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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma especialização do Método Primal Simplex 
para resolver o Problema de Aproximação Linear no L1  e o Problema de 
Regressão Quantil, os quais são casos particulares de Problema de 
Programação Linear por Partes. 

No Problema de Regressão Quantil a função objetivo linear por partes 
depende de um parâmetro O e, com pequenas adaptações da pós otimização 
clássica da Programação Linear, pode-se determinar o intervalo para O onde 
a solução do problema fica invariante. Assim, este trabalho apresenta também 
uma maneira simples para realizar esta análise pós otimização. 

Além disso, este trabalho apresenta alguns resultados computacionais, 
utilizando-se de exemplos da literatura. 
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ABSTRACT 

This work presents a specialized of the Primal Simplex Method in 
order to solve the Least Absolute Approximation Problem as well as the 
Regression Quantile Problem, which are particular instances of Piecewise 
Linear Programming Problem. 

The piecewise linear objective function of the Regression Quanrile 
Problem is defmed using a parameter O and slight modification in the classic 
post-optimality analyses of Linear Programming can be obtained in order to 
determine the interval for O where the solution remains invariant. This work 
presents a simple manner to get this interval. 

Furthermore, this work illustrates some computational performance of 
the implemented method using examples from the literature. 
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

É, muito comum em Programação Linear problemas com estruturas

particulares. A simples aplicação ãe um método geral de Programação Linear
normalmente é muito dispendiosa. Nestes cas¡os a exploração da estrutua
particular leva a grandes economias, tanto de memória como de tempo de

processamento, pois evita-se atmazenar e operar com zeros.

Neste trabalho, estudamos o Problema de Aproximação Linear no Lt
também chamado de Problema de Minimização dos Desvios Absoluto
Mínimo, e o Problema de Regressão Quantil, explorando o fato da firnção ser

linear por partes.

Como motivação, suponha que temos m pares de observações (xr,y,),

i = 1, 2 ,..., m. Podemos traçar esses pontos e tentar ajustar a eles uma firnção,

dentre uma família de firnções pré estabelecidas þor exemplo, funções

lineares, quadráticas, etc.), tal que os pontos estejam "o mais próximo
possível" da firnção (veja figura abaixo).

Y

a

a

'( xi, yi )

X
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Mesmo que as variáveis x e y tivessem uma relagão exat4 os poltos

traçados não satis-fariam esta relação, devido aos elros de medidas.

Geralmente o tipo de firnção a ser ajustada é sugerida por evidências

empíricas ou arg¡mentos teóricos. Sugerimos nm modelo, e então, devemos

analisá-lo para lrer se está adequado. Este é um problema de estatística e não

será objeto deste estudo. Nos limihremos ao problema de determinar o melhor

ajuste, uma vez definida a famflia de funções.

Suponhamos que a relação entre as duas variáveis x e y seja linear,

isto é,

Y:Fr+pox+e (1.1)

tal relação é conhecida como uma "regressão linear simples" de y em x,

onde e é o erro de medida (veja figura abaixo).

(xrYi)

Y

a

ei

Para os valores observados temos:

Queremos determinar Fo e Pr tal que

yi : Fr * poX, * e, i = 1, ..., lrl. (1.2)

x
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Ëþ, -p, -Fox,l : å1", I 
: ll" ll, (1.3)

seja minimizado. A expressão (1.3) é, chamada de "soma dos desvios

absoluto".

Observe que, se o critério usado em (1.3) fosse a soma dos quadrados

dos desvios, teríamos o clássico problema de "Mínimos Quadrados".

Em notação matricial, podemos escrever (1.2) como:

Y=XF+e (r.4)

onde

u : 
[Ë:]' L:I " 

[:]

x- e

Assinn, o problema de ajustar uma reta usando o critério (1.3) consiste

em determinar p tal que:

min ll" ll, = o," (ä ", Ù

s.a-XP+e:Y. (1.5)

De uma maneira geral, o Problema de Aproximação Linear no L, é

descrito por (1.5) onde:

X e E'*, denota uma matriz obtida por um conjunto de m medidas de

observações em n variáveis independentes;

Þ e En, denota o vetor de parâmefios do modelo;

y e S1', denota as medidas na variável dependente;

t e E', denota os erros aleatórios (desvios ou resíduos).
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Assumimos por hipótese que n <m e posto(X) = n. 

De acordo com Eisenhart (1961), (veja [91), o Problema da 
Aproximação Linear no L1  foi sugerido por Boscovitch na metade do século 
XVIII antes da introdução do Método dos Mínimos Quadrados, porém não foi 
muito usado devido ao desconhecimento de algoritmos eficientes para 
problemas com vários parâmetros. 

Mais de 100 anos depois, Edgeworth (1887) propôs o ajuste de curvas 
e de modelos mais complicados pela minúnização irrestrita de (1.5). 
Entretanto, os cálculos são mais complexos que a solução das equações 
lineares que resultam do Método dos Mínimos Quadrados. 

Conforme Bloomfield e Steiger [9], um novo método foi introduzido 
por Rhodes (1930) e discutido por Singleton (1940). O desenvolvimento de 
Programação Linear e a observação de Harris (1950), de que o Problema de 
Aproximação Linear no L1  pode ser transformado em um Problema de 
Programação Linear, um grande avanço. Esta linha foi seguida por Wagner 
[13] e muitos outros, incluindo Barrodale e Roberts [5] Narula e Wellington 
(1977), Abdelmalek [2] e Robers e Ben-Israel (citado também em [4]). 

Embora com motivações diferentes, estes métodos são equivalentes 
[4]. 

Em 1959, Wagner [13] propôs a transformação: Defina f3 = - 0-  e 
= E+  - E-  com ir, fr, c+  e E-  todos não negativos, então o problema 

(1.5) é equivalente ao seguinte problema padrão de Programação Linear: 

min (Et 
i=1 

s.a. X0+  - Xf3-  + E+  - E-  = y 

r3+ 	0, f3- 	0, 	 (1.6) 
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O artigo pioneiro de Ba¡rodale e Roberts é baseado no quadro simplex

explorando as particularidades do problema.

Bloomfield e Steiger desenvolve o método simplex, porém sem o uso

do quadro, explorando tarrbém as particularidades do problema. Esta

abordagen¡ com ligeiras modificações' será adotada neste trabalho. JáL

Abdelmatek e Robers e Ben-Israel aplicam o método dual simplex ao

problema dual.

Outros autores têm usado o método simplex revisado, podendo ainda

acrescentar a decomposição L.U..

Embora o desempenho computacional possa diferir, tais métodos

geram sempre a mesma sequência de pontos, exceção feita ao método de

Bloomfield e Steiger que tem uma regra diferente para escolha da variável a
entrar na base (novo ponto a ser interpolado), e possuem como essência o

método simplex.

Ainda de acordo com Bloomfield e Steiger, Bowditch em uma

tradução inglesa de um trabalho de Laplace observou que o Problema da

Aproximação Linear no L, é menos sensível a erros extremos que o ajuste por

Mínimos Quadrados. Observações semelhantes foram feitas por Edgeworth e

por Rtrodes (1930). Assim, o conceito simplista de estimar desvios absoluto

mínimo, associado ao desenvolvimento de técnicas com custo computacional

competitivo torna o problema consideravelnente importante.

Entretanto, a aplicação direta do Método Simplex ao problema (1.6)

não leva a um algorimo eficiente. Barrodale e Young [7] exploraram algumas

particularidades do problema (1.6): i) uma solução factível básica está sempre

disponível, sendo desnecessário a fase I; ii) as colunas de Pl e Pt, ("1 e

ri) diferem apenas do sinal, sendo desnecessário o annazenamento e

atualização de todas as colunas do quadro Simplex, levando a uma grande

economia de memória. Balrodale e Roberts [6] recomendaram que nas n
primeiras iterações as variáveis gi ou g, fossem escolhidas para constitr¡ir a

base (isto leva a interpolação de n pontos, que é propriedade de uma solução

ótima). Apesar destas observações representarem economia de memóri4 o
número de iterações do Método Simplex poderia ser reduzido ainda mais.
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Finalmente em 1973, Ba¡rodale e Roberts [5] conseguiran reduzir o
número de iterações pelas seguintes observações: i) quando uma variável

básica pl atinge o nível zeto, pode-se muda¡ a variável básica pl por pr

(o mesmo vale para r¡ma variável básica pt) e não há "pivotamento" - isto

decorre do fato de F¡ ser irestrita de sinal, portanto não limita o crescimento

de qualquer varirivel não básica; ii) quando r¡ma variável básica ei (et )
atinge o nível zero,pode-se trocar ef por e, (e, por si), porém o custo

relativo da variável não básica se alter4 isto decorre do fato de ai ser

irestrita de sinal, porém com valor crítico na origenq isto é, há uma mudança

no "custo" de e, quando muda de sinal.

