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Ansrn¡.cr

In the analysis of m¡xture experiments it is usual to hæe nany response variables (or

physical, chemical and/or economical characterístics of the end product) under irwestigatìon

simultaneously. In this work we show a strategl of solutíon whìch chooses a sìngle prínary

characteristíc to be the objective function and the other eharacteristics are maintained wìthín

specified ranges. Then an augmented Lagrangian function method combìned with the símplex

rnethod of Nelder and Mead ís applied.



RESUMO 

Na análise de experimentos com misturas é comum ter, simultaneamente, sob 
investigação, muitas variáveis-respostas (características fisicas, químicas e/ou econômicas, entre 
outras) do produto final. A determinação dos valores de um conjunto de variáveis controláveis 
(proporções de misturas e/ou variáveis de processo) que otimizem uma função multi-resposta é 
de grande interesse. 

Neste trabalho mostramos uma estratégia de solução que consiste em escolher uma única 
característica como fimção objetivo e estabelecer faixas de tolerância para as demais. Assim, o 
método da função Lagrangeana aumentada pode ser aplicado. A otimização do problema 
resultante é proposta utilizando o método dos simplexos de Nelder e Mead. 
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INrnoouÇÃo

1.1. fNTRoouçÃo

A todo instante de nossa existência estamos sentindo, observ¿mdo ou registrando os

resultados de transformações de coisas da røifiireza à nossa volt¿ Algumas dessas transformações

podem ocorrer sem que haja urna ação intencional do homem.

A germinação de uma semente de uma determinada especie de planta é r¡m exerylo. A

corrosão de uma peça de aço-carbono exposta às intempéries é outro exernplo.

'Entretantoo o homem precis4 para sr¡a sobrevivência e conforto, interferir nessas,;

transforrnações oq mais apropriadamente, conduzi-las segrrndo suar¡ necessidades. Para tanto, ele
'^

precisa òonhecer melhor as leis da natureza que as regem ou provocâm-

Na busca desse conhecimento, a primeira ação do homem é rer¡nir os dados disponíveis

sobre a transformação em questão. Isso o ajudará a relaciorur os prováveis elementos que nela

interferern

O passo seguinte é provocar a transformação, obserrando qual é o peso de cada elemento,

ou se lui outros não considerados inicialmente. Chamamos isto de experimentação.

Quando o homem obtém o conhecimento dos fenômenos que regem a transformação ele a

conduz segundo suas necessidades.

No c¿rso da semente de urna planta especÍfica o conhecimento, já adquirido

experimentalmente, é que seu crescimento é influenciado, entre outros, pelos tþos de sementeo de

solo e pelo clima. Isto permite obter uma maior produtividade de uma plantação, otimizando a

combinação destes frtores.
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Do mesmo modo, sab-se que a corrosäo de uma peça de aço-cartlono depende do teor de

carbono presente no material, do grau de agressividade ácida ou salina da atmosfera ambiente, da

r¡midade relativa do ar, da proteção superficial da peça etc.

O conhecimento dos efeitos de todos estes fatores que regem o fenômeno nos perrrite,

por exemplo, atuar no tempo prira um certo grau de corrosão da peça.

Um problema comum no desenvolvimento de trm produto envolve a determinação de um

coqiunto de condições experimentais (proporções de misturas e/ou variáveis de processo, tais

como pressão, temperatura, pH etc.) que resultem num produto com uma combinação desejada

de várias propriedades. Essencialmente, isto torna-se um problema de otimização simultfuiea

dessas propriedades que dependem do conjunto de variáveis controláveis (condições

experimentais) considerado.

L.2. MoTIVAçAo

Na anrálise de experimentos com mistt¡ras é comum ter, simultanea¡nente, sob

investigação, muitas variáveis-respostas (características fisicas, químicas e/ou econômicas, entre

outras) do produto final. Por exemplo:

o Solubilidade (y,), poder de coloração (yz), porosidade (yr) e brilho (yo) de uma tinta para

residências consistindo de pigmento, veículo, solvente e aditivos (CORNELL e SMTH,

t9e3);

o Viscosidade (y,), durabilidade química (yr) e condutividade elétrica (yr) de vidro de

borossilicato, que é um meio estável usado para eliminar lixo nuclear com altos níveis de

radioatividade e que inclui até nove componentes óxidos (PIEPEL, 1990);

o Força elástica (y,), módulo de elasticidade (yr), flexão (yr), módulo de flexão (yn) e

emperutmento (yr) de um composto plástico consistindo de uma mistura de resina fibras de

vidro e micro-esferas (BOHL, 1987).

Em cada um destes exemplos e outros, a determinação dos valores de trm conjunto de

variáveis controláveis (proporções de mistr¡ras e/ou variáveis de processo) que otimizem uma

função multi-resposta é de grande interesse, conforme BILES (1975), GNANIADESIKAI{
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(1963), KHURI e CONLON (1981), LI¡[D, GOLDIN e HICKIvÍAN (1960) e MYERS e

CARTER (1973).

Geralmente, a fim de åcilitar a resoluçfio de tal proble,m4 estabelece-se algrrm tþo de

cornpromisso sacrificando-se as caracterßticas menos importantes em åvor da(Ð mais

importante(s), conforme CORNELL e SMTH (1993).

1.3. FoRMULAÇÃo MATEMÁTIcA Do rRoBLEMA

O problema de mistr¡ra multi-objetivo pode ser formulado por:

minimizar y(x) : þo (x), y,(x),..., y"(x)l

3

(1.3.1)

onde:

zujeitaax e S

x=(x1, x2;...t xn)efrq:variáveiscontroláveis,definindoasproporçõesdemisturas;a

o y:E.q -+En*r : função multi-objetivo, onde yo(x), Yr(x),...n y.(x) são n + I va¡iáveis-

respostas (funções objetivos) individuais que se deseja sfimizar;

o
{'

$= e Eq: Ë*, =1, o<L, (x, <u, s1, i:1, 2,...,9 região experimental conside-
i=l

rada" onde L¡ e Ui são os limites inferior e superior, respectivamente, Púî a i4sima

proporção cornponente

Se todas as respostas (yo, yr,...,yo) alcançam ótimos individuais nurna dada mishnao x',

então o problema de otimização simultânea é obviamente resolvido e nenhtm estudo adicional é

necess¿irio. Por outro lado, quando se tem objetivos conflitantes, que é o caso quando uma

solução ótima para um objetivo individuat pode não ser ótima ou alé ruim para outro oþietivo,

deve-se buscar uma solução que seja de algrrm modo åvorável para todas as respostas. Para isso,

é mznáxel admitir que n características¡ que se deseja otimiza¡ (l¡ (x), j = l, 2, . . . ,n, por exemplo)

estejam dentro de determinados limites de tolerância conforme BILES (1975).
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Por exemplo, se

k v (x)

sujeitaaxeS,

entilo f.¡(x) > kj, V x e S, j:1,2,..., î.

Embora k¡ seja um valor ideal para a característica j, é raz.oâvel relaxar a exigência
y¡ (x) = k.¡ introduzindo-se urna tolerância (er) e entäo

k, < l,(x) < k, +e,.

Observe que a primeira desigualdade é redundante, pois sernpre é satisfeita V x e S.

Por exemplo, a região hachurada na Figura 1.3.1 ilustra os possíveis valores das
proporções x1: x2 r...r Xq, sendo Q 

: 3, que satisfazem as desigualdades acima

X1

X2 X¡

y:(x)=k¡+aj>kj

y¡(x) : k¡

Figura 1.3.1 - A região hachurada indica os valores admissíveis de x1, xz o x¡ para y,(x)

rnuunuzaf
J

S

comtolerância er.
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Assinû, o problema (1.3.1) pode ser aproximado por:

minimizar yo (x)

(1.3.2)

r¡ (x) < k., +e., , i: l, 2,..., î
zujeita a

xeS

Note tarrbém que o valor k¡ pode ser definido por meio de normas técnicas ou através da

e4periência prévia sobre o produto.

Redefinindo as fiurções-restrições por g¡(x): y¡(x)-k¡ -e¡, j=1,2,..., n podemos

rescrever (1.3.2) do seguinte modo:

minimizar yo(x)

(r.3.3)

zujeita a

,(x)<Oj=1,2,...,n

eS

1.4. OBJETIvO

O objetivo deste trabalho é apresentar uma estratégia de soþão para o problema (1.3.1),

que consiste em minimizar uma fiurção Lagrangeana aumentada associada ao problerna (1.3.3)

utilizando-se o método dos simplexos de NELDER e MEAD (1965).

Como todo método de busca direta, esse método utiliza apenas o valor da variável-

resposta paru otimizir'I4 permitindo tratar problemas onde a sua express€fo matenlítica não é

conhecida. Neste caso, deve-se recorrer a experimentos para obtenção da resposta.
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I..5. JUSTIFICATIVA

Num esforço para resolver o problema de otimização simultânea" vrários pesquisadores

reconer¿Im à superposþão de gráficos de respostas para chegarem a condições de operação

convenientes (veja por exemplo LIND, GOLDIN e HICKIT4AN, 1960). Este método, ernbora

simples e direto, tem suas limitações para sistemas grandes envolvendo várias variáveis e várias

respostas. O método de ridge analysiso introduzido por HOERL (1959, 1964) e mais tarde por
DRAPER (1963), para otimização de uma firnçäo de resposta univariada que pode ser bem

aproximada por um modelo polinomial de segr:nda ordenn, não tem analogia para situação multi-
resposta. Ìv[yERS e CARTER (1973) desenvolveram um método similar para a" otimização de

uma ñrnção de resposta principal, sujeita à condição de que uma função (de resposta) restrição

assuma algum valor especificado ou desejado. Uma versão mais geral para este caso foi dada por
BILES (1975) que descreveu um procedimento para otirnizar uma função de resposta principal

zujeita a um co4iunto de firnções de resposta secundárias mantidas dentro de åixas especificadas.

O procedimento de Biles emprega uma modificação do método do gradiente descrito por BOX e
wrLSoN (1951).

HARRINGTON (1965) introduziu urna técnica analitica para a otimização de tma função

multi-resposta baseada no conceito de utilidade de uma propriedade associada a utna dada função

de resposta. A cada função de resposta é atribuído umvalor de utilidade, t 0<f <1, tal que f
aumenta quando a utilidade da propriedade correspondente aumenta. Através da incorporação

dos valores de utilidade individual num valor de utilidade global" F, ou seja sua média geométrica,

Harrington obteve uma medida da qualidade global do sistema. O problema de otimização

multivariado é então reduzido à maximização univariada da funçäo de utilidade global. Em um
trabalho mais recente DERRINGER e SUICH (1930) estenderam o procedimento de Harrington
introduzindo transformações mais gerais das respostas em valores de utilidade. A aproximação via
função utilidade para o problema de otimização é simples, ûicil de aplicar e permite ao usuário
fazer julgamentos subjetivos sobre a importância de cada resposta. Entretantor por causa da
nafixeza subjetiva desta aproximação, a inexperiência por parte do usuário em avaliar o valor de
utilidade de um produto pode levar a resultados imprecisos. Além disso, esta aproximação r¡ão

leva em consideração as variâncias e correlações das respostas. Ignorar estas correlações pode

alterar a estrutura da função utilidade globaf a qual pode colocar em perigo a determinação das

condições de operação ótimas.
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Em CORNELL e SMITH (1993), o problema (1.3.1) é anatisado por meio da técnica

grátfrcabiplot, a qual permite investigar arclação entre as diversas proporções coryonenûes (e/ou

variáveis de processo) e as va¡iáveis-respostas através da representação gráfica d¿ matriz de

dados experimentais. [Esta técnica, até o momento, foi desenvolvida apenas para modelos de

mistura lineares.] Devido à sua abordagem qualitativa, esta técnica não determina rrm ponto ótimo
para o problema" mas apenas fornece informações sobre como cada uma dessas r¡ariáveis afeta as

virias respostas e, a estrutura de correlação existente.

Por outro lado, a técnica proposta por KHURI e CONLON (1981) possibilita obter r¡m

ponto ótimo desde que as vrárias variáveis-respostas possam ser adequadamente ajustadas por

modelos polinomiais de mesma ordem dentro da região de interesse. É sabido que este åto pode

limitar a aplicação datécnica.

O trabalho proposto contém vfuios pontos de interesse tanto para a teoria de otimiz,açb
quanto paru a de experimentos com misturas. Sem a necessidade de considerar os graus dos

modelos polinomiais ajustados, o nosso objetivo é resolver o problema (1.3.3) aplicando o
método da função Lagrangeana aumentada. Com isso, a influência dos compo¡rentes nas

variáveis-respostas é fiatada irnplicitamente no processo de otimização. Essa abordagem, via
progftimação matenuática, ainda não foi e4plorada no estudo de planejamentos de experimentos

com misturas; segundo pesquisa bibliognific arealizadapelo autor.

L.6. ORGANIZAçÃo Do TRABALHo

Este trabalho está organizado da seguinte forrna:

O capítulo 2 n'rrodt:ø o problema geral de mistura e faz uma revisão geral sobre a
metodologia de superficies de resposta. O capítulo 3 introduz planejamentos em redes simplexo e

modelos polinomiais associados para e4plora¡ todo o espaço-åtor sirnplexo. Um exemplo

numérico é dado para ilustrar o ajuste de um modelo polinomial de segunda ordem aos dados de

misturas, que foram coletados nos pontos do planejamento, bem como calcular as somas de

quadrados para anrílise de variância. A soþão ótima deste problerna é apresentada aplicando-se

as condições de Kuhn-Tucker. Restrições adicionais sobre ris proporções componentes na forma

de limite inferior, superior e de canalização são consideradas. Pseudocomponentes (L e II) são

introduzidos para aqueles c¿tsos onde limites inferiores e/ou zuperiores são estabelecidos sobre as

7
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proporções de alguns ou todos os componentes. O capítulo termina com a inclusÍlo de variáveis

de processo em experimentos com misturas. O capítulo 4 apresenta uma revisão sobre os

métodos de relaxação Lagrangeana" de função penalidade e de fwrção Lagrangeana aumentada.

