXRESTAR;l'S=3 vezes, sendo que na tentativa

seguinte a MAXRESTAR;l'S o programa interrompe a execução.

O método de IThoai & Tuy 19831 não tem as mesmas dificuldades na pre

vença de degenerescência Oll cortes mal-comportados. Um limite superior de

MAXCONES=20n foi estabelecido para o número de subproblemas.
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Os resultados dos testes deferentes a problemas com solução com o método de

ITuy 19641 são apresentados na tabela a seguir. Para cada dimensão testada, foram

gerados 10 problemas com soluça.o, pala os quais nem o método de Lemke nem a

primeira busca de mínimo local-'K fornecem a solução do (LCP). Para cada tipo de

corte utilizado (corte original de Tuy, heurística para cortes profundos e método para

obtenção de corte profundo) são dados o número de desistências (problemas em que

não se conseguiu achar solução após MAXRESTAR;l'S ieinicializações), o número

médio de cortes utilizados, e o tempo médio. A dimensão máxima para o método de

obtenção de cortes profundos foi escolhida em função da capacidade de processamento

em memória (isto é, sem "swap") da implementação do simplex utilizada.

Mlétodo de ITuy 1964] p/ Problemas Com Solução

Os resultados do mesmo método para problemas sem solução são dados a

seguir.

Testes Cortes de Tuy Heur. p/ Cortes Prof. Cortes Profundos

  # w:: g   q:: q:: bo

  - 1.1 8.372 - 6.2 9.244 - -

- 3.9 0.043 - 1.3 0.019 - 2.2 8.443

1.0 0.06tl- 4.0 0.080 ll 2.33 90.378

: ' , ;,, l . , , . .,* l ..
- , , ; .,; l . ; ; , .,. l . . .

- 1.3 0.002 1 - 1.0 0.002 1 - 1.2 0.009

- i.i o.o03 l - 1.3 0.004 1 . i.2 0.283
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Método de [Tuy 1964] p/ Problemas Sem Solução

Nota-se, a partir das duas tabelas, que o aprofundamento dos cortes tem um

impacto bastante diverso em problemas com e sem solução. Na última tabela (proble-

mas sem solução), o impacto do aprofundamento é intuitivo, no sentido que o número

de cortes necessários para esvaziar o poliedro diminui em função da "qualidade" do

corte (o corte "profundo" é melhor do que o corte "heurístico", que por sua vez é me-

lhor do que o corte de Tuy). Na primeira tabela, o impacto é menos previsível, pois

uma mínima alteração em um corte pode conduzir o algoritmo diretamente à solução

(obtida pela busca de mínimo local-*), ou afmtá-lo completamente da solução.

Com exceção dos testes com solução em dimensões 30, 40 e 50, o desempenho

deste método com qualquer escolha de corte é pior do que o desempenho de um

método de solução direta, do tipo "branch & bound". Lembra-se ainda que o método

de ITuy 19641 não possui qualquer resultado de convergência em geral.

A seguir, sã.o apresentados os resultados da. experiência computacional com o

método de IThoai & Tuy 19831, para problemas com solução. As informações dadas

são semelhantes às dadas para o método de ITuy 19641. Aqui o número de cortes

calculados é igual ao número de cones enumerados no processo de bissecção.

Testes Cortes de Tuy Hleur. p/ Cortes Prof. Cortes Profundos

    # q:: Ho  
 

- 1.3 0.001 - l.o o.001

1.7 0.00]

i :l::. :=
1.0 0.002

- 1.0 0.008

- 1.4 0.056

- 1.3 0.132
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Método de IThoai & Tuy 1983] p/ Problemas Com Solução
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O mesmo método pata problemas sem solução teve o comportamento descrito

pela tabela a seguir.