Neste trabalho estudamos também o Problema de Regressão Quantil.

Regressões Quantis são introduzidas em Koenker & Bassett [10] como

quantidades de interesse no desenvolvimento de procedimentos de estimativas

robustas.

As Regressões Quantis são definidas como soluções p(0) e A' do

problema:

min t (r-exe,)+ I e(",)
i/e¡ 30 i/e¡à0

tarnbém escrito como

s.a.XP+e=Y

rnln

s.a.Xp+t=y.

llor(",) + ¡o,(",)ì
\iet¡ iel¡ )
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com

ou ainda

onde

Io = {i/ê,=o}

r, = {i/ê, +o}

ps e [o-Lo]

6i=
e se ieI* ={ilô, >O}

(e-l) seiel-={ilâ,<o}

Sio 
rr(F,") = .-(åt (",))

(1.7)

s.a. XP + e =V

X e fr^, posto(X) = n

0 e (o,t)

fj é uma ñurgão linear por partes ilusüada no gnâfico abaixo:

t
0-t 0

8.
I
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no Lr, pois

minimiz¿çfls.

Observe que para 0 : ll2 temos o Problema de Aproximação Linear

ry,(g,e) =,ir;(",) = *i¡",¡ e o fator % não interfere na

O objetivo principal deste trabalho é o estudo do Problema de

Aproximação Linear no L, e do Problema de Regressão Quantil, com o intuito

de determinar a solução nr¡mérica desses problemas, utilizando para isso uma

especialização do Método Primal Simplex da Programação Linear.

Portanto, desenvolvemos todos os passos da especialização do Método
Primat Simplex aplicados aos problemas (1.5) e (1.7).

AssinrU no Capítulo 2 são desenvolvidas af¡ propriedades de

factibilidade para os problemas em eshrdo. Tais propriedades são as mesmas

para ambos os problemas, una vez que têm o mesmo conjunto de restrições.

No Capítulo 3, mostramos as propriedades de otimalidade para (1.5) e
(r.7).

Baseado na teoria apresentada nos Capítulos 2 e 3 desenvolvemos o

Método Primal Simplex para os problemas em estudo. Este desenvolvimento é
feito no Capítulo 4, onde também apresentamos seus respectivos algorimos.

De acordo com Osborne [l1], as soluções quantis podem ser

calculadas combinando Programação Linear com técnicas de pós otimização.
Assim, no Capítulo 5, fazemos um estudo detalhado da análise pós otimização.

Finalmente, no Capítulo 6, apresentamos alguns resultados

computacionais obtidos pelos métodos aqui apresentados. Desenvolvemos

também nm exemplo de pós otimização utilizando a teoria apresentada no
Capítulo 5.
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CAPÍTT'LO 2

PROPRIEDADES DE FACTIBILIDADE

Neste Capítulo, detalhamos propriedades de factibilidade, do

Problema de Aproximação Linear no L, bem como do Problema de Regreósão

Quantil, salientando direções factíveis, direções simplex e soluções básicas.

2.1 PRELIMINARES

Introduzimos aqui propriedades de factibilidade que serão utilizadas

no desenvolvimento dos métodos do Capítulo 4.

Considere o problema de Aproximação Linear no Lt

.i" ll" ll,

s.a.XP+E:Y

e o problema de Regressão Quantil

IIlln l:0,(",)+ xo,(",)ì
\iao ielr )

Q.r.a)

(2.1.b)s.a.Xp*e=y.

onde

9



lo = {i/â, =o}

I, = {i/ê,r.0}

pe e [o-Lo]

6i=
0 seiel*={i/ô,>O}

(e - 1) se ieI- ={ilê, <o}

o e (o,t).

Consideremos aqui apenas a restrição dos problemas:

Xp+t:y (2.2)

com X€ E*, posto(X)=n e n(m.

2.1.1 DrREÇÕES FACTÍ\¡ErS

se¡a (p,ê) *u solução factível, isto é, (p,;) satisfaz Q-2).

Uma estratégia usual de métodos numéricos consiste em perturbar

(Ê,e) e obter uma nova solução também factível.

Essa nova solução é, entilo, obtida da seguinte forma:

comdueEned"eEt.

[:) 
= 
[!) 

.'(ï), õ>0 (2.3)
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Dizemos que (g,a) é perturbada na "direção (uu,u")" e õ é o

"passott adotado nesta direção.

(Uu,U") é chamada "direção factível" em (p,e) seUma direção

existe A >O hlque

(:) =[å) .'(t)' võero'õ]

seja factível, ou sej4 a restrição Q.2) deve ser verifi,cada.

Desta forma" para que (Uu,U") seja direção factível devemos ter

xp +, =x(P+õau) + (â+oa")

: (xp+a) * o(xau +d")

=V.

Como Xp+â=y e õ>0 temos,

Xdu + d" :0

('Ð(::

(IlI)d:0.

AssinU uma direção factível d' = (¿u,¿")t deve pertencer aô núcleo

de OLI) que é denotado por N(IÇI). A recíproca é facilmente verificada.

Assim, temos provado o seguinte:

):o
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Teorema 2.1: Seja (p,e) uma solução factível. Uma direção 4' = (du,d")'

é factível.- (p,A) se e somente se d e N(ILD.

2.1.2 SOLUçÃO GERAL DO SISTEII{a Xp + e : y

Nesta seção estudaremos as soluções gerais para o sistema

Xp+s=y.

Teorema 2.2: Seja (p,a) uma solução do sistema XP + E : Y. Então, (P,")

com p e En e E€E' satisfaz xP+t:y seesomentese

e õ >0.

Prova:
(:+) Porhipótesetemos que Xfr + ê =y e XP * t =Y.

Seja d = Logo,

Xp+":¡fr+ô

x(p-p) +(e-ê) =s

' Xdp * d" :0.

(:):[3).'(i:)

onde deN(X,I), com d=[i:)

(:)[å)

L2



Portanto, d e N(IÇI).

(e) Temos agora que d € N(¡qI), isto é, Xdu + d" = 0, e

e queremos mostra¡ que Xp * e : y.

xp +, =*(Ê + odu) + (â + õd")

= (xp*;) + õ (xdÞ +d")

=XF + ê

Portanto, Xp+t=y. I

Podemos explicitar todas as soluções do sistema XP + e : Y como

descreveremos abaixo.

Temos por hipótese que posto(X) = n. Assim, podemos selecionar n
linhas lineannente independentes da maûiz X, obtendo r¡ma matriz B e
n* (note que B é inversível) e seja ¡ . g(m-n):o amattz forrrada pelas

linhas restantes de X. Podemos escrever X como

Q.4)

(:) = 
[3) 

.'(ï)

v

/s\*: 
T.*J
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A partição acima na mafiz X é chamada "partição básica", a

matriz B de t'matriz básicat' e amatrrz N de "matriz não básica".

Considerando a partição básica (2.4) podemos reescrever (2.2) como

(2.s)[i)' +
8B

8N ) 
= (i:)

onde rB € nn e yB € no säo formados, respectivamente, pelas

componentes de E e y que possuem os mesmos índices das linhas de B.
Analoganente para eN € E'-n e yN e Et-o.

Então, (2.5) pode ser escrito na forma abaixo:

Bp + ts: ys

Q.6)e

AssinrL de Q.6) obtemos:

Np+EN=yN.

F = B-ty"-B-t""
EN = yN -Np

Então, se atribuirmos valores a Es = ês em (2.7), teremos o valor

das demais variáveis P = p e e" : ê¡; isto é, basta atribuirmos valores a

rB para obtermos uma solução do sistema Q.2).As variáveis EB são

chamadas "variáveis livres" (em Programação Linear são chamadas de
variáveis não básicas. Note que para este problema, as variáveis "não básicas"
e" estão associadas à base B.).