Neste capítulo, é apresentada a estratégia de solução para o problerna (1.3.3). O capltulo 5

apresenta os resultados computacionais da aplicação da estratégia proposta em dois exemplos

extraídos da literatura. O capítulo 6 apresenta a conclusão do trabalho e as propostas futuras. O

apêndice Afaz uma revisão geral sobre o método dos rnÍnimos quadrados; o apêndice B apresenta

alguns conceitos de convexidade e de condições de otimalidade para problemas restritos e o

apêndice C apresenta o método dos sirnplexos de Nelder e Mead que será utilizado para resolver

o problema (1.3.3).
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fNrnonuÇÃo A ExpERrMENTos coM MrsruRAs

2.1. INTRoouçÃo

Muitos produtos são formados pela mish¡ra de dois s¡ mais ingredientes. Seguem alguns

exemplos:

o Concreto para construção civil formado pela mistura de areia, fugra. pedra e de r¡m ou mais

tipos de cimento;

o Suco de frutas com os ingredientes laraqiq abaca¡ri e morango;

. Saþão em pó com os ingredientes bnomina, ácido clorídrico e hipoclorito de sódio;

PelíÖula de filme fotográfico formada a partir de sal de pratq aglutinantq dois tipos dea

solventes e dois tþos de estabilizantes.

Em cada um dos casos acima, determinadas propriedades do produto são muito

importantes para o fabnicante. Propriedades tais como resistência mecânica do concreto, lndice de

acidez do suco de frutas, resistência à perda de coloração fotoquímica da película de fil¡ne

fotogrrífico etc., dependem da proporção de cada um dos i4gredientes presentes na formulação.

Uma tazÃo para se mistr¡ra¡ ingredientes é verificar se existem mistuas de dois ou mais

componentes que produzam produtos com melhores propriedades (fisicas, químicas etc.) e menor

custo que aqueles obtidos com os ingredientes separadarnente.

Por exemplo, varnos imaginar que tenhamos três tipos diferentes de gasolina (4,, B e C) e
que estamos interessados em compaÍar a taxa de combustão dos três tipos, individualmente e em

combinação. Em particular, gostaríamos de saber se existem combinações dos tipos, tais como

uma mistura 50Yo :50% de A e B, ou uma mistura 33.3o/o :33.3o/o :33.3% de A B e C, ou uma
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mistura 25%o :75Yo de B e C, respectivamente, que resultem nurna taxa de combustão maior que

a obtida usando somente A ou B ou C. Dessa forma provavelnnente selecionariamos uma mistura

particular de dois ou mais tipos de gasolina que produzisse a mais alø taya de cornbustão,

assumindo, naturalmente, que todos os outros fatores tais como custo e disponibilidade de

produtos permaneçam fixas.

Em cada um dos casos listados anteriormente, ¿ßsume-se que as propriedades de interesse

estão funcionalmente relacionadas às proporções com que cada ingrediente aparece na.

composição do produto e que, variando tais proporçõeso as propriedades do produto tambem

variaräo ou mudarão.

Do ponto de vista experimentaf freqtientemente a razÅo para se estudar a rclaqão

funcional entre a propriedade ou resposta medida (tal como a resistência mecânica do concreto) e

as variáveis control¿iveis (que neste caso são as proporções dos ingredientes cimento, arci4 âgua

e pedra) é tentar determina¡ se alguma combinação dos ingredientes pode ser considerada melhor

em algum aspecto ou simplesmente obter um entendimento melhor do sistema gtobal através do

estudo do desempenho de cada um dos ingredientes.

Por exemplo, a melhor combinação de ingredientes para o concreto seria aquela que

produzisse o concreto absolutamente mais resistente sem aumento de custo.

2.2. O PRoBLEMA cERAL DE MrsruRA

Definição 1. Um experimento com mistura é um experimento cuja variável-resposta

(característica a ser observada na mistura) é uma função somente das proporções relativas dos

ingredientes presentes na mistura e não da quantidade total da mistura

Por exemplo, a variável-resposta poderia ser resistência à traçãa do aço inoxidrivel que é

uma misttrra de ferro, níquel, cobre e cromo ou a resposta poderia ser a taxa de combustão de

uma mistura de gasolinas.

As proporções dos diversos componentes de uma mistura não são independentes. Elas

devem ser não negativas e se forem expressadas como frações da mistura, devem sonutr um.
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Por exemplo, zuponha que existam q componentes no sistema em estudo. Se

representaflrios a proporção do i'ésimo coryonente na mistura por Xi, então

xi)0, i-1,2,...,9 Q.2.r)

I*, =1' Q.2.2)
i=l

Se quisennos otimizar as propriedades de t¡ma misfura alterando a sua composþão, as

nov¿rs proporções devem continuar obedecendo a eq. (2.2.2). Isto significa que se aumentaflnos

(diminuirmos) a proporção de um dos componentes na misfura" a proporção correspondente de

pelo menos um dos outros componentes deve diminuir (aumetrar). A existência dessa restrição

impõe algumas modificações no emprego de planejamentos åtoriais, cuja resposta varia

dependendo das quantidades reais ou níveis de cada uma das variáveis independentes, e na

modelagem de superficies de respost4 para adaptá-las aos problernas especÍficos de misturas.

Esses métodos modificados de anrálise de misturas têm encontrado larga aplicação na ciência" na

engenharia e, particularmente, na industria. (BRLJNS et al,1995)

V'isto que na eqL. Q.2.2) üna proporçÍto individual xi pode ser igrral a um, ou sej4 temos

um único ingrediente, tal mistura é chamada mistura pura

Msturas puras são usadas principatnente como padrões de medida ou de avaliação palr-

comparação com misturas multi-componentes.

O efeito das restrþões sobre x mostrado rrris eq. Q.2.1) e Q.2.2) força a região

e4perimental ou espaço-fator de interesse, que é definido pelos valores de re, ser diferente do

espaço-fator associado a e4perimentos fatoriais. Por exemplo, em um experimento åtorial 2s

onde os x¡ representam as variáveis codificadas e as$lmem os valores tl, o espaço-fator é um

hipercubo q-dimensional. Por exemplo, para q :2 variátveis o espaço-åtor é um quadrado; para q
: 3, um cubo como pode ser visto na Figura 2.2.1.
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Figura 2.2.1 - Representação daregião experimental para q:2 e q : 3 fatores (variáveis).

Em experimentos com misttnas o espaço-fator é um simplexo regular (q - l)-dimensional

[no espaço $19, u eq,. (2.2.2) define um hiperplano cuja dimensão é q - l], conforme a definição

abaixo.

Definição 2. Sejam yt,yz,...,yq, g vetores tais que !z-yp y¡ -yr,...,yq -yr sejarn

linearmente independentes. Um simplexo regular (q - l)-dimensionat é a figura geométrica
formada pelo conjunto de pontos que são combinações lineares convexas de yr,yz,...,yq.

Isto é, y pertence ao simplexo se

v = t*,y,, Ë*, = l, x, 2 0, i:1,2,..., q.
i=l i=l

Os vetores y t,y 2,...,yq são chamados vértices do simplexo.

Por exemplo, para j=2 componentes o espaço-fator simplexo é um segmento de reta;

para q = 3, um triângulo eqüilátero; para q = 4, um tetraedro como pode ser visto na Figura
)))
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q=2 q:3 q:4

Y2 v3 v4

v3

Figura 2.2.2 - Representação do espaço-fator simplexo para q =2,3 e 4 componentes.

O simplexo obtido pelas mistwas prrras (vértices)

,,=[i], ,,=[l e ,,=[|,

ylylyt

v2 v2

embora.tenha sua representação grâfrca no $13 tFrgura 2.2.3(a)1, pode ser representado no fr2
conforme a Figura 2.2.3(b). O vértice na Figrna 2.2.3(b) indicado por xr = I corresponde à

proporção Xr : l, Xz = 0 e X3 : 0, ou seja, ao vértice y, na Figrra 2.2.3(a).

Xt:l

Ys

x2= xs:l

(a) (b)

Figura 2.2.3 - Representação do simplexo no (a) n3 e no (b) n2 para q : 3

Yr

Yz

componentes.
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Se uma resposta sobre uma larga åixa de composþão é de interesse, urna possível seleção

de pontos de composição para medir as repostas é aquela que drá uma distribuição de pontos

uniformemente espaçada sobre todas as misturas possíveis dos componentes no espaço-fator

simplexo. A seguir apresentamos a definição dessa distribuição de pontos uniforme.

Definição 3. Uma rede simplexo (do inglês simplex-lattice) é urn arranjo ordenado que consiste

de uma distribuição de pontos uniformemente espaçados sobre o espaço-åtor simplexo.

O sistema de coordenadas para o problema com misturas é chamado sistema de

coordenadas simplexo.

A seguir apresentamos runa revisão geral sobre a idéia b¡ásica de metodologia de

superficies de resposta.

2.3. METoDoLocIA DE supnRricrrs DE RESposrA

Muitos progran¡as experimentais são planejados com um duplo objetivo :

Quantificar a relação entre os valores de alguma variável-resposta mensr¡rável e um conjunto

de fatores experimentais que supostamente aafetam,

Encontrar os valores dos fatores que produzam o melhor valor para essa variável-resposta.

a

a

Na maioria dos casos, o comportamento da resposta medida é governado por certas leis

que podem ser aproximadas por uma relação determinística entre a resposta e o conjunto de

fatores experimentais e, portanto, é possível determinar as melhores condições dos fatores para

otimizar uma resposta desejada. Geralmente essa relação ou é muito complexa ou desconhecida e

então é necessário fazer uma aproximação empÍrica. A estratégia empregada em tal aproximação

é a base da metodologia de superficies de resposta.

A metodologia de superficies de resposta compreende um grupo de técnicas estatísticas

parc a construção e exploração de modelos empÍricos. Através de um cuidadoso planejamento e

anrílise de experimentos, ela busca relacionar uma respost4 ou variável de saída" aos níveis de um
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número de variáveis de entrada que a afetam; e também encontrar o "melhor" valor dessa 
resposta. Se descobrir o melhor valor ou valores da resposta estiver além dos recursos disponíveis 
do experimento, então os métodos de superficies de resposta serão usados para pelo menos se 
obter um melhor entendimento da resposta global do sistema. Essas técnicas, introduzidas por 
BOX e WILSON (1951) e mais tarde desenvolvidas por BOX e HUNTER (1957), consistem do 
planejamento do experimento e a subseqüente análise dos dados experimentais. 

Por exemplo, vamos supor que estamos fazendo um suco de frutas a partir de uma mistura 
de sucos de laranja (x1), abacaxi (x2) e morango (x3) e que a resposta de interesse seja o sabor 

final da mistura quantificado numa escala de 1 a 10 com 1 = não saboroso, 5 = saboroso e 10 = 
extremamente saboroso. Como a mistura é formada por três ingredientes, de acordo com a Seção 
2.2, a região experimental será um triângulo eqüilátero. Se a resposta medida ou sabor final, neste 
caso para qualquer mistura dos sucos, pode ser representada pela altura perpendicular 
diretamente acima da mistura cujas coordenadas estão localizadas no interior ou nos lados do 
triângulo, então o lugar geométrico dos valores de sabor final para misturas de um, dois e três 
componentes pode ser visualizada como uma superficie (de resposta) acima do triângulo. Tal 
superficie, que é assumida ser contínua para todas as misturas possíveis de sucos, está 
representada na Figura 2.3.1(a) e as curvas de nível dessa superficie, na Figura 2.3.1(b). 

Extremamente 
saboroso 

Não 
saboroso 

(a) 
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I^araqia

Abaca¡ri Morango

(b)

Figura 2.3.1 - Gr¿íficos de (a) superficie de sabor e de (b) curvas de nível de sabor.

As principais considerações relacionadas à exploração de superficies de resposta sobre a

região simplexo são:

r A escolha de um modelo apropriado para aproximar a superficie sobre a região de interesse;

o O teste da adequabilidade do modelo proposto emrepresentar a superficie de resposta; e

o Um planejamento mínimo adequado para coletar as observações, ajustar o modelo e testar a

sua adequabilidade.

Em linguagem matenriitica podemos dizer que estamos interessados em encontra¡ uma

relação funcional do tipo

r1= 0(x,,x,xr)

(xr)

(x¡)(xÐ

que expressa a resposta média ou variável de saída, q, como função das três variáveis X1, x2 € X3.
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O exemplo anterior envolve três variáveis de entrada, mas, em geral, deveremos ter não

apenas três, mas q variáveis de entrada x1ex2r...rxn. Assiq arclac;ão fr¡ncional entre a resposta

média e os níveis das q variáveis pode ser escrita como

r1= 0(x,,xr,...,xn) Q.3.r)

Mais compactamente, se denotarmos x como r¡m vetor coltrna com os elementos
x1'x2,...1xn, a função de resposta média seni escrita como

q = 0(x).

Em alguns problemas pode-se estar interessado em um nrfunero diferente de respostas,

como por exemplo, no caso do suco de frutas, sabor, índice de acideZ cor etc. Para cada uma

destas respostas haverá uma relação fi¡ncional cuja natureza é desconhecida e que será

aproximada localmente por um polinômio de ordem baùø

O problema de associar a for¡na da zuperficie de resposta com a composþÍio dos

ingredientes está centrado na determinação da equação matenn¡itica que rqnesenta

adequadamente a função $ na eq. Q.3.1).Em geral, firnções polinomiais são usadas para
/\

represeirtá-la e tal justificativa vem do fato de se poder expandir 0(x,,xr,...,xn) usando séries de

Taylor.