Mlétodo de IThoai & Tuy 1983] p/ Problemas Sem Solução

Testes Cortes de Tuy Heur. p/ Cortes Prof. Cortes Profundos

      # w:: g

 
5.5 0.335 - 2.4 0.101 - 2.2 20.225

- * ' . .;. 1 - ' ' « .;. 1 ---
- 3 1 2 i85 1 - 3 8 2 862 l --
- ; ' , ,., l - . . , ,,, l --

1 2.78 1.73611 2.11 1.888 1- 3.1 5.903

- 22.7 0.103 - 6.5 0.029 - 1.8 0.427
- 1.6 0 002 l - l.o o.o02 l - 1.6 0 012

Testes Cortes de Tuy Heur. p/ Cortes Prof. Cortes Profundos

  W:: # bo   #: # bo

 
,: =: : =:

- l.o o.001

1 15.89 0.026

8 151 0.526

10

- 1.0 0.002

- 1.0 0.007

30.2 1.518

1 1.0 6.237
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As observações principais a partir dos testes acima são semelhantes às feitas

para o método de ITuy 19641. No caso de problemas sem solução: observa-se aqui

uma mudança qualitativa. através dos cortes profundos, pois um grande número de

problemas só pudera,m ser resolvidos através do uso destes cortes.

No anta.nto vale relembrar que, para as dimensões aqui consideradas, métodos

diretos do tipo branch & bound IAl-Khayyal 1987) são eficientes para a solução do

(LCP). Resultados computacionais encorajadores para LCPs de dimensão n entre lO

e 500 foram obtidos em IPardalos & Rosen 10881. Isto parece indicar que existam

alternativas mais interessantes para a solução de LCPs difíceis (em especial, quando

a matriz é Nã.o-So) do que aquela proposta em IThoai & Tuy 1983].

3.5 Conclusão e l:rabalho Futuro

Neste capítulo foi apresentada uma técnica de aprofundamento de cortes de concavi-

dade, inspirada pelos trabalhos de ITuy 1964, Thoai & Tuy 1980, Thoai & Tuy 10831.

Constata-se que esta. técnica produz cortes mais profundos do que os de Tuy, sempre

que isto é possível. No entanto, a experiência computacional com os métodos origi-

nais, bem como com o uso de cortes aprofundados, não permite concluir que estes

métodos sejam adequados pata resolver LCPs de médio e grande porte.

O método original de ITuy 19641 não possui resultados de convergência, em-

bora possa ser considerado como um método heurístico para obtenção de mínimos

locais-# de um problema de progra-mação côncava (seção 3.1). No caso do (LCP), a

obtenção de um mínimo local-* z tal que /(z) > 0 não dá informação nenhuma sobre

o problema.

O método de IThoai & Tuy 19831, por outro lado, possui um resultado de

convergência (proposição 3.19). No entanto, esta convergência pode ser muito lenta,

como indicado no final da seção 3.1. Além disso: em comparaçã.o com o método branch
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& bound para o (LCP), tem-se que este último impõe um dado fonte sobre a solução

pretendida, exigindo que zi:= 0 ou toi:: 0, e diminui estritamente a dimensão do

subproblema, enquanto o processo de bissecção de cones de IThoai & Tuy 19831 divide

o problema em dois, porém não diminui a dimensão do subpioblema, nem ganha

qualquer outra informação sobre as soluções, além daquela dada pela concavidade

da função ./'(.). Isso pode explicar que também este método tenha interesse para

problemas de programação côncava em geral, mas possa ser de pouco interesse para

a solução do (LCP).
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Capítulo 4

Conclusão Geral

Neste trabalho foram considerados três problemas, a saber, o Problema de Ajuste de

Dobradiças (capítulo 1), o Problema de Valores Próprios Complementar (capítulo 2) e

o Problema de Complementaridade Linear (capítulo 3). Como as possíveis extensões

de pesquisa já foram apresentadas no final de cada capítulo, são indicadas a seguir as

principais contribuições do presente trabalho.