Temos, assin¡

Q.7)

(2.8)P = B-rys-B-'ê"
êr.¡ = YN -NP

L4



t---

tal que, (p,a), com ât = (ê",â"), satisfaz o sistema xP + t = y'

Se pernnbarinos ôB pof um vetor d"" (d"" é qualquer vetor de

Eo),

as = ân * l* Q.9)

podemos obter uma nova solução para o sistena xP + E = y' bastando

substitnir Q.9) em Q.7):

F=B-tY" -B-t""

,B-ty" - B-t(â"+d"")

= Ê _ 

"-rd""

onde d0= -B-td"" (2.r0)

=Þ+dp

e

com d"n -¡Jd"r onde Ñ =NB-t.

Assinq anova solução (p,") ¿

EN= Y¡¡ - NP

= y¡¡ - x(p-g-tu"")

= ê* + NB-rd""

=ê"+d"n

Q.LL)

15



com t: 8B

8N

(:) :[3) .(ï),

d-ÞB

d""
ê : fÎ"1, d": I

\eN/ \
com

por (2.11).

Por construção, sabemos que a solução (P,r) obtida acima satisfaz o

sistema dado e, pelo TeoremaZ.Z, necessariamente devemos ter d e NQÇI),
que pode ser facilmente verificado por:

dp= -B-td"s € Bdu + d"" = o

d"* ¡d"r a , d"N : -Ndp <+ Ndu * d"" = 0.

AssiÍr,

d", escolhido e d"" dado

-0.(i)" . (
d""

d"t

Portanto, Xdu+d"=0 e deN(ILI).

2.1.3 DIREÇOES SIMPLEX

Podemos tanrbém determina¡
independentes escolhendo

vetores de NQLI) linearmente

Q.t2)

n

dl, = r¡ j: 1, 2, ...,t

onde e, é um vetor do En com I na componente j e zero nas demais.

Temos assim, de (2.10) e (2.11) os vetores de NOLI):

16



då = - (s-')'

dJ
a

d-òB ei

ñj)=(d_ÞN

ou

j: 1, 2, ..-,t (2.r3)

com då e a| dados acim4 onde (e-t)' é a j-ésima coluna de B-r e

ñj:N(n-r¡i.

Uma nova solução obtida por uma perturbação na direção dj e pas¡so

ô>0

coffesponde a estratégia de alterar apenas a j-ésima componente do vetor das

variáveis lirnes e"

ieB
j eB, j*í

onde e, é a i-ésima componente de e".

Tal esüatégia é chamada "estratégia simplex" e corresponde a adotar

a direção dj defïnida em (2.13). As direções d', j : l, ..., & são chamadas

"direções simplex". Note que, -¿j é também uma direção simplex e

corresponde a estratégia:

'' 
=(:i)

õ

(:) = 
[3) 

.'[ti),

f", = ê,

t', = ê,+ õ

t õt

L7



Teorema 2.3: Se (Uu,U") for uma direção factível, então

n.
d" = Ed".dl

comi e B.

Prova: Note inicialmente que:

[¿t.¿:] :[#-J

=[*]"-'

= XB-l.

Por hipótese d é uma direção factível. Entilo, pelo Teorema 2.1

temos que d e N(X,I), ou seja

Xdu + d" :0.

Segue que,

d" : -Xdu

: xB-Id""

pois de acordo com (2.10) temos que du = -B-rd"".

AssinU

u" = [u:...d3]¿*

18



2.t.4 SOLUÇÃO BÁSrCA DO STSTEMA Xp + r : y

Vamos agora determinar as soluções básicas do sistema

XP+a=y.

Definição 2.1: Seja X' a i-ésima linha de X. Se ai : 0 (por conseguinte

XtF : y,), então y, é chamado "ponto de interpolação".

Uma solução (p,") de (2.1) com a particularidade de re = 0 é,

muito importante para este üabalho. Será mostrado que os problemas (2.1)
sempre admitem uma solução ótima com esta propriedade, isto é, interpola n
pontos.

Definição 2.2: Se ê" : 0 na solução geral (2.S), dizemos que a solução

(e,a) é uma "solução básica".

Assim, uma solução básica (ô,a) de xp + r = y, tem a seguinte

forma:

Ê = B-ty"
êN = yN -Np
âs= 0

(2.t4)

Note que, para uma solução básica temos pelo menos n pontos de
interpolação,onde yi com ieB e i:1,...,n sãoospontosde
interpolação.

Se ê*. * 0, i : l, ..., il-D a solução básica é chamada "não
degenerada" (isto é, a solução básica interpola exatamente n pontos). Caso
contrário é "degenerada".
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CAPÍTTILO 3

PROPRIEDADES DE OTIII,TALIDADE

Neste Capíhrlo, estudaremos propriedades do Problema de
Aproximação Linear no L, e do Problema de Regressão Quantil, com o
objetivo de caracterizar soluções ótimas.

3.1 APROXTMAçÃO Lr\tEAR NO Lr

Seja o Problema de Aproximaçilo Linear no Lr :

.i" ll" ll,

s.a. XP+E=Y. (3.1)

Nesta seção estuda¡emos em que condições obtém-se o ótimo do
problema acima.

3.1.1 DIREÇÕES DE DESCTDA

Vimos no Capítulo 2 o conceito de direções factíveis, as quais
preservam a factibilidade de novas soluções obtidas através da perturbação de

uma solução factível.
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Em problemas de minimização, procuramos perturbar uma solução

factível em determinadas direções, de tal forma que as novas soluções assim
obtidas sejam factív.eis , ptoá-* valores pala a ñnção objetivo menores
que os anteriores.

Definição 3.1: Seja uma solução do problema (3.1). Dizemos que nma

direção factível d = é "direção de descida" em (p,a) se a solução

(p, a)

(::)

dp

d,

com õ > 0 suficientemente pequeno, satisfizer

ll"ll,.llê11,.

(:)=[å).'(l:)

seja uma solução factível.

Definindo

rgr(â)' = (sinal(ê,), ..., sinal(â-))

então, para õ ) 0, suficientemente pequeno, tal que

)(:) : 
[3) 

.'(

Considerando d uma direção factível e (p,a) solução de (3.1),

temosque 3 õ>0 talque

sgr(ê¡) = rgr(ê, +od" )
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(3.2)

com Io : ti/êi =0Ì.

Teorema 3.1: Uma direção factível d em é de descida se e somente

com i € Ir : {ila, ro}, temos

ll'll,.llê11,.

Portanto, d é r¡ma direção de descida.

ll" ll, = llê +od" ll,

= 
,ä luu",l " ,ä 

sen(ê' *¡lsi )(a, *04", )

ll " ll, 
= lla ll, * u[,äþ",1 *,ä sgn(â,)c", 

]

(p,a)

[,å,lu",l*,äsgn(ê')a" ] ' 
o

se

(3.3)

com Io = {ilê¡=0} G Ir: {ila,t0}.

Prova:

(e) Suponha que

Assinn, de (3.2) temos:

[,äþ",
+E

ieI¡
sgn(ê,)4" <0.
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(=+) Suponha agora que d seja uma direção de descida, isto é, existe uma
solução factível

õ>0

tal que

ll"ll,.llê11,.

Para õ > 0, suficientemente pequeno, (3.2) é, válido e portanto

dp

d"'(
+(:) :[Ð

<0.

3.1.2 SOLUÇÃO ÓnmA

Nesta seção estudaremos as condições para que uma solução básica
seja ótima.

+ I sen(ê,)u", 
]

(P',"') para o problema (3.1) é uma "solução

T
eIo

d",

Definição 3.2: A solução

ótima" se

ll"'ll, < ll" ll,

com r:V-XÞ, para V F e8n.

Considerando uma solução básica (p,a) não degenerada" isto é,

ê, * 0 para i e N, podemos escrever (3.3) usando o Teorema 2.3 como:
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[ål 
u", 

| 
+Èrgn(ê')'d",Ñ' ] . o

< o. (3.4)

Consideremos agora uma direção simplex d' (d", : 0, j r. i). Temos

duas possibilidades d", t 0 ou d", .0.

a) d". >0

Neste caso, temos:

d", (t + sgû(â*)'ñ') . o.

Logo,

sgn(êr)'ñi < -1.

b) d". <o

d", (-t + sgn(âr)'ñ') . o.