Na prátic4 fazemos algumas suposþões para aproximar a função verdadeira por um

polinômio na região das variáveis independentes:

o A estrutura de n-0(*,,*r,...,xn) existe mas é muito cornplicada ou desconhecida e as

variáveis envolvidas são quantitativas e contlnuas;

r A função $ pode ser aproximada na região de interesse por um polinômio de ordem baixa;

o [s variáveis independent€s x1,x2r...rxq são controladas no processo e medidas com erros

desprezíveis.

Uma suposição b¡ásica que estamos fazendo aqui é que a zuperffcie de repost4

representada pela função {, é uma função contlnua. Esta zuposição pode ser questionada para

alguns sistemas como, por exemplo, para sistemas gar¡osos em cujas reações catalíticas são

interrompidas instantaneamente devido a adição ou retirada de tm ou mais cornponentes.
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Portanto, para esses sistemaso devem-se ntilizú outras formas de modelos que levem em

consideração esses tipos de descontinuidades na superficie. [Neste trabalho, não serão

considerados modelos desses tþos.]

Normalmente um polinômio de ordem baixa tal como, o polinômio de primeira ordem

r=Fo+fÊ,*, (2.3.2)
i=l

ou o polinômio de segunda ordem

î = Þo +lÞ,r, +)f B,,x,x, (2.3.3)
i=l i< j

são tipos de modelos que se acredita representar a superficie. No caso de experimentos com

misturas os modelos obtidos são formas parametrizadas desses polinômios gerais devido a
restrição (2.2.2). Os modelos polinomiais de ordem baixa são mais fáceis de manusear que os de

ordem alt4 pois têm menos termos e, portanto, requerem menos respostas observadas para

estima¡ os parâmetros da equação.

Num programa experimental consistindo de N experimentos, o valor observado da
resposta será denotado por yo e é assumido !pê ]¡r no u-ésimo experimento, varia em tonro da

média R coln variância o2 para u = l, 2,...,N. O valor observado contém erro e¡perimental

aditivo eo, isto é,

tu - qo *€u: 1< u < N. (2.3.4)

Os erros experimentais eu são assumidos serem independentes e identicamente

distribuídos com média z-ero e variância o2, ou sejao

E(u,)=0, a(r]) =d, E(r.ru)=0, u*u', u,u'=1,2,...,N

onde E é o operador esperança. Com os erros tendo média zuto, aesperança do valor observado

Yué

P(y") = îlo, ü: l, 2,...,N.

A fim de aproximar a relação funcional l=0(xr,xz,...,xo) por um polinômio ou qualquer

outra forma de equação é reaßzado um número pré-selecionado de experimentos em varias
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combinações predetenninadas das proporções dos q componentes. Este conjudo de combinações

das proporções ou misturas dos ingredientes é referido como planejamento e4perimental Uma

vez qtre as N observações foram coletadaso os par¡ametros no modelo são estimados pelo método

dos mínimos quadrados (veja o apêndice A).

A zuperffcie de resposta gerada permite os seguintes uÍ¡os:

¡ Mostra¡ como uma resposta particular y é afetadapor um conjunto de variáveis x sobre r¡ma

região de interesse especÍfico;

o Descobrir que condições dos x¡ darão um produto simultaneamente satisfrzendo as

especificações para um núrrero de respostas ypyz,...,yoi

o Explorar o espaço das variáveis x para definir a resposta ótima (márdma sr¡ mlnima) s

determinar a nafireza desse ótimo.

Por exemplo, vamos supor que para a eq. (2.3.2) tenhamos uma mistura com q - 2
componentes tal eue yo n¿ eq. (2.3.4) possa ser escrito como

yu =(Þ,x, +Brxr), +e .'. Q.3.s)

A ausência do parâmetro Þo em Q.3.5) se deve à restrição xr * xz : l. lDiscutiremos a

derivação da forma do modelo (2.3.5) no exemplo 2 da Seção 3.3.1 Com N > 2 observações

coletadas parâ 1lo: podemos obter os estimadores br e b dos parânretros pr e pz, respectivamente.

Se é decidido que as estimativas de br e bz sao satisfatórias no sentido de que são não nulas e

portanto elas carregam informação sobre o sistema que estarnos modelando, então os parâmetros

desconhecidos na eq. (2.3.5) são substituídos por seus respectivos estimadores para resultar

9 = b,x, +brx, (2.3.6)

onde f denota o valor estimado ou previsto de r1 para dados r¿alores de xr e xz.

Observamos que, antes que qualquer previsão possa ser feita com(2.3.6) devemos testar a

sua adequabilidade aos dados observados.

No capítulo a seguir apresentaremos a teoria brásica de planejamentos de experimentos

com misturas.



Capirur,o 3

PT-,¡.¡TSJAMENTOS EM REDE SIMPLEXO E MODELOS

POLINOMIAIS ASSOCIADOS

3.1.. INTRouuçÃo

Inicialmente apresentamos planejarrrentos em rede simplexo que foram introduzidos por

SCffpf'fÉ (1958). Estes planejamentos são creditados por muitos pesquisadores como o alicerce

sobre o qual a teoria de planejamento de e4perimentos para mistr¡ras foi construída.

Em seguida, apresentamos modelos polinomiais associados para serem ajustados aos

dados nos pontos destes planejamentos, estimativa e interpretação dos coeficientes desses

modelos, propriedades dos preditores da resposta" anrálise de variância e um exemplo usando

planejamento em rede simplexo.

Finalizando o capítulo, apresentamos restrições sobre as proporções componentes e a

inclusão de variáveis de processo em experimentos com misturas.

3.2. PLANEJAMENToS EM REDE srMpr,uxo {q, m} rARA ExpLoRAR ToDo o
ESPAÇO-FATOR STMPLEXO

Em 1958, Scheft introduziu planejamentos em rede simplexo para experimentos com

misturas e desenvolveu modelos polinomiais que têm exatamente o mesmo número de termos

quantos são os pontos do planejamento associado.
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Definição 3. Um planejamento em rede simplexo {q, m} para q componentes consiste de r¡m

conjunto de pontos cujas coordenadas são definidas pelas seguintes condições das proporções

componentes:

As proporções assumidas para caÅa r¡m dos componentes compreenderão m + I valores

igualmente espaçados de 0 a 1, ou seja,

xi = o, L, 2,...,1 i =1, 2,..., i, (3.2.1)mm
e a rede simplexo {q, m} consistirá de todas as combinações posslveis dos componentes onde as

proporções (3.2.1) pancaÃacomponente são usadas e satisfrzem aeq. Q.2.2).

Esses planejamentos têmvárias vantagens. Dentre elas podemos citar:

Simplicidade na escolha das combinações das proporções dos componentes püa a execução

do experimento;

Facilidade em estimar os coeficientes do modelo de mistr¡ra quando os dados são coletados

nos pontos da rede;

A.rede consiste de t¡m arranjo simétrico e uniforme de pontos sobre o simplexo e, portanto,

igdal cobertura é dada a cada um dos componentes do sistema de modo que todos os pares,

todas as triplas etc., são estudadas com igual precisäo e assim por diante.

Exemplo 1. Vamos considerar um sisterna com q : 3 componentes e que o modelo polinomial

seja de grau m :2. Então cada componente assumirá ris proporções x, = 0, i, I para i= 1,2 e

3. A rede simplexo {3,21consistirá de seis pontos sobre o contorno do hiângulo:

(x,, x2, x¡)=(1,0,0), (O t,0), (0,0, 1), (+, +,0), (å,0, +), Q, +, +).

Os três pontoso que são definidos como (L 0, 0) ou xr = l, x2 = x¡ = 0; (0, | 0) ou

xr =x3 =0, x2 =l e(0,0, 1) ou x, =X2 =0, x¡ =l,representamcadaumumamistr¡rap¿rae
estes pontos são os três vértices do triângulo eqtiiliátero. os pontor (+, å, o), (å, o, *) t
(0, å, j) representam misturas biriá¡ias ou de dois componentes xi = xj =l / Z,xr = 0, k * i,j

cujas proporções componentes não nulas são iguais e estes pontos são os pontos médios dos três

lados do triângulo. O interior do triângulo representa misturas onde todos os ingredientes estão

presentes (mistura tenuária), ou sejq xr ) 0, x, ) 0 e x, > 0.
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Cada uma das proporções componentes em todas as misturas é um número fracionririo e a

soma das ûações é igual a wtr. Quando plotados como uma rede esses pontos formam um arranjo

que é simétrico em relação aos vértices e lados do simplexo. Isso pode ser observado na Figrra

3.2.1 que apresenta a rede simplexo {3,2) e outros exemplos de arranjos simplexo {q, m}.

Xr=l xt=1

x1:2l3rx3= ll2,
Xl : X3 :112, x2 :0

Xz :0

x2: I X¡:1 x2=l xg=1
Rede {3,2}

xt: I

Rede {3,3}

xr=l

xz=1 x4=1 x2= x4: I

X¡=l xl: I

Rede {4,2} Rede {4,3}

Figura 3.2.1 - Exemplos de configurações de pontos para sistemas de 3 e 4 componentes.

A resposta para um ponto da rede pode ser uma observação simples ou, para se obter um

ajuste mais preciso, a média de várias observações.

O número de pontos de planejamento requerido para a rede simplexo {q, m} é dado pela

seguinte formula:

(q*^-ì_(q+*-Ùr
t- m .,l 

=ìffi' (3'2'2)
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A Tabela 3.2.1 apresenta o nrfunero de pontos em urna rede simplexo {q, m} para viirios

valoresdemeq.

Tabela 3.2.1 - Núnero depontosdaredesimplexo {q,m} para35q Sl0 e lSmS4.

Observe que o número de pontos aumentamuito comme q.

3.3. MoDELos poLINoMTAIS cANôxrcos

Uma forma geral de função de regressão que pode ser ajustada aos dados coletados nos

pontos de uma rede simplexo {q, m} é derivada usando a seguinte equação polinomial de grau m:

qqqqqq

î = Þo +f Þ,x, +lf Þ,,x,*¡ +I I IÞ¡rX¡x5xu+...,
i=l i< j i< j<k

(3.3.1)

onde os termos de grau superior a m estão incluídos.

Além da diferença ruN regiões experimentais, experimentos com mistr¡ras diferem dos

problemas comuns de regressão tanrbém na forma do modelo polinomial a ser ajustado. Scheft

introduziu os polinômios canônicos para se utilizar com ar¡ redes simplexo {q, m}.

A forma canônica é derivada aplicando a restrição xr+x2+...+xn =1 aos termos do

polinômio geral. A seguir apresentamos os modelos polinomiais canônicos mais gerais de

primeira, segunda e terceira ordens que expressamuma respost4 n, como função da composição.

10

55

220

715

9

45

165

495

I
36

120

330

7

28

84

210

6

2t

56

t26

5

15

35

70

4

10

20

35

3

6

10

l5

I

2

3

4

6 109I7543

Nrimero de componentes (q)Grau do

modelo (m)
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Linear:

Quadrático

Cúbico:

q

î=fÞixi
i=l

qq

n=IBtx,+f)B,,x,x,
i=l i< j

(3.3.2)

(3.3.3)

(3.3.4)

Por exemplo, em um sistema com três componentes os modelos polinomiais descritos

pelas eq. (3.3.2), (3.3.3) e (33.9 são, respectivarnente:

î = Þrxr *þzxz * Þ¡x¡

l = Þrxr *þzxz + F¡xl + p,rx,x, + B,rxrx, + prrxrx,

î = Þrxr *þzxz* Þ¡x¡ + B,rx,x, + prrxrx, + prrxrx, + õrrx,xr(x, - *r)

+ ô,rx,xr(x, - *r) + ôrrxrxr(x, - *r) + p,,,x,xrx,

O modelo linear tem 3 coeficientes; o quadrático, 6; e o cribico, 10. Termos do tipo B6,

F,,xÎ, Þ,,,xí etc., normalmente encontrados em polinômios gerais, como a eq. (3.3.1), são

eliminados usando a restrição de que a sorna das proporções deve ser igual a unr. Com isso, os

modelos de misturas apresentam menos termos que os polinômios gerais de mesmo grau e, assinq

são necessiírios menos experimentos para se determinar os parâmetros do modelo. A seguir

apresentamos um exemplo de como obter o modelo polinomial canônico prira o caso quadrático

comq:3componentes.

q = ËF,*, . Iåu,,t,., * I+ôux,x,(x, - 
*,) * 

T.ì.åÞ¡rx¡x¡xo
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Exemplo 2. Um polinômio geral de segrrnda ordem para eryressar a variável dependente, tl, oE

termos das três va¡iáveis independentese x1: x2 e x3, é

q = P; + Þ,x, *!'zxz+ Þrx, + prrx,x, + p,rx,x, + prxrx, + Þirx?

+þiu{+Þ,,x3 = Þo +ip;*, *ip¡l *Iipi,",*,
i=l i-l i<j

Quando esta¡nos lidando com r¡ariáveis de mistua, temos que as variáveis independentes

estão restritas pela equação

3

I*, = 1. (3.3.6)
i=l

Mostraremos que esta restriçilo reduz o modelo geral de segrrnda ordem (3.3.5) à equação

33
î =prxr *þzxz*Þ¡x¡ +B,rx,x, +B,rxrx, +prrxrx, =f Þ,x, +f f Bnx,x, (3.3.7)

i=t i< j

que é a forma usada para planejarnento em rede sirnplexo.

po pode ser eliminado da eq. (3.3.5) multiplicando ambos os lados da eq. (3.3.6) por po:

(3.3.8)

Substituindo (3.3.8) em (3.3.5), resulta:

(3.3.5)

o;(É,.,) =o;

(3.3.e)

Os termos quadráticos podem ser eliminados multiplicando a eq. (3.3.6) por

x,, i = l, 2 e 3, para forma¡ a identidade:

q = B;(i,.,) .å Bi*, *å Þu*? *I iBþo,
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x? = I (3.3.10)

Substituindo a relação (3.3.10) na eq. (3.3.9) e agrupando os tersros semelhantes

obtemos:

x
3I

j=l
j*i

3333
q = I(B, * B; +Þo)*, -I Br*,I *¡ + II Þu*,*,

i=l i=l jri i < j
(3.3.r 1)

Substituindo em (3.3.11) as somas de constantes por :

Þt =Fo+Þt+Þt e i,j=1,2e3, i< j

obtemos aeq. (3.3.7)

-33
h = Þ,x, * þzxz*Þ¡xr +B,rx,x, + p,rx,x, + Brrxrx, = IÞ,x, +fIpnx,xr.

i=l i< j

3.4. InrnnpnnrAÇÃo Dos coEFrcIENTEs Dos MoDELos roLINoMIAIS
CANôNICOS

Os coeficientes dos modelos polinomiais canônicos têm interpretações simples.