O Problema de Ajuste de Dobradiças surgiu em IBreiman 19931, onde foi

proposto um método iterativo para encontrar mínimos locais do problema. Em

IPucai & Sjõberg 1998j propôs-se uma técnica, de amortização do tamanho de pas-

so para- aumentar o domínio de convergência do método. A formulação do problema

utilizada nestas duas referências é

E
{-1

min (maxi.4:z, ,'l:y}

137
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A formulação do problema original como MPEC,

mm a'a

s.a. r := o -- .4z -.F b

s :: a .4y + Ó

res = 0

r, s 2 0,

é apresentada aqui pela primeira vez. Todas as caracterizações de soluções e proprie-

dades desta formulação são novos. Também são rlovos o método enumerativo usando

partições separáveis, e o conseqüente resultado de pojinomialidade do número de nós

da árvore de enumeração, pala dimensão m do espaço dos pontos dados fixa

A formulação do problema com a norma /i como MPECI linear

(nF)

mm

s.a.

]t,y

r :: cr -- .4z + Ó

s = o- -- .4y + b

'y? o-

rts :: 0

r, s ? 0,

(LnF)

bem como a técnica de solução baseada em SLCP IJúdice & Faustino 19921, aparecem

aqui pela primeira vez.

O Problema de Valores Próprios Complementar foi proposto no "77ZA /n-

fernaíáona/ Sg/mposáum on À/alÀemafáca/ Programming" IJúdice: Costa, Figueiredo &

Martins 20001. Neste simpósio foram apresentados alguns resultadosi em colaboração

com M. Queiroz e C. cumes. Outras pioposições2 aparecem a.qui pela primeira. vez

l Proposições 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.17, 2.29 e 2.30.
2Proposições 2.14, 2.18, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 e 2.31
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e, em particular, o estudo do caso simétrico, que conduziu à solução via métodos de

gradiente.

A proposta do uso de cortes de concavidade para a tolmulação do (L(.;P)

como

(.LC'P - PPC') I' " " /(') - EL: mi«{,:, ««:(')}
zCX

é de IThoai & Tuy 19831. A maioria dos resultados das seções 3.1 e 3.2 são direta-

mente derivados de ITuy 1964, Thoai & Tuy 1980, Thoai & Tuy 1983jl as exceções

são comentadas a seguir.
A 1 ; ... ;+ n ,.; .
Z X l A 111 A U(Ar\ÍLAv

d
J

<

2

obtida no lema 3.17, bem como o uso da estrutura linear por trechos de
/j(0) = (u' + 0(uj -- u')) (lema 3.26 e "método de construção de açj e 01 pala o (LCIP-

PPC)"), não são mencionados em IThoai & Tuy 10831. Além disso, a caracterização

da classe de matrizes para as quais X = {z ? 0 l to(z) = Mz + g ? 0} # 0 é limitado

(lema 3.23) nã.o é mencionada nos trabalhos seguintes, que tratam a compacidade de

X como uma hipótese sobre (M, q): IMangasarian 1997, Patdalos & Rosen 1988, She-

rali, Krishnamurty & Al-Khayya1 1996, Sherali, Krishnamurty & Al-Khayyal 1998

Thoai & Tuy 19831

A formulação do (LCP) como uma família de problemas de programação

roncava

Í mi« /'P(z) = EZ::: mi«{a:zi, Ói«,i(z)}
! t .{ : }-F rxr iÁ \ Z

bem como a proposta de cortes profundos pala o (LCP) baseados na escolha de

membros desta família, aparecem aqui pela primeira vez. Outros resultados3, bem

como os métodos de obtenção de cortes profundos, são novos
3Lemas 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.37 e proposição 3.34
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É interessante observar a variedade de situações em complementaridade e de

técnicas em programação matemática encontradas neste estudo. Para o MPEC do

capítulo 1, após várias tentativas com outras abordagens, a melhor solução encontrada

(e aqui apresentada) é um método de otimização combinatória (do tipo bianch &

bound) explorando a relação entre soluções viáveis e hiperplanos sopa-dadores dos

dados (partições sepa-dáveis). No capítulo 2, estabelece-se a equivalência entre um caso

especial de um NCP misto e um problema de encontrar mínimos locais de um PNL.

No capítulo 3, o LCP é tratado como um problema de otimização global (programaçã.o

côncava). Nos três problemas, são encontradas formulações de subproblemas como

PLs e PQs. Assim, considera-se que o presente trabalho cobre um amplo espectro do

ferramental das áreas de complementaridade e programação matemática.
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