Assinru

sgr(êN)'Ñ' t t.

Seja Î¡ : -sgû(ê*)tÑ', a condição (3.3) para uma direç5s simplex

numa solução básica não degenerada é:

åu", [r*(u" )' +rgo(ê*)'ñ']
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se dgi  > O 

ii  <4 se dgi  <O, 

isto é, se 2t.i  > 1 ou Ii  <-1, então di ou -di  é direção de descida, e 
portanto a solução não é ótima. 

A inexistência de direções simplex de descida caracteriza uma 
solução ótima, conforme o teorema a seguir. 

Teorema 3.2: Considere ma partição básica. Se 

-1 ... ii 	1 	V i e B, 

onde Xi  = -sgn(êN)t i\‘Ti, então a solução básica associada é ótima. 

Prova: De (3.2) e (3.4) temos: 

11 e Ill = 11 £ Iii  + 3 1(i.i  [sgn(d.,)+sgn(êT )t1\1‘"il 

= il iè  iii +3cici [sgn(dgi )— id. 1  (3.5) 

Como cada parcela de (3.4) pertence ao caso (a) ou ao caso (b) 
discutidos anteriormente, e por hipótese -1 Â.i  1, temos: 

Se d.,  >0 então d(  1_i) O. 

Se dg,  <O então d8, (-1---ii) ?.. O. 

Assim, todas as parcelas de (3.4) são maiores ou iguais a zero. Logo, 
como 8 > O, de (3.5) temos: 
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11E111 ?- II ê II,. 

Portanto, (0, ê) é iuna solução básica ótima. 

3.2 REGRESSÃO QUANTIL 

Nesta seção temos por objetivo estudar propriedades de otimalidade 
para o Problema de Regressão Quantil: 

min 	Pe  
i do 	¡dl 

s.a. Xf3 + E = y. 	 (3.6) 

3.2.1 DIREÇÕES DE DESCIDA 

Utilizando a defmição de direção factível vista no Capítulo 2 seção 
2.1.1, temos: 

Definição 3.3: Seja (â, ê) uma solução do problema (3.6). Dizemos que uma 

(d
R  

direção factível d = r é "direção de descida" em (â, ê) se a solução 
d. 

(0E) _ [á'j edf3j,  

com 6>  O suficientemente pequeno, satisfizer 

Eai(Ei) < EPOCèi) E°"(i) 
ido 
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ou seja 

fo(R,E) <f0(,). 

Observe que esta definição é análoga a Definição 3.1 dada para o 
Problema de Aproximação Linear no L1. 

Supondo d uma direção factível e (i3, ê) solução de (3.6), temos 

que 

é uma solução factível. 

Desta forma 

4(0,E) = EPO(Ei) Eai(6i) 
ieli  

= Epo  (êi  4-3c1 + Ecsi(êi  +3d. 
ielo 	 jeji 

[E3+ 

= [
EP0(êi)+ Eai(ê)1 
ido 

p0(dc.)+Eai(dc)] 
¡elo 	

. 

f0(13,6)= fo(U) + (3.7) 3[Epo(dj+I.Edicri(dgi )1. 
ido 

Assim, podemos enunciar o teorema correspondente ao Teorema 3.1: 
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Teorema 3.3: Uma direção factível d em (p,ê) é de descida se e somente 
se 

[Epo(d.)± Eai(d.)] <o 	(3.8) 
ido 	 ieli  

com 

Prova: Análoga a prova do Teorema 3.1. 

3.2.2 SOLUÇÃO ÓTIMA 

Para que uma solução básica seja ótima, é necessário que 
determinadas condições sejam satisfeitas. Tais condições são estudadas nessa 
seção. 

(í3,ê) 

Utilizando o Teorema 2.3 da seção 2.1.3, e considerando a solução 
não degenerada, podemos escrever (3.8) como: 

[ i Po  GlEi  ) + •:st (d.i.'111)1 < O 
i=1 	 i=1 

28 



i d. (p0  + at-Iç'Ti) <o 
i.1 

(3.9) 

com o.' =(cri  • • •cr„,_„) . 

Considerando uma direção simplex e conforme o sinal de da., esta 
será direção de descida se: 

Caso 1: dsi  > O 

Temos 
dsi  (O + crt li) <o. 

Logo, 

atlç'li  <.9 

Caso 2: dsi  < O 

Assim, 

dc1 ((O-1)+ atf4') < O . 

Portanto, 

citlçl' i >-(o—i). 

Resumindo, seja Xi  = -cr tlç'll  com i e B, a direção simplex di  ou 

-di  será de descida se 2t,i  > O ou ji  <(o —1), respectivamente. 
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Observe que o corresponde a sgn(ê*) utilizado no cálculo de i,
para o Problema no !r.

Desta forma podemos enunciar o teorema flue nos dri a condição de

otimalidade para o Problema (3.6):

Teorema 3.4: Considere uma partiçäo básica' Se

(o-Ðli,'0, vieB

,o- i, : -otÑi entilo a solução básica é ótima'

Prova: Analoga a prova do Teorema3.2.

Concluímos assim, que se gma solução básica factível não for ótim4

existe uma direção de ¿ttcida disponível tal que uma nova solução^ básica

factível melhor pode ser determinada através de ¡ma pertgrbação .- (p,a)'
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c¡,pÍrur,o ¿

vrÉrono PRTMAL SIMPLEX

Neste Capítulo aplicaremos o Método Primal Simplex de Programação
Linea¡ ao Problema de Aproximação Linear no L,

-i" ll" ll,

s.a. Xp+t=y (4.1)

e ao Problema de Regressão Quantil

min Ipr(e¡)+ Ior(er)
ido idl

s.a.Xp+E=y. (4.2)

Um Método Primal tem a seguinte estrutura:

i) Escolha uma solução primal factível;
ii) Repita

- determine uma direção factível de descida;
- determine o passo nesta direção;
- obtenha a nova solução;

Até que "uma condição de otimalidade" seja satisfeita.

A estratégia Simplex (que define o Método Primal Simplex) consiste

em alterar uma solução básica factível perturbando apenas uma variável er (a
i-ésima componente de e"), mantendo as demais nulas. Isto corresponde a

escolher o i-ésimo ponto para deixar de ser interpolado. Este argumento foi
usado por Bloomfield e Steiger [9] para constnrir seu método.
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4.1 IìIÉTODO PRIMAL SIMPLEX APLICADO AO PROBLEII{A DE

aPROXTMAÇÃO LINEAR NO Lr

Desenvolvemos nessa seção o Método Simplex para o problema (4.1).

4.t.1 rMcrAÇÃo

Considere uma partição básica nas linhas de X:

com B e E* , posto(X) = n e considere também uma solução básica

factível primal, não degenerad4 associada a essa partição básica:

. = (i),

p = B-rys

â* = y* -NÊ
âs= 0

(4.3)

4.I.2 1:ESI3 DE OTIMALIDADE

Seja Î¡ : -sgr(êr)'Ñ', i e B. Pelo Teorema 3.2 do Capít'lo 3,

seção 3.L.z,temos que, se -1 < i, < l, V i e B, entäo a solução básica

(p,e) é ótima para o problema (4.1).
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4.1.3 ESCOLITA DO PONTO QUE DETXAR/I DE SER
INTERPOLADO

Se existe i e B tal que I, . -1 ou 1,, ) l, então a solução atual não

é ótima, e podemos determinar nma nova solução básica factível melhor
perturbando ê" da seguinte forma:

ts=ês+õdi""

isto é (veja a equação (2.12), onde dt"" : (0...t...0)t foi escolhido como uma

solução particular, produzindo uma direção simplex):

ri= õ)0
tj=o

ieB
jeB, j+i

que corresponde a alterar apenas r¡ma variável lfine (variável não básica em
P.L.), mantendo as demais nulas, ou sej4 o i-ésimo ponto não será mais
interpolado. Um novo ponto de interpolação deverá ser determinado.

As demais variáveis são alteradas por:

tN

p

+ õN'

- õ(n-r¡t

a fim de manter a restrição XP + r : y satisfeita (veja a equação(2.8).

Vamos então mostrar que essa nova solução decresce a função
objetivo.