Geometricamente, nas eq. (3.3.2), (3.3.3) e (3.3.4), o parâmetro F, representa a resposta

esperada pafj¿-a mistura pura xi =1, xj =0, j;¿i e define a altr¡ra da superficie de mistura no

vértice do simplexo denotado por xi = 1. A porção Ë8,*, de cada um dos modelos é chamada
i=l

porção linear ou aditiva da mistura e, se a mistura dos componentes é estritamente aditiva, entÍlo a

eq. (3.3.2) é uma representação apropriada da superficie. A Figrna 3.4.1 ilustra uma superficie

plana sobre o triângulo com q = 3 componentes onde B, > Þ, > Þr.

Þi¡ =F¡-B;-P;'
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]Þ,

þ,

]
F

xz:1 xr: I

Figura 3.4.1 - Superficie plana de primeira ordem sobre o triângulo com q : 3

componentes.

Quando a mistr.¡ra entre os componentes é assumida ser linear (Figura 3.4.1), a resposta

paraamistura binária dos componentes i e j nas proporções xi e t é daÅapela eq. (3.3.2) como
sendo î= Þ¡x¡ +Brx¡, desde que xk:0, k:1,2,..., gi k * i, j. Se, por outro lado, a resposta

verdadeira para a mistura binária dos componentes i e j é mais corretanente representada pela eq.
(3.3.3), que ê I = Fixi +Þix.¡+pux,x,, então existe um excesso. Esse excesso, que é representado

pelo termo 9¡x¡x;, é deternrinado fazendo a diferença entre os modelos descritos pelas equações

(3.3.2) e (3.3.3). Se se deseja valores positivos da resposta, e a quantidade p¡x¡x, é positiva, o

excesso é chamado sinergismo da mistr¡ra binária e F,¡, o coeficiente quadrático ou de segunda

ordem do sinergismo biruírio [veja a Figura 3.a.2@)]. O oposto de sinergismo, que é quando B,., é

negativo, é chamado antagonismo da mistr¡ra binária Se o modelo cúbico (3.3.4) é a

representação verdadeira da superficie, o excesso ou sinergismo da mistrna binária inclui o termo
adicional õux,x¡(\ - x¡) onde õu é o coeficiente cúbico do sinergismo binário. Na verdade, ao

longo da borda xi-xj, se ô¡¡ * 0 o termo õ,.,x,x¡(xi - x¡) pode assumir valores positivos ou

negativos, permitindo-se detectar tanto mistr¡ra sinérgica como antagônica entre os componentes i
e j lveja a Figura 3.4.2(b)1.
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F,i

4F¡ 39'¡

l6

xi:1
xj=o

9¡

x: I 3/4 ll2 l/4 0

xi:O l/4 ll2 3/4 I

(b)

Figura 3.4.2 - Mistura não linear de misturas binárias ao longo da borda x-x¡.

(a) Mistura quadrática; (b) Mistura cúbica.

Por exemplo, a Figur a 3.4.3 ilustra o desvio þ ,.Or.rentando misttna não linear

sinérgica entre os cornponentes 1 e , ,;^um sistema Í" , **onentes. Tennos de maior

orderg tais como B,rx,xrx, (mistura ternríria entre os componentes ln 2 e 3 no interior do

triângulo) na eq. (3.3.4), descrevem perturbações adicionais da superficie de resposta além

daquelas descritas pelos termos de primeira e segunda ordens.

Pi

Ll4

314

u2

U2

(a)

3/4

t/4

0

1

-3ù¡
32

3ô¡¡

32

p,
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= prxr + þzxz +p:xl
* Frzxrxz * prrxrxr *pzrxzxr

x¡=1

:l

x2= |

3.5. ESTIMADoRES Dos coEx'IcIENTES Do MoDELo poLINoMIAL {q, m}

parâmetros)

Para ver isto, lembremos, da Seção 2.3, qure o valor observado da resposta no u-ésimo

experimento, 1( u(N, denotado por /ur é expressado na forma yo =îu +eu, onde e,, é o erro

aleatório cuja distribuição tem média z.eÍo e variância o2 e os erros eu e ru,, u#u' são não-

correlacionados.

4

P3þn

Pr

Figura 3.4,3 - Desvio 9? representando mistura não linear sinérgica entre os
4

componentes I e 2pæaum sistema de 3 coryonentes.

Os parâmetros dos modelos polinomiais {q, m} são expressados como funções simples

das respostas medidas nos pontos dos planejamentos em rede simplexo e são obtidos resolvendo-

se um sisrema 
" (t.J-t) equações (núrnero de pontos) 

" [t.J-t) "ruø,as 
(núnero de
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Exemplo 3. Seja o modelo de segunda ordem com três componentes descrito pela eq. (3.3.7)

l = Þrxr +þzxz * Þ¡xs + prrx,x, + B,rx,x, + prrxrxr. (3.3.7)

Vamos supor que o valor observado da resposta somente para o cornponente i (ou seja,

em xi =1, Xj =0, j*i) seja yi e que o valorobservado darespostaparaamisturabinnáriados

componentes i e j (x,=xj=T, Xr=0, i<j<k) seja y¡. Se r. e ru são os números de

replicaçõesemxi=1, Xj-0, j+i eemxi=Xj=å, xr=0, i<j<k,respectivamenteeseas

médias das observações são escritas como i¡ e ii¡, então as ffrmulas para calcular os estimadores

bt e b¡¡ dos coeficientes p, e F¡, respectivamente no modelo de segrrnda ordem são encontradas

substituindo os valores de li, y¡ e x, na eq. (3.3.7) tal que

Ii = bi e y, = 0,(å) .0,(;) .0,(Ð

e, portanto,

bi =Í, (3.s.1)

bi¡ = 4y, -z(V,+l ¡)

As eq. (3.5.1), para os estimadores h e h, são as soluções da eq. (4.4) do apêndice A
cuja formula matricial para os estimadores de mínimos quadrados é a eq. (4.5).

As propriedades dos estimadores dos coeficientes da eq. (3.5.1) dependem das

propriedades distribucionais dos erros aleatórios eo. Assumimos que os erros so, I < u ( N , são

não-correlacionados e identicamente distribuídos com média zelo e variância ot. Portanto, a

média e a variância das distribuições dos estimadores h e \, dado que as observações foram

coletadas somente nos pontos da rede, são

B(b,)=E(i,)=Þ,, var(U,)=rrar(v,) ={,
ri

i:102,...,q

i, j : 1, 2,..., q, i< J

I6a2 4o2 4o'=-+-+-rij ri rj

e

s(uu)= Elaro -z(!,*i,)]= F,, "a'(uu)
(3.s.2)
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.oo(u,,u,,)

.oo(U,,b,) = Eliry¡l-E(y,)E(i¡) = 0, i* j

= E[Ír (4iä - 2y, - 27 :)] - E(y, )E (4! ¡ -2! t -27 ¡)

= -28(Í¡) +2(W) = -2êq

*.' (uu,u,*)
4o2=-, J+K
ri

(3.s.3)

i, j, k = 1,2,..., q; r<j, k

Nas eq. (3.5.2) e (3.5.3), E(.) denota a eqperança, \¡ar(bi) representa a variância de h e

cov(þ, h) é a covariância entre h e bi¡.

3.6. PRoPRIEDADES Dos PREDIToREs DA REsPosTA

Depois que os coeficientes do modelo foram calculados, é necessário estimar a r¡ariância

dos valores de previsão do modelo para juþar a $ra adequabilidade e construir intervalos de

confiança.
:!

Únv, vez que os parâmetros do modelo de segrrnda ordem, eq. (3.3.7), foram estimados,
as estimativas b, e b,, são substituídas na eq. (3.3.Ð em g¡ e p,.,, respectivamente. Denotando o

valor de previsão da resposta q, ntrm ponto x=(x,,xr,...,*n) do espaço-fator sirnplexo

considerado, por i(x) , a equação ajustada é

qq

î(x) = Ib,*, +f lUux,x.,
i=l i< j

A fórmula para a variância da previsão f(x) pode ser escrita em termos das va¡iâ¡rcias das

médias i¡ e ii¡ nos pontos da rede.

A previsão da resposta" Î(x), escrita como uma fturção das variáveis ], e !u, é
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î(x) = Ëu,0, +lf u¡i¡,
i=l i< j

onde a, =x,(2x, -l) " a,, =4x,x' i,j=1, 2,..., j, i<j.Paraoscoeficientesâi€âij, osvalores

de xr são especificados pelos valores = (*,,*r,...,"n) 
" 

portanto são fixados sem erro. Visto

que i e ju são médias de r, e r,, observações, respectivamente, a variância de i(x) pode ser

escrita como

var[i(x)] = 62

Quando fi =fü =r, temos

*.#+J
qI

i=1

(3.6.1)

(3.6.2)
o'(;Ivar[i(x)] =

q

Iu,'*I
i=l t<

qI
j

,ìa

Na eq. (3.6.2), a quantidad. + depende da precisão das observações elçerimentaisr

(através de o2) enquanto o* 
[å",'*Iå"0') 

***" somente da composição (através de a

e aii e portanto de x,) da mistura considerada em î(x). Quando o2 é desconhecida pode-se

calcular um estimador, s2, a partir das observações replicadas. O estimador de var[i(x)] é obtido

substituindo o' por s' na eq. (3.6.1) e é denotado por v,ârti(x)1.

Finalmente, se num ponto xo da região experimental deseja-se r¡m intervalo de confiança

de l0(1 -s)yo para q(xb), então tal intervalo é

y(r,)-Â <q<i(xo)+4, (3.6.3)

ondeÂ=t .,
1,t

var[i(xr)] , f é o número de graus de liberdade para estimar o' " rr,îe o 
]-esimo

quantil da distribuição t de Student com fgraus de liberdade. Observamos que a expressão (3.6.3)

só é vrílida se tivermos uma distribuição norrnal dos erros aleatórios.

Ilustraremos os c¿ílculos requeridos para se construir um intervalo do tipo apresentado

pela eq. (3.6.3) no exemplo a seguir.
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3.7. ExEMpLo usANDo uM rLANEJAMENTo EM REDD sIMpLExo 13, 2l
PARA UM FrO SrNTÉTrCO F'ORMADO pOR rnÊS COMPONENTES (CoRI\ELL,
1990a)

Três constituintes - polietileno (x1), poliestireno (xÐ e polipropileno (xÐ - foram

misturados para gerar uma fibra material que foi usada para tecer fios. Somente misturas pwas e

binárias foram estudadas neste exemplo, onde a resposta de interesse é o alongameuto do fio

medido em quilogramas-força. Médias de valores de alongamento do fio em graûru¡-força são

apresentados na Figura 3.7.1 nos pontos do planejamento em rede simplexo {3, 2l onde as

médias foram calculadas de duas amostras replicadas de cada mistura pura e de três amostras

replicadas de cada mistura binária 
xr

tt.7

15.3 16.9

16.4

x2 ro.5 x¡

Figuta 3.7.1 - Valores médios de alonganrento nos pontos do planejamento.

As condições da mistura" os valores de alongamento observado e as médias dos valores de

alongamento são apresentados na Tabela 3.7.1.

lt.7

15.3

9.4

10.5

16.4

16.9

16.1

11.8

16.6

12.4

14.8

10.0

9.7

16.0

t6.4

11.0

15.0

8.8

10.0

16.8

t7.7

0

0

0

u2

1

t/2

0

t/2

I

U2

0

0

I

t/2

0

0

0

il2

I

2

3

4

5

6

X¡X2X1

Valor médio

(v)

Valor

observado (y")

ComponentePonto

e¡perimental

9.4

Tabela 3.7.1- Valores de alonganrento observados.
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O modelo proposto para os três conrponentes a ser ajustado aos dados de alonganrento é

y = Þrxr *þzxz * F¡x¡ + prrx,x, + prrxrx, + prrxrx, + e

onde, das eq. (3.5.1), as estimativas de mínimos quadrados são

b, = ï, =11.7, bz =9.4,

br, = 4!r, -2(Vr+ Ír) = 19.0,

bs =16'4

br¡ = 11.4, bn = -9.6.

(3.7.r)

O estimador da variância do erro é dado por

. -v.tu ,r1

('' - 1)
i=l

Assinq usando as observaçõeso temos:

(t t.o - tt.7)2 + (12.4 - n.z)'z + (ts.o - 153)2+...+(to.o - t6s)2

l+2+l+2+l+2

2
ó 2or¡3=II
i=l u=l

s

s2

,'= uiu 
=0.73,

Estimativas das variâncias dos parâmetros da eq. (3.7.1) são obtidas das eq. (3.5.2) com

s2 = 0.73.

vâ(b,)={ =ry=037, i=1,2e3"ri2

vâr(b¡) = "[f 
.+.i)= 0'7{T*+)= osr'

seguir.

O próximo passo será determinar o erro-padrão de cada estimador e este é definido a
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Definição 4. O erro-padrão estimado (8.P.) do estimador de r¡m parâmetro é a raiø quadrada

positiva da variância estimada do estimador. Os erros-padrões estimados de h e h são,

respectivamente

E.P.(bt)=.@(ÞJ e E.P.(btj)=@J.

Assinq E.P.(bt) = 0.60 e E.P.(bn) =2.61. Atlotamos a prática de substituh as estimativas

dos erros-padrões entre parênteses diretamente abaixo da estimativa do parâmetro

correspondente na equação ajustada. A equação ajustada é

Î(x) = 11.7x, +9.4xr+l6.4xr+19.0x,x, +11.4x,x, -9.6x"x,
(0.60) (0.60) (0.60) Q.6t) Q.61) Q.6L)

(3.7.2)

Se assumirmos que o modelo ajustado na eq. (3.7.2) é uma representação adequada da

superficie de alongamento do fio, poderemos tecer as seguintes conclusões sobre as magttitudes

das estimativas dos parâmetros:

o Cofno br t bt > b2, das três misfi¡ras puras, o componente 3 (polipropileno) produziu r¡m fio

com o riraior alongamento, seguido pelo componente I e depois pelo 2;

o Como b,, )0, b,rt0 a brr<0,oscornponentes I e2,eoscom¡lonentes 1e3têmefeito

biruirio sinérgico, isto é, as misturas binárias com o cornponente I produziram valores de

alongamento maiores que o esperado pela média simples dos r¡alores de alongamento das

misturas puras. Por outro lado, quando os componentes 2 e 3 são combinadoso o fio
resultante tem alongamento médio mais þ¿i¡s que o esperado pela média dos valores de

alongamento do fio produzido pelas mistrnas puras.Este efeito binário é antagônico.

Nossas conclusões relativas ao produto são:

Se for desejável t'm fio com mistura pura e alonganrento alto, entilo deveremos usar o

componente 3;

Se for desejável uma misttra bin¡iria porque o componente 3 custa mais caro que os outros

ou por causa da falta de disponibilidade, deveremos usar o componente 1 somente ou com

um dos outros dois componentes, evitando-se combinar 2 e3.

o



Pr¿r¡¡¡*ru¡rros EM REDE s¡MpLExo E MoDELos polrNoMnrs AssocnDos 36

Um gráfico de curvas de nível da zuperficie de alongamento estimada é apresentado na

Figua 3.7.2.

xr =l

Xz =1 xr =1

Figura 3.7.2 - Cun¡as de nível da superficie de alongamento obtida com o modelo de

segunda ordern

$upondo que o modelo ajustado seja satisåtório e que desejamos mÐdmizar Î(x),
teremos o seguinte problema de programação maternática a resolver:

mær imizar i(x)
(3.7.3)

xl +X2 *X, =t
zujeita a

x, à0, x, )0, xr >0

Escrevendo o problema (3.1.3) na forma padrão @.1) apresentada no apêndice B, temos:

minimizar[f(x) = - Î(xI

itt(r)=xr+x2+xr-l=0
le,(*): -xr ( o

lrr(t): -xz ( o

lgr(t)=-x,so

zujeita a
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As condições de Ktrhn-Tucker (8.4) para o problema acima são:

3

vf(x) + î.Vh(x) * I p¡Ve¡ (x) = 0
j=l

tt¡8.¡(x) = 0,

[r¡ à0, j:1,2e3.

Supondo gz(x) = 0 (restrþão ativa), gr(x) < 0 e g3(x) < 0 (restrições inativas), o conjunto

dos Índices e J: {21. Assinq temos

Vf(x) + ?'.Vh(x) + ItzYEz(x) = 0

ltzgz (r) = 0, trz 2 0.

ou

- 19.0x, + 9.6x, - lLz *lv=9.4
- ll.4x, +)r=16,4

Xr* X3 =l
- 11.4x, +îu=ll1

Resolvendo o sistema acima obtemos xt : 0.29, y.s : 0.71, ltz = 11.54 e î,": 19.75. Pode-

se verificar facilmente que o ponto (Oee,O, 0.71) satisfrz as condições de Kuhn-Tucker e,

portanto x' - (029, 0, 0.7Ð' é urna solução ótima do problema (3.7.3).

Observando-se o gráfico de curvas de nível da funçfto na Figura 3.7,2, conclui-se que x' é

solução ótima global. Uma solução ótima local pode ser encontrada fazendo g¡(x) = 0 (restrþão
ativa). A solução ótirna local é ¡ = (056, 0.44, 0)' .

A ñrmula para o estimador da variância de i(x) nrm ponto x do triângulo é, da eq.

(3.6.1),

vârti(x)r =,,[å*. # *] = ",,[åf 
. #i],

onde a, = x,(2x, -l) . au = 4x,xr. Por exemplo, no ponto y' = (0.29,0, 0.71), temos,

ar = (0.29)(-0.42) : -0. I 2 I 8, az : (0)G I ) : 0, 4 : (0.71X0. 42) : 0.2982,

atz = ãzs : 0 e a¡3 = 4(0.29X0.71) = 0.2059.
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Então, a va¡iância estirnada de flOZO,0, 0.71)' é

vâr[](x.)l = g.
(- o.tzt s)' + (o)' +(ozgez)' (o)' +(ozoss)' +(o)2

3
+ = 0.05.

2

O valor predito no ponto *' =(029,0, 0.2Ù' é

î(x') = tt.7(02e) + s.+(0) + rc.q(o.tt) + ts.(o:o)(o) + t L4(02eX0.2Ð - s.(o)(o.zÐ

Î(x') =17'4

e, pata um intervalo de confiança de 95Yo para q usando a eq. (3.6.3), temos:

17.4- Â <q <17.4+ L,

16.9 <q<17.9,

onde À = [rr,o.or, = 22621,J0.05= oi.

lPara o'brílculo de f(x) e vâr[i(x)], CORNELL (1990a) uritizao ponto (?, +, 0)'l

Na próxima seção será apresentadaaanáliss de variância para o modelo proposto.

3.8. TABELA DE ANÁLIsE DE vARrÂNcIA

Na seção anterior ajustamos uma polinomial de segunda ordem aos valores de

alongamento observados e o objetivo foi tentar entender como as variações ou diferenças nos

valores de alongamento poderiam ser explicadas em termos dos efeitos dos componentes puros e

em termos dos efeitos biruírios de pares de componentes. Agora mostraremos como particionar

ou sepamr a variação global nos valores de alongamento em duas fontes de variação. A primeira

fonte inclui a porção da variação total nos dados que é e4plicada satisfatoria¡nente pelo modelo

ajustado e a segunda inclui a porção que não é explicada satisfatoriamente pelo modelo. O
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conhecimento dessas medidas de variações nos pennite determinar a aceitação ou o¡lo da forma

do modelo ajustado paraprever valores de resposta

A variação total nr¡m conjunto de dados é ctramada de soma de quadrados total (SQT) e é

calculada somando os quadrados dos dewios dos valores observados, yo, em relação à média das
t\, _ tyr *yz*...+yr)

observações, f = ff, ou seja,

SQT

A quantidade SQT temN - 1 graus de liberdade.

A soma de quadrados total é a soma de duas quantidades: a soma de quadrados devido à

regressão (satisfatoriamente explicada pelo modelo ajustado) mais a sorna de quadrados residual

(não explicada pelo modelo ajustado). A fórmula para calcular a sorna de quadrados devido à

reglessão do modelo ajustado contendo p termos é

N

N

=f (v" -i)'
u=l

sQM = I(i" -y)' ,
u=l

j
i

onde o:desvio f"-l representa a medida da diferença entre o valor previsto pelo modelo

ajustado, 9o, Para o u-ésimo valor observado e a média i. Os graus de liberdade associados a

SQMsãop- 1.

SQR È(r" -i")' ,
u=l

onde SQR temN - p graus de liberdade.

A partição da soma de quadrados total pode ser resumida num quadro de awílise de

va¡iância (Tabela 3.8.1) para o modelo ajustado contendo p termos.

A soma de quadrados residual para o modelo de regressão ajustado é
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SQI,f/ûr-l)

sQR(N-p)

N

sQM = I(i. -Ð'
u=l

N

sQR = I(y, -9,)'
u=l

N

SQr = I(v., -y)'
u=l

p-l

N-p

N-1

Regressão

Residual

Total

Graus de

liberdade

Quadrado

médio

Soma de

quadrados

Fonte de

variação

Tabela 3.8.1 - Quadro de anrálise de variância.

O quadro de anrálise de variância para o exemplo apresentado na Seção 3.7 estâmostrado

na Tabela 3.8.2 onde os desvios usados para calcular asi sonns de quadrados estão listados na

Tabela 3.8.3:

25.6610.73= 35.125.66

0.73

128.32

6.56

134.88

5

9

t4

Regressão

Residual

Total

FQuadrado

médio

Soma de

quadrados

Graus de

liberdade

Fonte de

v_anaçao

Tabela 3.8.2 - Quadro de an¡áIise de variância para os dados de alongarnento.
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I

t5 , \,
)(9" -Í)' =128s:
u=l

Ë(r, -Y)' = 134.88
u=l

Ë (r" - i.)' = 6s6
u=l

-1.8

-1.8

1.8

1.8

1.8

4.1

4.1

-3.0

-3.0

-3.0

2.9

2.9

3.4

3.4

3.4

-2.5

-1.1

1.5

1.3

2.6

-3.5

4.7

-3.5

-3.8

-1.7

3.3

2.5

4.2

2.9

3.1

-0.7

0.7

-0.3

-0.5

0.8

0.6

-0.6

-0.5

-0.8

1.3

0.4

-0.4

0.8

-0.5

-0.3

tt.7
tt.7
15.3

15.3

r5.3

9.4

9.4

10.5

10.5

10.5

16.4

16.4

16.9

16.9

t6.9

11.0

12.4

15.0

14.8

16.1

10.0

8.8

10.0

9.7

11.8

r6.8

16.0

17.7

16.4

16.6

Desvio de

regressão (î, -y)

Desvio

(y" -y-)

Resíduo

(y" -î.)
Valor previsto

(î.)

Valor

observado

(y")

Tabela 3.8.3 - Desvios usados para calcular as somas de quadrados.

Para verificar a significância do modelo ajustado, isto é, para testar

Ho:Fr =Þz =9¡=Þ, Þrz =Þr¡=Þz¡=0 contra tL: pelo menos uma das igualdades não é

verificada" ur¡a-se a estatistica F.

, _ Quadrado médio devido aregressão

Quadrado médio residual (3'8'l)

Se a hipótese nula é verdadeira, então aruz"ão na eq. (3.8.1) segue uma distribuição F com

p - I e N - p graus de liberdade no numerador e denominador, respectivamente. O valor de F na
eq. (3.8.1) é comparado ao valor tabelado F(o_,,*_'") [vejq por exernplo, BO]Ç HUNTER e

HUNTER,lg7ïl. Se o valor de F calculado excede de quatro a cinco vezes o valor tabelado
F1p-r,N-o,o¡, então Ho é rejeitada ao nível de significância ø.
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Da Tabela 3.8.2 temos F = #= 35.1. Visto que o valor calculado 35.1 excede cinco

vezes o valor tabelado 6.06, rejeit¿ùmos Ho e concluímos que a forma da superficie depende das

diferentesmistrnasdefioso ouseja" Þ,, i:1,2e3 não são iguais; ouumoumais Ê¡, i< j, é

diferente de zerc; ou acontecem os dois casos simultaneamente.

Vale a pena ressaltax que a adequabilidade de um modelo proposto é verificada através da

análise de resíduos. Um método bastante simples de checar a normalidade dos erros é através do

gnífico de probabilidade norrnal.

2,O

1,5

1,0

0,5o!t
E

å o,o
t¡J

c'

I o,s

-1,0

¡ -1,5

-2,0
0 2 4 68

ValorObervado

10 12 14

Figura 3.8.1 - Gr¿áfico de probabilidade normal para os resíduos da Tabela 3.8.3.

Se os resíduos são normalmente distribuídos, a curva resultante é aproximada¡nente uma

reta. Como se pode observar, os pontos da Figura 3.8.1 se distribuem em torno de uma reta

indicando que os resíduos da Tabela 3.8.3 são normalmente distribuídos. Assinu podemos

concluir que o modelo proposto é aceitável.

Na maioria dos programas e¡perimentais, é altamente recomendado que experimentos

adicionais sejam realizados em outros pontos que não sejam da rede simplexo para se poder

checa¡ a falta de adequabilidade do modelo ajustado. Tal checagem pode ser encontrada, por

exemplo, em CORNELL (1990b).

a

.a

a...'

ø'

o

a
a
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3.9. REsrRrÇÕEs soBRE As pRopoRçÕEs coMPoNENTES

Freqüentemente em muitos experimentos com mishras, não se está coryletanrente lirne

para explora¡ todo o espaço-åtor simplexo Iþr caus¡a de certas restrições adicionais que são feitas

às proporções cornponentes. Considerações de ordem fisica, química" teórica, econômica etc.,

ûeqtientemente impõem restrições sobre os níveis dos componentes de uma mistura. Essas

restrições definem a região de interesse e portanto desempenham um papel iryortante no

planejamento e na auilise de experimentos com mistuas. Por causa disso, alguûs cuidados devem

ser tomados no desenvolvimento do conjuúo de restrições e no ajuste dos modelos polinomiais

canônicos desenvolvidos por Scheft. Com relação aos modelos, uma transformação das

componentes originais para novas variárrcis, cbamadas pseudocomponentes, é comr¡mente

vtilizada para reduzir o mal-condicionamento criado pelo tamanho e forma da região

elçerimental. Se essa região é um simplexo, a transformação pseudocomponente permite adaptar

planejamentos padrões a ela. Com relação às restrições, deve-se verificar a consistência das

me$nas no sentido de que algrrns limitec zuperiores tornam algt¡m dos limites inferiores

inatingíveis.