êN

p

A[-ìi:rii.titc
o
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Caso a) 1., > I

Paraõ>0temos:

p = Ê-¡(s.)'
EN = â* +õÑi
8i =S ieB
sj=0 jeB, j*i

Assim,

ll" ll, = ll"" ll, * ll"* ll,

= õ + lla" * ôñ' ll,. (4.5)

Supondo que o problema seja não degenerado, isto é, ê* + 0, V k e
N, € para õ > 0 suficientemente pequeno temos que:

ssn(âN):sen(â" +oñ').

Como ll" ll, = sgn(s)'e temos:

ll " !1, 
= o + 

ll 
ê* ll, + osæ(ô* )'Ñ' . (4.6)

Considerando ii : -sgn (â*)'Ñ', llê ll, = ll 
ê" ll, (pois ê" : 0), de

(4.6) temos:

ll" ll, 
: 

llê ll, * a(r-i,)

(4.4)

(4.7\

com Ao=l-I¡.

= llê ll, + õÂo
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Note que (4.7) só vale se sgn(êr) : reo(â* *Ñt).

Comoporhipótese Ir>1 e õ>0 temos

ll" ll, . llê ll,.

Logo, a nova solução^ (4.4) diminui o valor da fimção objetivo e,

portanto, a solução (4.3) com I, > I para algum i e B não é solução ótima.

Caso b) l.¡ < -l

Para õ)0 temos:

com Âo - 1+ Ii

ai --õ
ej =$
EN=êN-

ieB
j eB, j+i
õÑt

(4.8)

Assinr,

ll"ll,:õ*ll êN-õñ'll,

Com as mesmas suposições feitas para l,r ) L temos:

ll" ll, 
: o + llê ll, - oss'(ê*)'Ñ'

= llê ll, + a(r+i,)

= llê ll, + õÂo
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ou sej4 a solução (4.3) com I, < -l para algrrm i e B não é solução ótima.

4.1.4 DETERMTNAÇÃO DO TAMANHO DO PASSO

Analisaremos o caso em que À, > 1.

De (a.7) temos que quanto maior o valor de õ, menor será o valor da

função objetivo. Porérn, o valor de õ deve ser limitado, pois seu aumento
pode fazer com que os resíduos rN mudem de sinal, e entåÍo é necessário

recalcular i,.

Considere os valores de õ que promovem uma mudança de sinal em
eu, Vk eN:

Portanto,

supondo r razões.

Para 0<ô <
objetivo decresce.

ll"ll,.llall,

kzt

õ,-=-S>0.^Nl
Escrevendo estes valores em ordem crescente temos:

0<õ <õ <... < õkfkt k2

õ*, não há mudança de sinal e segundo @.7) a firnção

<õ < ô fazemos õ:õ*,+cr, com 0<a 3õ.r-õ*,ktPara õ

e definimos:
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Entilo,

e(D : â + õ*,(;t,)

e = ê . r(i,t,) - e(Ð . 
"(i,-,)

("to) *

(4.e)

0
.gt(") : sgn

-zsgn(êo, )e*,

onde ê0, é a kr-ésima componente de ê*.

Assinu tgr("¡t¡) : *r ou -1. Se em um determinado momento 
"[?

muda de sinal temos:

i) se sgn("Í.']) : I então t*("Í.?) passa a ser -l

ü) t. tgt(rf]) : -r eftäo seu novo sinal passa a ser *l

ou sej4 quando há troca de sinal o novo sinal de 
"[? 

passa a ser t*("[?) -
z's'("Í.']).

Daí dizermos que

,gr(r) : rgr(r(t)) *
-zsgn(â*, )e*,

(4.10)
0

Por definição, se ô - ôkj temos r[? : ;*, * õn, Ñi.,.

Logo, 
"[? 

= o.
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AssiÍi, utilizando (a.9) e (4.10) temos:

ll" ll, = sgn(e)'e

como sgr(ê*,) : -r*(ñ;) , ,gn("Í|)) : reo(â*) temos:

ll" ll, = ll"'u ll, 
+ a [t+sen(ê*)'ñ'+zlÑL,1]

: 
ll",', ll, 

* 
" [t-i,+zlfl,l]

ll''u ll, 
+ aar

com Ao:1-i, e Âr=Ao*tlÑL,l

Se Â, > 0 então ll" ll, > ll"tu ll, para U t õrr. Devemos então

escolher U-õrr, eobtemos ei-õtr t tkr 0, com ieB e k, eN.

Logo, ai é o ponto que deixará de ser interpolado e tk, é o novo

ponto de interpolação.

Devemos agora redefinir a partição básic4 ou seja" devemos trocar a
i-ésima linha de B pela k,-ésima linha de N.

Em seguida repetimos o processo para a nova partição básica até que o

critério de otimalidade seja satisfeito.

: 
ll"'u ll, 

*

* o 
[r*reo("gr)'ñ' 

-zsgn(ê*, )ñL ].
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Se Å, < 0 entilo ll" ll, . llttt' ll,. Devemos entilo tomar õ.,. õ . õr¡

e refazer a análise acima para verificar se llt ll, > ll"o' ll, para õ t õrz.

Generalizando temos:

ei

ñt
g(D=^*õri

,-"(Ð."(i,-,)

(4.11)

(4.r2)

(4.t4)

Àj:Âo*zilfi,l

com j:1,...,r e ieB

Podemos escrever (4.11) e @.I2) como:

Assim,

e=ê+õ

onde õ.. .6 < õr.*, pode ser escrito como

com 0<a I õ*r,-õ*,

Podemos então escrever o seguinte teorema:

,() - eû-r) + (u*, - õ.,-,)(;t,)

Â,:Â¡-r*zlÑ[l j : 1, ..., r. (4.13)

e¡

N
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Teorema 4.1: Sejan t e 
^j 

dados, respectivamente, Pof (4.14) e (a.13).

Então,

ll" ll, 
: 

ll"f' ll, 
.u orÂi

comj:0,1,...r, e(0)=ê, õ*o=0, 0<cl3õ*n,-õ*. e Âo:l-1,.

Prova: Paraj qualquer considere:

i) sgn(e) : rgn("Û)) +
-2seÊ(

iD sgn(eû,) = reo(ê, . ä[-rr*Ë*)._.)

iii) a kr-ésima componente de e$ é nula por

definição de õ.,.

kj

0

a )".,

A demonstração para j = 0 foi feita anteriormente.

Suponhamos que vale para j : r-1, isto é,

Mostraremos que o teorema vale para j : r.

De (a.13) e (a.la) temos:

Âr:Ar-r+ZlÑiçl

ll"ll,=ll

(r)t:t *ct

a
(r-l)

il,
* c,Ar_¡.

e¡

ñr

(4.15)

(4.16)
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Temos ainda:

De (4.18) e (a.19) temos

-zsgn(ên, )€k,
(4,17)sgr(e):reo("t') *(

0

("'t¡ = )a(sgn +

0

,-{ol
å[-t'*(ê*")e*.J

(4.18)

(4.le)

sgn

Assirn, como ll t ll, : sgn(e)'e, de (a.16) e @.17) temos:

ll" ll, : ll"o, ll, 
* .'rgo("G))'

).

-zrgn(â., )e*,

,,,."(*,))

(*

'[,

ll" ll, 
: 

ll"o' ll, 
* o['p(ê,) * sgr(ê*)'Ñ' -

- zr"g,(ôn")ñ1, - zsgn(â., )ñ1,]

il,

+

"(d
,lñ+

r-lr ^ ,

ål*i.,vî,r+z I
kf

pois, sgn(ê*,) :-t*(ñ¡*) nu,uqualquer t.

Portanto,

* ct,

ll"ll, = ll"'" ll, 
* o 

[&*zÏlN¡,1* 
zlñ1,[]
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De (4.12) e (4.15) obtemos:

ll " ll, 
: 

ll "'u ll, 
+ o, Â,.

Pelo Teorema 4.1, a função objetivo na direção sinplex é linear por

partes e a inclinação no trecho (U*,,U**,) e ø4" pot A¡. A figura abaixo

ilustra o comportamento da ñurção objetivo.

Portanto, o teorema vale para j :0, 1, ..., r.

lle llr

A

32

3

ôõõ õr
I

rr

4.L.5 ESCOLIIA DO PONTO A SER INTERPOLADO

Seja j tal que

Âj-,.o e Â,)o.

Fazemos E¡ = õr¡ e assim skj =

Desta fonnq o resíduo e* atinge o valor zero e,portanto, o kr-ésimo

ponto em N é interpolado. Trocamos a i-ésima linha de B pela kr-ésima

linha de N, obtendo assimuma nova partição.
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Assin¡ devemos repetir o processo para esta nova partição, até a
condição de otimalidade ser satisfeita.

Toda a aná{ise foi feita para o Caso a onde Àr > I

A análise para o Caso b, I, < -1, é análoga e as fórmulas diferem
apenas nos cálculos de:

õ,-:s^Nl >0

Ao:l+l¡<0.

4.I.6 CASO DEGENERADO

Quando uma ou mais componentes de êk com k e N se anulam, a

solução básica é chamada "solução básica degenerada".

Nas seções anteriores consideramos sempre a solução sendo não
degenerada.

Na seção 4.1.4, considerando o problema não degenerado e i, t 1

para algum i e B, vimos que os valores de õ que causam mudança de sinal
elrr r¡r para V k e N, eram dados por:

õr=-S=0.
Ni.

No caso degenerado, apesar de êr = 0, adotamos sgn(ôk) þal a I
ou -1. A razão õu será considerada apenas rc rgo(Ñt) = - sgrr(ê*).

Assin¡ o problema de degeneração é resolvido e o método prossegue
normalmente.
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4.I.7 ALGORITMO

Determine uma partição brisica inicial conforme a seção 4.IJ, isto é:

com B e E*.

Passo I: Iniciação

. Escolha uma solução básica factível não degenerada:

p = B-ry"

â* = yN -NF
ês=0

Passo 2: Teste de Ot¡mal¡dade

.Calcular

i' = -sgn(ê*)'Nnt

oSe -1 < I, I 1 para V i eB
Entäo

Senão

- 6,a¡ é ftima. Pare.

- o i-ésimo ponto que deixará de ser interpola{o
é calculado tal que:

t"i"{t- i,,i, * r}

. = (i):
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Passo 3: Determinação do Tamanho do Passo 

• Considere Ao  = 1— (quando Ao  = 1+ X apenas 3.1 se altera) 

3.1 Calcule os pontos críticos k e N 

8k  

( Se êk  = O, 8k  = oé considerado apenas 
se sgn(lç'lik ) = — sgn(êk ) ) 

3.2 Ordenação dos Sk (r pontos) 

O< 	 Skr  

3.3 Passo ótimo 

j O 
Enquanto (AH  +2 

j j 1 

    

N. ) <O faça 

    

    

     

( ki  é o novo ponto a ser interpolado) 

Passo 4: Atualização 

• Atualização da partição básica: B e N são alteradas por 

XBi XNkj 

*Volte para o Passo 2. 
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4.2 MÉTODO PRIMAL SIMPLEX APLICADO AO PROBLEMA DE 
REGRESSÃO QUANTIL 

Desenvolvemos aqui o Método Simplex para o problema (4.2). 

4.2.1 INICIAÇÃO 

Vimos que a restrição para os problemas (4.1) e (4.2) é a mesma. 
Desta forma, a partição e a solução básica inicial de (4.2) é a mesma de (4.1), 
isto é: 

com B E Wixn  , posto(X) = n e 

  

 

= 13-1YB 
IEN  = YN NÍ  

= 
(4.20) 

 

 

   

4.2.2 TESTE DE OTIMALIDADE 

Denotando X = — crtf\T‘ 

onde 

=N(3-1)i  

a = 
O 	se iEr ={i/sgn(êi) =1} 

com ai ={0-1 se ier"={i/sgn(êi) —1} 
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e utilizando o Teorema3.4 do Capítulo 3 seção 3.2.2, temos que, se (e - Ð <

i,.0, vi e B,'entãoasoluçãobásica (p,e) é ódmaparaoproblema
(4.2).

4.2.s ESCOLTIA DO PONTO QIIE DEIXAR/I DE SER
INÏERPOLADO

Se a condição de otimalidade não for satisfeita para algum i e B
então o i-ésimo ponto não será mais interpolado e devemos determinar uma
nova solução básica.

Assirn, essa nova solução é dada por

p

tN

t¡=õ
ej=o

ô(n-r¡t

+ õÑi

ieB
jeB,

(4.2r)

- R-F

-è¡

J+L

tal que XP + t : y. Note que (4.21) é iguat a nova solução para o problema
(4.1). (Veja a equação (4.4).)

Analogamente ao que foi feito na seção 4.1.3, mostramos que essa
nova solução decresce a firnção objetivo do problema@.2).

4.2. DETERMrNAÇÃO DO TAIì{ANHO DO PASSO

Esta seção visa determinar os valores de õ que causam mudança de
sinal em EK, VkeN, para que possamos determinar uma nova solução
factível que decresce a função objetivo.
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Devido ao fato das restrições dos problemas (a.1) e (4.2) serem as

mesmas, os valores de õ que promovem r¡ma mudança de sinal em EK,

Vk eN, são obtidos da mesma forma" ou seja:

(4.22)

para o caso onde À, > 0.

Colocando estes valores em ordem crescente, como na seção 4.1.4,
vemos que para 0 < õ . ôr, não há mudança de sinal e a firnção objetivo

decresce.

Para õ*,<ô <ô*r, fazemos õ=ô*,+cl, com 0<alô*r-õ*, e

definimos

Entäo,

e=ê+õ (4.23)

o - o(D - ,go(ê' )r*, (4.24)

onde ê*, é a kr-ésima componente de ê*.

õ,-=-S>o^Nl

e(l)=ê+ õ*,

-"(t)+o

e¡

N

ei

ñr
e¡

ñr

(l)
klSee muda de sinal temos:

i) se o*, = 0 entâÍo okr passa a ser (0 - t)

ii) se 6. (0 - Ð então seu valor passa a ser 0

48



ou seja" quando há troca de sinal temos:

o*,="g-rst("fl).

Por definição, se õ: õkj temos 
"[? 

: ;., * õ.,Ñ1,. Logo, 
"[t] 

: o.

Utilizando (4.23) e @.2$ temos:

fr(9,") : .{oe(ei) + ;o,(e,)

: pe(en) + o'(e*)

p, ("9 +ce,) +

+ (ot'r -ssr(ê*, ).*, )'("$ +oñ')

rr(p,"t") * .,feao(r)fri -ssr(ê*,)ñ[] -

- sen(â' )("fl)

De @.22)temos qo. rgn(â' ) = - rs,(ÑL ), então

fr(g,r) = fr(p,"(',) * o [r-i, *lñi.,1 ]

=r;(p,"t") + aÂr

com Âo=0-i, e Âr=Åo*lÑ1,1.

Se A, 2 o então f.(F,") = fr(p,"u') para Utõrr. Assinq

escolhemos õ:õ¡,, €obtemos ri:õr, e rk¡ 0, com ieB e kt eN.
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Portanto, ai é o ponto que deixará de ser interpolado e tkr é o novo

ponto de interpolação.

Logo, devemos atualizu' a partição básica e repetir o processo ate a

condição de otimalidade ser satisfeita.

Se A, < 0 então fr(F,") . fr(p,"(t)). Or',n -os então tomar õ*r. õ

= 
õrr e refazera análise acima para verificar se fr(p,e) ) rr(p,"t") para

U t õrz.

Generalizando como na seção 4.L.4, temos as mesmas equações' ou

seJa:

(4.2s)
ei

N
õ*,"o):6.'

com j : 1, ..., r.

Âj = ao. ålñLl

"(Ð 
- eû-Ð + (u*, - õ*,-,)(1,)

Podemos escrever (4.25) e @.26) como:

j=1,"',f'

(4.26)

(4.27)

(4.28)Â¡:Â¡r*lñL,l

Assinu

onde õ*. .6 < ôt.*, pode ser escrito como

e:ô.r(i,)
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(4.2e)

com 0<a S õ*",-õ*,

Logo, o Teorema 4.1 apresentado na seção 4.L.4, continua valendo se

na sua demonstração considerannos:

, -,0 . "(i,-,)

i)o=o0-rgo(â.,).*,

ii) otil = o * ä[-r*(t*").*.]

i¡i) ef] :0 por definição de õn,

Portanto, temos o seguinte teorema:

Teorema 4.2: Sejam r
Então,

e 
^j 

dados, respectivamente, por (4.29) e (a.28).

fr(F,") : fr(P,"(jl) + cr,À,

com j=0,1,...r, e(0) = ê, ô*o =g, 0<a s õ*.,-ô*. e Ao:0 - I,.