3.9.1. RnsrnrçÕns on LTMITE INFERToR

Muitas vezes, a fim de formar uma mistr¡ra válid4 da qual um produto aceitável possa ser

feito, um componente i deve estar presente na mistura nurna quantidade mínima L,, ou sejq a

proporção x, do componente i necessita ser limitada inferiormente por L, > 0 (se L, = 0, o

componente i está lir¡re de limitação inferioÐ. A quantidade Li é conhecida como um limite

inferior para xi e, desse modo, além das resüições xi ) 0 e xl + x2+...+xq = l, teremos

L, s x¡, i=1,2r..., g. (3.e.1.1)

O espaço-fator resultante de misturas factíveis é reduzido a um subespaço do espaço-Ètor

simplexo original e é tanrbém um simplexo que tem a me$na orientaçÍio do sirrylexo original. O

simplexo formado pelos limites inferiores é cba¡nado L-sirnplexo.
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Por exemplo, na Figura 3.9.1.1, o triângulo hachurado representa arcgião de åctibilidade

para misturas dos 3 component€s x1, Xz e xr limitados inferiormente por L1, Lz e Lt,
respectivamente.

xt: I

Xz: I x¡=1

Figura 3.9.1.1- Redução do espaço-åtor simplexo pelos limites inferiores Lr, L, eLr.

Para modelar a forma da superficie sobre o subespaço com algum tipo de equação

polinomia[ o modelo pode ser escrito usando as componentes originais cujas proporções estão

restritai .à sub-região definida pela eq: (3.9.1.1) ou usando as proporções componentes

redefinidas em termos de pseudocomponentes que são gerados a partir das componentes originais

e das restrþões sobre ess¿ts componentes. fisso é similar a introdr¡zir va¡iáveis codificadas em

planejamentos fatoriais que as$rmern, por exemplo, valores tais como -1, 0o *1, ao invés de se

usar variáveis originais, tais como temperatura" pressão, tempo etc.] A principal vantagem de se

utilizar pseudocomponentes é que a construção do planejamento e o ajuste de modelos

polinomiais se tornam mais simples que com a utilização das componentes originais. Além disso,

são usados para reduzir mal-condiciona¡nento quando os modelos polinomiais de Scheft são

ajustados.

Os pseudocomponentes, definidos em termos das componentes originais e seus limites
inferiores somente, são chamados L-pseudocomponentes e são definidos como segue. Seja L, > 0

o limite inferior pam o componente i,

0 < L, < x,, i = 1, 2,..., g,
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onde alguns dos L, pode ser ignal a zøo (e U¡ = I para todo Ð. Se zubtrairmos o limite inferior L,

dex,edividirmosadiferençaporl-(somadosL),entåooL-pseudocom-ponenteAédefinido,

usando a transformação linearo como

(3.e.1.2)

q

onde L=IL, <! e zr+:.2+...+zn =1.
i=l

No sistema de coordenadas das componentes originais, as coordenadas do L-
pseudocomponente z¡=l,zj=0,j*i correspondemascoordenadas xi=L¡+1-L, xr=L¡,
j + i, como pode ser visto na Fig¡ra 3.9.1.2.

Xt: 1 'I4'L3
x2:Ia
x¡= L:

xl=1

xi -Lizt=8,

x¡: Ia

zr: lr

xr:Lr
x2:f-Lr-L¡
X3 = F-.3 ,t'

xr=Lr
x2=14
:ß: 1 -Lt -Lz

xt=I¡t n:l

x2: I &:1
xz=I¿

Figura 3.9.1.2 - As coordenadas dos vértices da sub.região expressadas em tennos de L-
pseudocomponentes (a) e das componentes originais (x,).

Note que uma mistura L-pseudocomponente pura corresponde a uma mistura completa

nas componentes originais.

Após o problema ser resolvido comL-pseudocomponentes as condições nas componentes

originais são obtidas usando

xi = L¡ +(l-L)zr, i=1,2,.,.0 q.
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A transformaçâo (3.9.1.2) é, às vezes, ineficiente para reduzir o mal-condicionamento

quando os modelos polinomiais de Scheft são ajustados e nem sempre é correta em adaptar um

planejamento emrede simplexo à região eryerirnental. A falha ocasional de (3.9.1.2) é devido não

levar em consideração os efeitos dos limites zuperiores sobre as åi:ras dos coryonentes e a forma

da região experimental. PIEPEL (19S3) notou que o uso de (3.9.1.2) é incorreta quando os

limites inferiores e superiores são inconsistentes no sentido que os limites zuperiores tor¡am

algu¡n dos limites inferiores inatinglvel. Uma alternativg proposta por CROSIER (1984) e

apresentada a seguir, é uma transformação pseudocomponente baseada em limites zuperiores. A

nova transformação pseudocornponente, quando apropriada" mosüa-se útil não somente para

transformar planejamentos padrões e redr¡zir mal-condicioname¡fs, mas também para resolver

outros problemas que surgem em experimentos commisturas.

3.9.2. RnsrnrçÕns pu LTMITE supnRroR

Quando duas ou mais proporções componentes estão reshitas por limites superiores,

xi < Uii CroSier sugere definir U-pseudocorryonentes,

U¡-xi
u-r i= 1r2r.,., q (3.e.2.1)

å
onde U -- LUi>|.

i=l

Os hiperplanos (q - l)-dimensionais criados pelos limites superiores formam um simplexo,

chamado U-simplexo, que tem orientação oposta à do simplexo original, como pode ser visto na

Figura 3.9.2.1.

Por exemplo, para e:3, zuponha

x, < 0.70 = U. x, 10.60 =U2, x, < 0.80 = U, (3.9.2.2)

Então o U-simplexo definido por (3.9.2.2) é o triângulo invertido mostrado na Figura

ui

3.9.2.1
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X 1=1 

U 1=1 

Figura 3.9.2.1 - O U-simplexo invertido definido por x1  5. 0.70, x2  .5_ 0.60 e x3  0.80. 

Como a orientação do simplexo pseudocomponente (o U-simplexo) é oposta à do 
simplexo original, os pseudocomponentes têm efeitos opostos aos efeitos das componentes 
originais. Isto é, se a resposta aumentar com x, ela decrescerá com ui. Para distinguir a 
~formação pseudocomponente (3.9.2.1) da transformação pseudocomponente (3.9.1.2), 
Crosier chamou (3.9.2.1) de transformação U-pseudocom-ponente. 

Como visto na Figura 3.9.2.1, os vértices, ui, i = 1, 2,..., q do U-simplexo podem-se 
estender para além dos contornos do simplexo original. Quando isso acontece, a região 
experimental de misturas factíveis é a região comum definida como a interseção dos simplexos 
original e invertido. Como se pode observar, essa região não é um simplexo. O U-simplexo é a 
região experimental somente quando ele está inteiramente contido no simplexo original e isso 
acontece se, e somente se, 

(3.9.2.3) 
i=1 

onde U.,„ é o menor dos q limites superiores. 

Quando o U-simplexo está inteiramente contido no simplexo original, o denominador, U - 
1, da eq. (3.9.2.1) para ui é a faixa experimental dos valores de ui. Por razões de conveniência, 
vamos definir o tamanho linear do U-simplexo como 
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RU (3.e.2.4)

onde 0 < Ru < q - 1. Quando o U-simplexo está inteiramente contido no sirylexo original
1

R,, S r. A transformação U-pseudocomponente reduz o mal-condicionamento no ajuste dos

modelos polinomiais de Scheffi sernpre que Ru < 1.

A fim de estabelecer planejamentos quando limites superiores somente sâo impostos sobre

xi, e que o U-simplexo esteja no interior do sirylexo original, usamos U-pseudocom¡ronentes, u¡.

Após o problema ser resolvido com U-pseudocomponentes as condições nas componentes

originais são obtidas usando

x¡ = U¡ - Ruu¡, i= 1r 2r..., q.

Quando somente uma ou duas proporções coryonentes estifo restritas, a forma do

espaço-fator resultante não é dificil de ser ar¡alisada Entretanto, se quase todas as proporções

componentes estão restritas por limites inferiores e zuperiores, o espaço-åtor resultante toma a

forma de um.hiperpoliedro que é convexo e que freqüentemente terá for¡na mais complicada que

o simplèxo cónsiderado. A seguir apresentamos restrições de limite inferior e superior sobre as

proporções componentes.

3.9.3. RnsrnrçÕns on cANALIzAçÃo

Muito freqüentemente, na prática" encontramos situações onde algumas das proporções

componentes além de serem restritas por limites inferiores são também restritas por limites

superiores. Tais restrþões são escritas como

0. L, ( xi 3 U¡ ( 1, i:1,2,..., q, (3.9.3.1)

onde algum L, pode ser zero e algum U, pode ser urn, indicando que o cornponente está liwe de

limitações.

=fu,-t,
i=l
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A região de factibilidade de misturas deftrida pela eq. (3.9.3.1) é um hiperpoliedro

convexo que tem forrna mais complicada que as sub-regiões definidas nas seções anteriores.

Por exemplo, suponha para q : 3 que tenhamos as seguintes restrições sobre x, x2 e x3:

0.40 < x, < 0.80 0.10 < x, < 050 0.10 < x, < 030. (3.9.3.2)

O espaço-fator definido usando as restrições sobre xi em (3.9.3.2) é o poliedro convexo

mostrado na Figura 3.9.3.1.

xt: 1

(0.9,0,0.1)

(0.7,0,0.3)

o,)

fr

(0.4,0,0.6)

Xz: I xr: I
'i' ' o >,, 

/ _. (0, 0.1,0.9)

Figura 3.9.3.1- Sub-região do simplexo definida por 040 < xr ( 0.80, 0.10 < x, < 050 e

0.10<x, <0.30.

O método para a escolha da transformação pseudocomponente apropriad4 quando

existem limites inferiores e superiores, depende da consistência das restrições.

A imposição de limite superior sobre algum ou todos os xi cria limites inferiores

implicados, L¡*, para todos os xi, que são dados por

Li'= U¡ - Ru. (3.9.3.3)

Assinq quando um vértice ui : I do U-simplexo está fora dos contornos do simplexo

original, o limite inferior implicado resultante para xi, cujo vértice xi : I é oposto ao vértice ui = I

do U-simplexo, é negativo, ou sejq Li'< 0.

-\---
\
\
\
\
\



P¡.¡npuurxros EM REDE sIMpLExo E MoDELos ForrNoMIAIs AssocraDos 50

Por exemplo, os limites inferiores implicados pârô x1, þ o xs de Q.9.2.2) são,

respectivamente,

L'r = 0.70-1.10= -0.40, Li = 0.eo-L10= -050 e L" = 0.go-1.10=-030

onde Ru : (0.70 + 0.60 + 0.80) - I - 1.10. Para cada I¡' negativo (e inatingívet), existe um

vértice do U-simplexo (especificamente, o vértice üi: I oposto ao vértice )q = 1) que está fora

dos contornos do simplexo original fisto pode ser visto naFigura 3.9.2.1.1

Limites inferiores irnplicados (3.9.3.3), bem como limites zuperiores irylicados sobre x¡,

Ui'= I¡ + ftr, (3.9.3.4)

onde Rr=l-1r,,*o usados para determinar se as resüições sobre as proporções
i=l

cornponentes são consistentes @IEPEL, 1983 e CROSIER" 1984). Limites consistentes são

necessários para se determina¡ a forma (nrimero de vértices, lados, åces etc.) e o tamanho da

região e¡perimental de proporções de misturas factíveis quando limites inferiores e zuperiores são

impostos sobre r¡s proporções componentes. Um limite zuperior Ui que é maior que Ui' não é

atingido e um limite inferior L¡ eue é menor que L¡' não é atingido. Quando um ou mais Li ou Ui

não é atineidb, o coqiunto dos limites sobre x é chamado inconsistente.
t'

Restrþões inconsistentes podem render transfonnações pseudocornponentes incorretas.

Desse modo, um planejamento construído usando restrições inconsistentes pode não investigar

regiões do espaço de misttra de interesse eo portanto, não haveút informação sobre essas ¡áreas

podendo haver prejuízo prira o estudo realizâÃo.

Uma forma de se detectar inconsistências é calcular as åixas de cada componente

&=Ui-L¡

e comprirrir cada Ri com Rr e Ru. Qualquer & maior que R{. indica r¡ma inconsistência de limite

superior e qualquer R¡ maior que Ru indicauma inconsistência de limite inferior.

Para transfonwü um conjunto de restrições inconsistentes em consistente basta substituir

todos os limites inconsistentes por seus limites implicados. Após isso, frz-se a transformação

pseudocomponente apropriada e o ajuste do modelo polinomial. A transformação apropriada é

definida comparando-se Rr com Ru. Se R¡. < Ru deve-se frzer uma transformação L-

pseudocomponente e se Rr > Ru deve-se fuz.er uma transfonnação U-pseudocomponente. Para

maiores detalhes, consultar os trabalhos de PIEPEL (19S3) e CROSIER (19S4).
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Quando um modelo de primeira ordem é para ser ajustado à região reshita" geralmente as

coordenadas dos vértices da região são usadas como pontos do planejamento. Se um modelo de

segunda ou maior ordem é para ser ajustado, então as coordenadas dos centróides de algurnas

frces, lados ou bordas da região são procuradas além dos vértices. Um estudo detathado sobre o

ajuste de modelos quadráticos em e:çerimentos cujas proporções de misturas estão restritas por

(3.9.3.1) pode ser encontrado em SNEE (1975).

3.10. Ixcr,usÃo DE v¿,nHvus DE pRocnsso

Além das proporções de mistr¡ra existem outras va¡iáveis chamadas variáveis de processo

que representam condições externas cujos níveis, quando alterados, podem afetar as propriedades

dos componentes da mistura. A seguir apresentanros dois exemplos.

o Três espécies de peixes de água salgada são misturadas para formar um patê. A resposta

medida é a textura da mistura após o cozimento. As variáveis de processo envolvidas são

tegrperatura de cozimento (190 oC e 220 "C) e tempo de cozimento (5 min e S *io);

o Ciiico tipos de ingredientes são misturados p¿¡ra forrnar uma ração para alimentar porcos. A
resposta medida é o ganho de peso após o período de seis serrnrus. As variáveis de processo

envolvidas são ta¡nanho, idade, estágio de lactação etc.