4.2.5 ESCOLIIA DO PONTO A SER INTERPOLADO

O novo ponto de interpolação é obtido através do mesmo processo
realizado para o problema (4.1), isto é, se

Â¡_,.0 e Â,20
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então fazemos 6¡ = ôr¡ e consequentemente t*, = 0, e assim' o kr-ésimo

pontoem N éinterpolado

Assirn, devemos atualizar a partição básica e repetir o método até, a

condição de otimalidade ser satisfeita.

Para o caso onde

apenas nos cálculos de:

o raciocínio é análogo, diferindoi . (e-t)

õ,- =S^Nl >0

ao:i,-(e-Ð <0.

Em caso de degeneração, o procedimento é análogo à seção 4.I-6.

4.2.6 ALGORITMO

Como podemos perceber, o algorimo para o Problema de Regressão

Quantil, (4.2), é semelhante ao do Problema de Minimização no L, com as

seguintes diferenças:

Teste de Otimalidade

¡ Calcular

it=-otNB-r onde

oi=
e se iel*=
e-1 se iel-=

/ ren(

/rgo(
]

ÌI
1ê,)=

â,)=
{i
{i
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-l

¡ O teste de otimalidade seni:

Determiração do Tamanln do Passo

Passo Ótimo

SuPonha Ào = 0 - f,, (se Ao - l,i - (g - t),
o procedimento é análogo)

j=o
Enquanto (a¡., .l"ill < o faça

¡=j+1
a, = a¡r *lÑL,l

( k¡ é o novo ponto a ser interpolado )

(o-Ð < i, < o V ieB
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CAPÍTI]LO 5

¿,nÁr,rsn pós otnnznçÃo

Neste Capítulo fazemos um estudo de análise pós otimização para o
Problema de Regressão Quantil.

Resolvido o Problema de Regressão Quantil para um 00 particular,

obtemos uma solução básica (Po,"o) e Io correspondente.

Assinn, uma aplicação padrão de técnicas de pós otimização da

Programação Linear permite que soluções sejam desenvolvidas como funções
de perturbações em 00. Parapequenas perturbações em 0s, a solução básica

fica inalterada (a menos de degeneração).

Desta forma" colocamos a seguinte questão:

"Ao perturbannos 0s, isto é, 0 = 0o * [r, para quais

valores de p a base anterior continua ótima?u

Por hipótese temos que Ài : -oåÑ onde

oå = (00,...,00,00 -1,...,00 -l), supondo que os resíduos positivos -

componentes de eo - sejam os primeiros, por conveniência de notação.

Para resolvermos o problema em questão devemos considerar dois
casos.

Supondo que a base ótima em e0 continue ótimq os novos valores

para o € À, (após a pertrubação) são dados por:
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ot = (00 *þ, ..., 0o *p, (go *p)-L ..., (00 *rr)-r)

=oå+pe' (s.1)

onde r' = (1...ù.

Assim,

r(p) : -o'Ñ

)N

= -oåÑ - ue'Ñ

= ÀI - FÊ'Ñ (s.2)

Para que, com esses valores de 0 = 0o * p a solução básica seja

ótimq devemos ter o critério de otimalidade satisfeito.

Logo devemos ter:

(eo *p) - 1< (r(rr)), < (eo *p) i: l, ..., n
ou

oo * p - 1< (r"), - petÑ' < oo * t¡.

Analisemos as duas situações:

= -(oå + !re'
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Situação 1: rara (-etÑ') t l, i= 1,..., t devemoster:

a)Se p >0

(ro), - p(.'ñ') < oo'* [r

[r(l +.'ñ') > (lo), - eo

b) Se ¡.r <0

(lo), - eo

l+e

(r,)

p< F¡

onde

p>
l+

AssinU devemos escolher p tal que

psp3p

oo + lr - l< (ro), - p(r'ñ')

p(l+ .'ñ') < (ro), - (e, - ù

-(er-ù
= F¡'

. f- .Âr ì
p = .min tp¡, com l+etN'< 0j

l= l,-on

p =.qÐ( {¡r,, roln t+etñi< o}
l= l,_e n

e
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Situação 2: Para (-etÑt) . 1, i = l, ..., û devemos ter:

a)Se p>0

oo+p-l< (ro),-p(r'ñ')

- (ro), - (e. - r)
¡¡i---' l+etN' F¡

b) Se p<0

(ro),-p(r'ñ') <oo*lr

p(l+ r'ñ') t (lo). - eo

(r,) -eo
¡^l 2 1+e =F¡

ou sejq p deve ser escolhido tal que

p<p<p

onde

e
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Note que, quando (-.tÑt¡ = l, para qualquer valor de p a solugão é

ótimq isto é, a solução ótima independe de e0 (um exemplo dessa situagão é

ilustrado em [11]).

Geometricamente temos:

(x(r¡D

0

- I)+p

lr

0o*1.

-l

ro -{é ñi )r

Fig.5:1: -etÑ¡ > I
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Fig. 5.2: -etl"i  < 1 

Fig. 5.3: -et  'Ili  = 1 
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Portanto, a perturbação feit¿ em 0o fornecerá una solução ótima desde

que p.(E,rr).

No capítulo seguinte apresentamos'um exemplo.
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CAPÍTI'LO 6

RESULTADOS COMPUTACIONAIS

Como o algorinno da seção 4.1.7 corresponde a 0 = 0.5 na seção

4.2.7, optamos por implementar o algoriuno descrito na seção 4.2.6 que foi
executado para vários valores de 0, inclusive 0 :0.5.

A implementação do algorinno foi feita em r¡m microcomputador PC

486 DX50 com 4 MB de memória e sistema operacional D.O.S. v.6.2, na
linguagem Turbo Pascal v.7.0.

A seguir são apresentados dois exemplos extraídos de [11], onde são

resolvidos através de um método baseado no algoritno do gradiente reduzido.

6.1 EXEMPLO 1

Os dados do problema são apresentados na Tabela 6.1. Este exemplo é

discutido por Bassett & Koenker [8], que identificaran uma degeneração

cooespondendo a lo={6,7,13,14,16,\7,18,19| que utiliza 0.13 < e <
0.275.

O método usado por estes autores diferem da nossa abordagem. Eles

sugerem que o problema seja resolvido por programação paranétrica.

Como os resultados foram publicados muito resumida¡nente,. não foi
possível fazer uma comparação mais efetiv4 uma vez que não foi nosso
propósito implementar o método por eles apresentado.

O resultado obtido para vários valores de 0 é mostrado na Tabela6.2.

61



Tabela 6.1

Exemplb I

1

2
3

4
5

6
7
I
9
10

ll
t2
13

t4
15

16

t7
18

T9

20
2t

42
37
37
28
18

18
t9
20
15

t4
t4
t3
11

t2
I
7
8

I
9
15

t5

89
88
90
87
87
87
93
93
87
80
89
88
82
93
89
86
72
79
80
82
9t

27
27
25
24
22
23
24
24
23
18

18

t7
l8
T9

18

18

19

t9
20
20
20

80
80
75
62
62
62
62
62
58
58
58
58
58
58
50
50
50
50
50
56
70

1

1

I
I
I
I
t
1

1

I
1

I
1

I
I
I
I
I
I
I
I

I x v
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Tabela 6.2

Resultados para o ExemPlo I

12

10

9
9
l1
9
9
9
8

7
7
I
6
8

7
7
7
7
7
7
7
7
7
8

8

I
6
7
6
10

8

0.120
0.124
0.t26
0.130
0.140
0.149
0.150
0.161
0.185
0.195
0.200
0.223
0.238
0.254
0.256
4.259
0.267
0.275
0.300
0.331
0.355
0.375
0.382
0.392
0.400
0.409
0.450
0.490
0.500
0.565
0.582

-29.014
-29.014
-36.078
-36.078
-36.000
-36.000
-36.000
-36.000
-36.000
-36.000
-36.000
-36.000
-36.000
-36.000
-36.000
-36.000
-36.000
-36.000
-37.897
-37.897
-38.527
-32.638
-32.638
-33.246
-33.246
-33.246
-39.652
-39.690
-39.690
-39.731
-39.731