Em experimentos com misturas envolvendo variáveis de processo é estabelecido um

planejamento em rede simplexo em cada ponto de um araqjo fatorial nos níveis das r¡ariáveis de

processo, ou seja, cada ponto no e4perimento com misturas é repetido para todas as combinações

possíveis dos níveis das variáveis de processo, ou similarmente, estabelece-se configurações de

planejamento posicionando um arranjo fatoriat das condições das variáveis de processo em cada

ponto de composição da rede simplexo, como pode ser visto na Figtua 3.10.1.

Vamos supor que ntrm experimento com misturas consistindo de q componentes também

tenhamos n variáveis de processo. O nrimero de variáveis de processo pode ser qualquer número

inteiro n. Entretanto, na maioria das siturações práticas, é razoâvel manter n pequeno (digamos

n < 6) visto que as propriedades das proporções de mistrnas tambem estão sendo investigadas.
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Na definição da região de interesse, que agora inclui componentes de misturas e variáveis

de processo, varnos considera¡ o caso onde cada umrì das variáveis de processo é estudada em

dois níveis somente. Então temos, da Seçäo 2.2, que a tegjão de interesse das variriveis de

processo é um hipercubo n-dimensional e a das componentes de misturas, um simplexo (q - 1)-

dimensional. A região de interesse combinada pelas componentes de misturas e pelas variáveis de

processo tem dimensão g - I + n

Por exenrplo, zuponha que escolhemos um planejamento em rede simplexo com q - 3

proporções componentes para ajustar o modelo de segunda orde,n

yu =Frxr *þzxz*Þrx¡ *przxrxz +prrxrx, +prrxrx, +e.,

e duas variáveis de processo,yl ey2, estudadas em dois níveis para ajustar o modelo

Yp =00 +c,lvl +q,2v2+ølnvrv2 *8p.

O planejamento em rede sirylexo {3, 2l cornbínado com o planejamento htonal2z é

mostradci nas Figuras 3.10.1(a) e 3.10.1(b).

q=l v2

-l

v2

vlvl

(a) &)

Figura 3.10.1 - Planejamento combinado definido como um planejamento em rede

simplexo {3,2} x planejamento fatorial 22 consistindo de 24 combinações. (a) O simplexo {3,2)

-l

Lyl
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estabelecido em cada um dos 22 :4 pontos do araqio åtorial; (b) Um planejamedo fatofr,l22

estabelecido em cada um dos seis pontos da rede sirylexo {3,2).

Quando os dados são coletados nos pontos do planejamento combinado na Figua 3.10.1

o modelo global a ser ajustado é

y = {modelo de mistt¡ras} {modelo frtorial}

y= (9,x, *þ zxz+ F¡x¡ + B,rx,x, + p,rxrx, + prxrxr[ao + crrvr + a" 2v z* orrrrrr', ) *,

.Iå(t; * ivîu* * v|'.,,,u,)xixj + e, (3.r0.r), = i(rl * iyfun * yf'.,,,',,,)*

onde yf = orpi, Tf = onp,¡, k:0, l, 2, yl'= orzpi ey'f =arzÊ,¡.

O número de termos da eq. (3.10.1) é o produto do número de termos do modelo de

misturas pelo número de termos do modelo frtorial.

O número total de combinações diferentes envolvendo as proporções cornponentes da

mistura com as condições das variáveis de processo pode-se tornar excessivo para q (q > +) e n

(" > 3) grandes. Uma redução no número total de pontos de planejamento pode ser alcançada

realizando testes somente em um subconjunto dos pontos de um planejamento em rede simplexo

{q, m}x2o. Os subcorfuntos podem ser escolhidos de um planejamento frtorial completo

selecionando um planejamento fatorial fracioruirio Z"-o (p > 1) ou selecionando somente um

subconjunto dos pontos da rede simplexo dependendo da forma reduzida do modelo de misttras a

ser ajustado.

Para maiores detalhes sobre a inch¡são de va¡iáveis de processo em experimentos com

mistuftis, consultar os trabalhos de HARE (1979) e CORNELL (1990a).

Após obtermos um modelo de mistura apropriado, o próximo passo será apresentar, no

capítulo a seguir, a teoria necess¿íria para transforrnar o problema (1.3.3) num problema irrestrito

utilizando uma função Lagrangeana aumentada associada a (1.3.3).
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MÉrooos DE nnr,^lxaÇÃo LlcmxcEANA, ruxçÃo
PENALIDADE E FT]NÇÃo L¡.cuxGEA¡[A AuMENTADA

4.1. INTRonuçÃo

Neste capítulo apresentamos urna revisão sobne os métodos de relarøção lagraageana

função penalidade e função Lagrangeana atrmentada sendo este, de interesse principal no

desenvolvimento do trabalho. Estes métodos utilizam basicamente a mes¡na estratégia de solução,

a qual consiste em relaxar as restrições, ou parte delas, adicionando-as à função objetivo e

resolvendo o problema resultante. Para o caso deste problema ser convexo podem-se utilizar os

resultadps de anrílise convel(a para resolvê-lo. Neste caso a relamção é chamada Lagrangeana

(Seção 4.2). No caso não convexo, funções penalidades (Seção 4.3) e funções Lagrangeanas

aurnentadas (Seção 4.4) são utilizadas para forçar a convexidade do problema numa região

próxima da solução e, assin¡ eliminar os eventuais gaps de dr¡alidade.

O capítulo terrrina com a apresentaçflo de um algorinno simplificado para resolver o

problema de mistu¡a (1.3.3) pela abordagem proposta (zuperficies de resposta e método de

Nelder e Mead).

4.2. RELAXAçÃ.o L¡.cn¡,xGEANA

A técnica de multiplicadores de Lagrange para otimizaçÍio não linear data do século XVIII
e foi criada pelo famoso matem¡itico Lagrange cujo nome é dado à técnica.

A técnica consiste do seguinte:
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Dado um problema de programação não linear, o qual denominamos problema primaf

podemos definir um outro problerna associado, chamado problema dual Sob certas zuposições,

os problemas primal e dual têm valores objetivos ótimos iguais e, portanto, é posslvel resolver o

problema primal indiretamente resolvendo-se o problema dual (BAZAARA5 1993).

Vários problemas duais foram propostos na literatura e dentre as várias formulações de

dualidade, a formulação Lagrangeana atraiu maior atenção tanto do ponto de vista cornputacional

como tarrrbém porque seus resultados dão a essência geral do que se pode obter usando outras

formulações. [As relações entre a formulação Lagrangeana e outras formulações podem ser

encontradas nos trabalhos de BA7ARAA, GOODE e SIIETTY (1971), MAGNAIITI Q97Ð e

wHrNSroN (1e67)1.

Um dos trabalhos iniciais para desenvolver esquemas computacionais, usando a dualidade

Lagrangeana, é creditado a EVERETT (1963). Sob certas condições, ele mostrou como a

solução do primal pode ser alcançada.

A idéia b¿ásica da dualidade Lagrangeana consiste em relorar algumas restrições, porém

pagando-se um tributo caso tais restrições relaxadas sejam violadas. A seguir apresentamos a

formulação do problema dual Lagrangeano.

4.2.I. O pnOnr,EMA DUAL LIcUxGEANo

Consideremos o problema (1.3.3), o qual denominamos de problema prirnal:

minimizaryo(x)

(1.3.3)

s¡(x) < 0, j :1, 2,-.-, n

zujeitaa

xeS

onde g¡(x) < 0 são funções contínuas e determinam a região de factibilidade

F= {x e S / g,(x) < 0, j= l, 2,...,n}.
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Defi¡rimos a fimção Lagrangeanaassociada ao prohlema (1.3.3) como

L(x, p) = yo 1x) + | p¡ [g, (x)]
j=l

onde p, > 0, j =1,2,..., n são cha¡nados multiplicadores de Lagrange.

Para cada escolha ¿s Fj > 0, j :1,2,..., n temos um problema que é uma relæcação do

problema primal 0(p)=nn*çrr-. {L(r,p),xeS}. A função 0(p) é cbamada função dual

Lagrangeana.

Facilmenteverifica-seque, Vp>0eVx eS, 0(p)<yo(x),ousej4 0(t¡) ér¡mlimitante

inferior para o objetivo primal

O problema de otimização que avalia 0(p) é, às vezes, referido como zubproblema dual
Lagrangeano. Neste problerna, as reshições gr(x)<O sflo incorporadas na função objetivo

usando os multiplicadores de Lagrange pr.

Assinq definimos o problema dual Lagrangeano como:

mærimizar 0(p)

(4.2.r.t)
zujeitaap > 0

Visto que o problema dual consiste em mÐdmizar o mínimo de L(x, ¡r) ele, às vezes, é

referido como o problema dual max-min

A resolução do problema (4.2.1.1) fornece tuna solução i= x(F), valor de 0(p) para um

F>0 especificado, e o vetor veG)=g(Í)=(gr(Ð, gu (t),..., g.(Ð)' fomece umzubgradiente

para a função dual em p. Este método de soluçÍio consiste em perturbar p na direção oposta do

subgradiente projetado no conjunto que define anão negatividade das variáveis duais.
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4.2.2. Esrn¿,tÉct¡, DE sol-,uçÃo

O procedimento para resolver o problema (1.3.3) é o seguinte:

Passo Inicial

Estabeleça uma estimativa inicial po > 0 efaçak = 0;

Passo Principal

Passo I - Resolva o problema Lagrangeano

miniEizar L(x, t¡n)

xeS

obtendo a solução xt = x([¡*);

Passo 2 - Forme a função dual 0(pn)=L(x(p*), [rk)
V0(pn) = s(x(pk));

Passo 3 - Defina uma direção de busca, dk, por:

e seu zubgradiente

sj(x(pk)) se pf > o

j=1,2,..., n

-*{0, s,{rçr*))} sep} =s

Passo 4 - AttJalize p*: pu*t =pk +ondt, onde dr )0 é o tamar¡ho do passo e tal que

mÐdmiza 0(p* +odo);

Passo 5 - Faça k: k * 1, retorne ao passo I e pare quando ot ã0.

4.2.3. Drrrcur,DADEs AssocIADAs À RELAxAÇAo L¿,cn¡xcEAI\tA

O método de relaxação Lagrangeana é conhecido por sérias desvantagens. A primeira" o

problema deve ter estrutura localmente convexa a fim de que o funcional dual seja definido.

Segundo, normalmente é necessiário resolver um grande número de problemas de minimização

tkqj=
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irrestritos porque o método é ûeqüentemeúe prejudicado pela baixa convergência Além disso,

em muitos casos é dificil conhecer, a priori, rma åixa conveniente para se determinar o passo cr.

Por estas razões, tal método encontra aplicação somente nuûta classe limitada de problemas onde

as minimizações irrestritas podem ser conduzidas muito eficientemente devido a sua estrutura

especial (convexidade).

Urna desvantagem importante de dtodos Lagrangeanos é que eles requerem r¡m bom

ponto inicial a fim de convergir para uma solução ótima, ou seja, eles convergem somente

localmente. A fim de ampliar sua região de convergência, é necessário combiná-los com outros

métodos que tenham propriedades de convergência global satisfatórias. Tais combinações são

apresentadas nas próximas seções deste capítulo. Veremos que o método de penalidade e o
método da funçäo Lagrangeana aumentada são muito convenientes para este propósito.

4.3. MÉToDo DE PENALTDADE

O método de penalidade é um procedimento que visa aproximar problemas de otimização
:

com re$trþões por meio de um único problema irrestrito equivalente ou nruna seqüência de
:l

problemas irrestritos. Essa aproxirnação é ohida adicionando-se à função objetivo uma parcela

que estabelece r¡ma grande penalidade pela violação das restrições. Essa parcela está associada a

um parâmetro c, chamado åtor de penalidade, que determina quão severa é a penalidade, se as

restrições forem violadas, bem como o modo pelo qual o problema irrestrito se aproxima do

problema original (restrito). A idéia central é que quando c â 6, a aproximação torna-se cada

vez melhor. O trabalho inicial de aproximar um problerna resFito por um problerna inestrito é

atribuído a COURAI.IT (1943) e foi sistematicamente em otimização nr¡mérica por

muitos anos. Entretanto, ela foi popularizada principalmente através dos trabalhos clássicos de

FIACCO e MCCORMCK (1964, 1966, 1967, 1968) sob o título SUMT (Técnica de

Minimização Seqüencial lrrestrita).

Umavezque o problema irrestrito é formulado, métodos diretos para resolver esse tipo de

problema podem ser empregados.

Basicamente, existem duas alternatiras de aproximação de um problema restrito por um

problema inestrito. Naprimeira delas, chamada método de função penatidade exterior ou somente

penalidade, um termo de penalidade é adicionado à função objetivo para qualquer violação das
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restrições. Este método gera uma seqüência de pontos infactíveis, daí a rczÅo de seu nome, cujo

limite é uma solução ótima do problema original. Na segunda alternativa, chamada função

penalidade interior ou ba¡reira, um termo barreira é adicionado à função objetivo para evitar que

os pontos gerados saiam da região de factibilidade. Este método gera uma seqäência de pontos

factíveis cujo limite é uma solução ótima do problema original. Ao contr¿ário do método de

penalidade exterior, este método só pode ser aplicado em problema¡¡ com reshições de

desigualdade.

Para o desenvolvimento deste trabalho apresentaremos a seguir apenas o método de

penalidade exterior.

4.3.1. 0 pRonr,EMA PENALIZADo

Consideremos o problema prirnal (1.3.3). A idéia do método de penalidade é substituir o

problema (1.3.3) por umproblema irrestrito da forma:

minimizaryo(x) + cP(x)

(4.3.1.r)

zujeiøaxeS

onde c é uma constante positiva e P é uma fi¡nção de fr" em E satisfazendo três condições:

r P(x) é contínua em Eo;

o P(x)>0paratodoxe8o;e (4.3.1.2)

o P(x)=0 seesomentese xe F.