0.315
0.315
0.352
0.352
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.757
0.757
0.843
0.825
0.825
0.849
0.849
0.849
0.830
0.832
0.832
0.834
0.834

L.224
t.224
t.750
I.750
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.794
0.194
0.726
0.740
0.740
0.627
0.627
0.627
0.581
0.574
0.574
0.566
0.566

-0.028
-0.028
-0.094
-0.094
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.098
-0.098
-0.131
-0.186
-0.186
-0.166
-0.166
-0.166
-0.062
-0.061
-0.061
-0.060
-0.060

09 2t l7 19

19 21 09 17

2L L7 07 19

2I17 07 19

t7 07 19 18

r7 07 13 16

L7 07 13 16

t7 07 13 16

13 19 07 06
13 19 07 06
13 19 07 06
13 19 07 06
13 19 07 L7

06 r7 14 18

0617 L407
06 t7 t407
0617 L407
0617 t407
t7 05 L4 07
17 05 1407
07 02 14 17

07 02 14 18

07 02 14 18

07 02 10 18

07 02 10 18

o7 02 10 18

l8 02 to og
18 02 08 16

l8 02 08 16

18 02 L208
t2 02 18 08

NUM
ITER0

PTOS.
INTERPsoluÇAo (QUANITILE)
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Tabela 6.2 (continuação)

I
7
8

9
7
7
7
8

7
5

7
6
6
5

5
5

6
6
5

6
5

5

6
7

o.592
0.600
0.604
0.610
0.620
0.641
0.651
0.680
0.690
0.732
0.762
0.765
0.768
0.770
0.774
0.776
0.778
0.800
0.814
0.824
0.834
0.903
0.913
0.950

12 02 18 08
l8 08 t216
18 08 t2t6
l8 01 1216
18 01 L2l0
18 01 12 LO

18 01 12lO
l0 01 19 12

19 01 11 10

10 01 19 11

t0 01 19 1l
10 01 12lI
10 01 12ll
10 01 15 12

l0 15 20 12

10 15 20 12

l0 03 20 12

10 03 20 12

l0 03 20 12

1003 L520
10 03 L5 12

10 03 t5 L2

15 03 12 l0
03 l0 0412

-39.731
-39.681
-39.681
-54.032
-54.06s
-54.06s
-54.065
-54.070
-54.190
-54.190
-54.190
-54.091
-54.091
-54.338
-56.683
-56.683
-58.548
-58.548
-58.548
-59.375
-58.543
-58.543
-58.543
-58.462

0.834
0.836
0.836
0.873
0.873
0.873
0.873
0.871
0.871
0.871
0.871
0.864
0.864
0.777
0.786
0.786
0.808
0.808
0.808
0.806
0.793
0.793
0.793
0.525

0.566
0.566
0.566
0.979
0.980
0.980
0.980
0.984
0.983
0.983
0.983
1.000
1.000
1.189
r.254
1.254
1.274
I.274
1.274
r.256
1.305
1.305
1.305
1.858

-0.060
-0.062
-0.062
-0.003
-0.002
-0.002
-0.002
-0.002
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.024
0.032
0.032
0.034
0.034
0.034
0.0s0
0.038
0.038
0.038
0.107

e
NUM
ITER SOLUÇÃQ (QUANITILE)

PTOS.
INTERP

A execução pafa um valor de 0 consome, em médi4 6 centésimos de

segundos.
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6.2 EXEMPLO 2

Este exemplo é obtido pela aproximação de e* por um polinômio de
grau 3, cujos dados, aredondados para três casas decimais, são list¿dos na
Tabela 6.3.

Os resultados dos cálculos dos quantis são dados na Tabela 6.4.

Tabela 6.3

Exemplo 2

1.000
1.105
t.221
1.492
t.649
1.822
2.226
2.460
2.7t8

I
I
I
I
I
I
I
I
I

0.000
0.100
0.200
0.400
0.500
0.600
0.800
0.900
1.000

0.000
0.010
0.040
0.160
0.250
0.360
0.640
0.810
1.000

0.000
0.001
0.008
0.064
0.125
0.216
0.512
0.729
1.000

1

2
3

4
5

6
7
I
9

vxI
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Tabela 6.4

Resultados para o Exemplo 2

02 08 07 03
02 08 07 03
02 08 06 07
02 08 06 07
02 09 06 07
07 02 09 06
07 04 09 06
0l 09 06 04
0l 09 06 04
01 09 06 04
0l 09 05 04
0l 09 0s 04

0.999
0.999
0.998
0.998
0.998
0.998
0.998
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.009
1.009
1.026
1.026
t.029
1.029
1.028
1.018
1.018
1.018
1.011
1.0il

0.Mt
0.ut
0.407
0.407
0.399
0.399
0.400
0.4t7
0.4L7
0.417
0;440
0.440

0.268
0.268
0.287
0.287
0.292
0.292
0.292
0.283
0.283
0.283
0.267
0.267

4
)
)
5

I
7
6
5

5
4
3

3

0.200
0.333
0.400
0.444
0.464
0.484
0.490
0.495
0.500
0.600
0.797
0.900

PTOS.
INTERPSOLUÇÃO (QUA}ITILE)

NUM
ITERe

A execução para um valor de 0 consome, em médi4 3 centésimos de
segundos.

6.3 EXEMPLO DE pÓS Orrnrrz^q,ÇÃo

Nesta seção apresentamos resultados de algrrmas perturbações feitas em
e0, tal que a solução ótima fica inalterada.

Esses resultados foram obtidos através da implementação da análise de
pós otimização feita no Capítulo 5.

Os dados apresentados na Tabela 6.5 são referentes a análise de pós
otimização reahzadapara o Exemplo l.

Na Tabela 6.6 apresentamos os resultados obtidos para o Exemplo 2.
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Tabela 6.5 

Análise Pós Otimização para o Exemplo 1 

00  
0.120 0.004 0.124 
0.126 0.004 0.130 
0.256 0.019 0.275 
0.300 0.031 0.331 
0.392 0.017 0.409 
0.600 0.004 0.604 
0.620 0.031 0.651 
0.732 0.030 0.762 
0.765 0.003 0.768 
0.778 0.036 0.814 
0.834 0.079 0.913 

Tabela 6.6 

Análise Pós Otimização para o Exemplo 2 

00  11, 0  = 00 + 1-L 
0.200 0.133 0.333 
0.400 0.044 0.444 
0.464 0.020 0.484 
0.495 0.301 0.796 
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CONCLUSÕES 

Neste trabalho o Problema de Aproximação Linear no L1  e o Problema 
de Regressão Quantil foram resolvidos considerando-os como problemas de 
Programação Linear por Partes. 

Através da especialização do Método Primal Simplex, aqui 
desenvolvido, conseguimos mostrar, de forma clara , que o Problema de 
Regressão Quantil consiste em uma extensão do Problema de Aproximação 
Linear no L1, pois o Problema Quantil é resolvido para qualquer O e (0,1) e o 
Problema no L1  é obtido fazendo O = 0.5. Na literatura existente este fato é 
confirmado, porém não é mostrado com clareza. 

Podemos verificar que a aplicação do nosso método leva-nos a soluções 
extremamente satisfatórias se comparadas às soluções obtidas por outros 
métodos da literatura. Devemos lembrar que essa comparação foi feita 
analisando apenas os valores numéricos e os pontos de interpolação, devido ao 
fato de não termos na literatura disponível dados suficientes para realizarmos 
comparações mais eficientes. 

Além disso, apresentamos uma maneira simples de se realizar a análise 
de pós otimização uma vez determinada uma solução ótima. Tal forma não 
consta na literatura. Osborne [11] faz esta análise utilizando uma abordagem 
diferente, através de uni algoritmo de homotopia linear por partes. Tal 
algoritmo possui duas partes: uma identifica o domínio de O para o qual a 
solução atual é ótima, e a outra troca o plano quantil definindo a solução. Este 
segundo passo envolve a atualização dos dados. 

É necessário ressaltar que os algoritmos foram desenvolvidos 
especificamente para os problemas tratados neste trabalho, o que é muito 
importante, já que os pacotes computacionais de Programação Linear não 
exploram a estrutura do problema, apresentando assim um custo 
computacional elevado. 
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