P, definida assinrL é uma função penalidade.

Tipicamente, P é da forma P(x)=i[-*{0, s¡(x)}]', onde p é urn inteiro positivo,
j=t

normalmente igual a 2. Assinn,

P(x) = i¡**10, e¡(x))]'.
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Para valores grandes de c, o mínimo do problema (4.3.1.1) deverá ocorrer na região onde

P é pequeno, ou seja, espera-se que as soluções corespondentes se E roximem da região de

åctibilidade e minimizem ye. Entfio para c + æ espera-se que a seqfiência de soluções do

problema (4.3.1.1) convirja pæa a soþão do problema (1.3.3), como pode ser visto pelo

teorema a seguir.

Teorema 1. Considere o seguinte problema:

minimizaryo(x)
(1.3.3)

zujeitaa

{.

¡(x)<Oj=1,2,...,î

eS

onde g, (x) < 0 são funções contínuas em E" e S é um zubconjunto não vaao do Eo. Suponha

que o problema tenha solução factível e seja P r¡ma função contlnua satisfrzendo as condições

(4.3.1.2). Além disso, suponha que para caÅa c, exista uma solução x(c) e S para o problema

(4.3.1.1) e que {x(c)} seja urna seqtiência limitada num subconjunto compacto de S. Então,

i, inf {yo(x): g(x)(0, ¡eS}=sgq 0(c)=rljlg 0("),,.j cà0

onde 0(c): inf {yo(x)+cP(x): x e S} : yo(x(c))+cP(x(c)). Além disso, o limite i de qualquer

subseqüência convergente {x¡(c)} é uma solução ótima para o problema original e cP(x(c)) + 0

quando c + @.

4,3.2. Esrn¡.rÉcu, DE sol,uçÃo

Um procedimento para resolver o problerna (4.3.1.1) pode ser o seguinte:

Passo Inicial

Seja e > 0 a tolerância do erro, cr > 0 um parâmetro de penalidade e p > l um escalar.

Faça k = 1, pare = falso e vâpara o passo principal;
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Passo Principal

Enqtranto não pare, frça:

Início

minimizar yo (x) + cnP(x)

zujeitaax e S

obtendo a soþão ótima *
Se cnP(xk) < e, então pare: verdade. Senão, faça c¡*1 = Fcr, k = k+l.

Fim

Existem dois pontos fundamentais a serem levados em conta pæa a resolução de r¡m

problema penalizado. O primeiro é como o problema irrestrito se aproxima do problema restrito.

É essencial determinar o modo como a solução do problema inestrito se aproxima da solução do

problema original quando c + æ. O segundo é como resolver o problema irrestrito, quando a

firnção objetivo contém uma finção penalidade. Se por um lado, c cresce, a aproximação entre os

problemas melhora. Por outro lado, a estrutura do problema irrestrito torna-se cada vez mais

desfavoiável. no que diz respeito ao mal-condicionamento da matrtz hessiana e à taxa de

convergência e técnicas de aceleração devem ser utilizadas (FRITZSCIIE, 1978).

4.3.3. Drrrcur,DADEs AssocrlDAs Às FUNçÕEs rENALTDADES

A solução do problema penaliz,ado pode ser escolhida arbitrariamente próxima da solução

ótima do problema original pela escolha de c suficientemente grande. Entretanto, se escolhermos

um c muito grande na tentativa de resolver o problema penalizado, poderão surgir algumas

dificuldades computacionais, devido ao mal-condicionamento. Com um valor de c grandeo maior

ênfase será dada à factibilidade e a maioria dos procedimentos prira otimização irrestrita mover-

se-ão muito rapidamente em direção a um ponto factível e uma terminalização prematura poderá

acontecer, mesmo que este ponto esteja longe do ótimo.

Pode-se demonstrar que quando a solução ótima do problema inestrito se aproxima da

solução ótima do problema restrito, a n:øitt'lø hessiana da ñrnção penalidade torna-se mal-
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condicionad4 causando, durante as sucessivas minimi-açSes inestritas, um aumento crescente na

sensibilidade quanto a erros de arredondamento e de tn¡ncamento, os quais ûeqäentemente

caus¿tm falhas no método para resolver um problerna de programação não linear.

A fim de contornar tais dificuldades e de estender as idéias brásicas da metodologia de

penalidade, vários autores estuda¡am os seus¡ aspectos ntrméricos, especialmente, como ñzer uma

escolha ponderada do valor inicial do parâmetro, como alterá-lo eficientemente, como detenninar

um bom ponto inicial, como aumentar a convergência da seqüência de pontos gerada por meio de

extrapolação, como levarvantagem sobre a estnrtt¡ra especial da firnção penalidade e desenvolver

novas técnicas para minimizar a função irrestrita (BALJKARI e FIACCO,1995). Baseado nessas

indagações, surgiu o método da função Lagngeanaaunentada que será discutido a seguir.

Apesar das desvantagens consideráveis, o método de penalidade foi amplamente aceito na

prática. As razões para isso são a sirnplicidade da aproximaçilo, sua babilidade para mant¡sear

restrições nilo lineares bem como a utilidade de métodos de minimização irrestrita muito

poderosos para resolver o problema penalizado.

4.4.Mlrt,t.oDo DA FUNçÃ0 LAGRANcEANA AUMENTADA
¿

Uma das classes mais eficientes de métodos de programação não linear é a de métodos da

firnção Lagrangeana aumentada" tarnbem co¡hecidos como métodos dos multþlicadores [nome

dado por IIESTENES (1969) devido ao envolvimento de multiplicadores de Lagrangel.

POWELL (1969) e IIESTENES (1969), independentemente, propuseram um novo tipo

de penalidade, em que um termo de penatidade quadrático era adicionado à função Lagrangeana

usual para obter a função Lagrangeana ar¡mentada. A motivação inicial para isso, era tentar evitar

as dificuldades devido ao mal-condicionamento encontrado na penalidade clássica quando o åtor
de penalidade tendia ao infinito. Hestenes sugeriu que resolvendo uma seqäência de minimizações

irrestritas da função Lagrangeana aumentada" cada uma delas seguida pela atvalização dos

multiplicadores de Lagrange, através de uma fórmula que em efeito mæ<imizaria um problema

dual, resolveria o problema (1.3.3).

O método da função Lagrangeam aumentada pode ser visto como uma combinaçäo dos

métodos de penalidade e relaxagão Lagrangeana" pois a cada restrição do problema é associado

um fator de penalidade e um multiplicador de Lagrange. Sendo assinû, esses dois conceitos
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trabalham juntos para reduzir muitas das desvantagens associadas a caÅa método separadamente

(necessidade de convexidade para relaxação Lagangeana e mal-condicionamento da penalidade

pura).

A convergência do método dos multþlicadores normalmente é atingida sem a necessidade

de se aumentü c para o infinito, desse modo aliviando o problema de mal-condicionamento que

prejudica o método da penalidade. Além dissoo a iteração do multiplicador de Lagrange pelo

método da função Lagrangeana aumentada tende a convergir para o multiplicador ótimo muito

rnais nþido que no método primat-dual ou que a seqüência {.,,g(t* )} , to método de penalidade.

Por causa dessas características atrativas, o método da finção Lagrangeana aumentada e

suas variações emergiram como uma classe muito imFortante de métodos dç minimização restrita.

Uma grande quantidade de pesquisas foi direcionada para sua anrálise e entendimento de suas

propriedades. Além disso, suas descobertas deram ímpeto e uma nova perspectiva para se

reexamirüir os métodos Lagrangeanos propostos e quase abandonados por wirios anos. A seguir

apresentarnos a formulação de uma ñurção Lagrangeana aumentada para o problema (1.3.3).

4.4.1. Fomnur,AÇÃo DE UMA FUNçÃo L¡.cnancEANA AUMENTADA

Consideremos novamente o problerna (1.3.3):

minimizar yo(x)

(1.3.3)

sujeita a

{.

.¡(x) < 0, j = l, 2,..., n

eS

Este problema pode ser escrito como um problema equivalente com restrþões de

igualdade:
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minimizar y0  (x) 
(4.4.1.1) 

{g
i(x)+ vj  =O, j=1, 2,..., n 

sujeita a \ri  .. O 
x E S 

onde vi, j = 1, 	n, são variáveis de folga. 

O método da função Lagrangeana aumentada pode ser interpretado como uma extensão 
dos métodos duais para problemas não convexos. A idéia básica consiste em adicionar termos de 
penalidade quadráticos à função Lagrangeana do problema (4.4.1.1). A função Lagrangeana do 
problema (4.4.1.1) é dada por: 

L(x, µ,v). yo(x)+ 	[g, (x) + vil, 
J=1 

onde µi  O, j =1, 	n são os multiplicadores de Lagrange. 

(4.4.1.2) 

Adicionando termos de penalidade quadráticos à função (4.4.1.2), temos: 

1 La  (x, v, c). yo(x)+ E{µi[gi(x)+ vil + —c-[g.(x)+ vi
]2
} 2 i=1 

que é a função Lagrangeana aumentada do problema (4.4.1.1) e c; > O, j = 1, 	n, são fatores 
de penalidade. 

O mínimo de La  em relação às variáveis de folga (v,) é calculado fazendo: 

aLa  Osev-= 
ôvi  

a  ÔL =O sevi  >O 
avi  

Esta condição é satisfeita para: 
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l¡,
se -8.¡(x)-- >0

vj=
0 caso confr¿irio

se _E¡

ouequivalentemente, vj =-*{0, -e¡(x) II}

t";

Substituindo a expressão acima na função Lagrangeana aumentade obûemos:

(')-h>o
cj

L"(x,p,c) = yo(x) +

Assitn, a solução do problema (1.3.3) é dadaresolvendo o problema abaixo:

minimizar L"(x, p,c)

zujeitaax eS

i
j=l

Ë {u,r, 
r'l * år, [u, 

(Ð]' 
] 

caso contiírio

(4.4.t.3)

onde ¡r>0 ec>0.

A solução do problema (1.3.3) pode ser obtida por urna seqüência de soluções do

problema (4.4.1.3) quando o valor de c¡ cresce [a teoria mostra que cj, j : 1, 2,.,., î cresce para

um valor tuito (LUENBERGE& 1984)1.
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4.4.2. Estn¡rnclA DE sotuçÃo

Após aproximar cada t¡ma dus y¡(t), j = 0, l, 2,..., n por meio de u¡na zuperffcie de

resposta, o próximo passo é resolver o problema de otimizaçilo rezultante @aJS) através de um

algorimo que combina o método dos simplexos de Nelder e Mead (veja o apêndice C) com uma

regra de afinlização para os multiplicadores de Lagrange e com um pequeno acréscimo para o

fator de penalidade.

O algoritmo proposto para resolver o problema (4.4.1.3) é r¡m processo iterativo

estabelecido pelos seguintes passos:

Pa¡e: falso;

Enquanto nilo Pare, åça:

,Estabeleça uma estimativa inicial po à 0, co > 0, e ) 0, a região elçerimental

,={t efrq: å*, =1, 0<L¡ (x¡ <Ui <1, i:1, r,..., r1

formado pelos vértices xr , i,..., xq*l. Faça k : 0.

Passo 1 - Execute um ciclo do método de Nelder e Mead para o problema (4.4.1.j)

obtendo a melhor solução x'.

Início

eo simplexo inicial

Passo 2 - Calcule ,, = s (Lo. -L")' 
-- *-, q+r , onde L" =nlÏt:

Se s < e, então Pare = verdade. x' é solução ótima.

Senão afinfizs
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rri
rf +cfs¡(x') se 9¡(x') à -4

k+l
tr¡

i=l
i+w

q+l

Iro

caso contrário

"T*t 
=Bcrk, onde Ê>1ej=0, 1,..., n.

k:k+ l;
Fim-

O passo I é agora detalhado:

Passo 1.1 - Avalie L.p = L"(xp, pk, ck), p= 1,2,..., e* I e encontre

xb tal que L"b = min{L"P, p = 1,2,..., q + l}

:, xctalqueL"s=min{L.Pnp= 1,2,...,q+ 1,p#b}

x* tal que Lu* = max{L"P, p: l, 2,..., q+ l)

Passo 1.2 - Calctle as coordenadas do centróide (x') dos vértices remanescentes, excluído

x*, e do novo ponto t' obtido pela reflexão de x* em relação aos vértices

remanescentes.

0

xt-1
q

e t'=f+(f-x')

Passo 1.3 - (reflexão)

Se L"b ç L"'< Lug, troque x* por {, faça x' : xb e vá para o passo 2;
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Passo 1.4 - (expansão)

Se L,'< Lo, calcule xo = t' - (t' - x) e LJ.

Se L.u ( L.b, troque x* por xt, frça x' : xt e viá para o passo 2

Senão, troque x* por t', façu x' : xb e vá para o passo 2;

Passo 1.5 - (contração)

Se Lg ( L.'( LJ, calcule x"r = f + (f - x\2o L"or.

Se L"tl < L¿ troque x'por xtl, frça x' = xb e vá para o passo 2

Se L.'> L¿ calcule x'2 = f - (f - x\2 eLrû.

Se Lrt2 ( L*, troque x*por x"2,fuçax' : xb e vápara o passo 2

Se L" ) L"* ouLrt2 ) L', calcule xo : (xn +fl2,p = 1,..., n* I e

volte ao passo 1.1 para encontrar xb. Faça x' : xb e volte ao passo 2.

-Observamos que, ao longo do processo de otimização, podeni acontecer que os pontos

gerados por.reflexão ou expansão, nfto pertençam à região experimental S. Se isso acontecer,
:l

basta fszer L, assumir um valor indesejável para forçar o simplexo ss manter na região

experimental. Por exemplo, se acontecer x' É S, frzemos L.'= L.* * I e automatica¡nente haverá

um movimento de contração do simplexo para o interior de S.

No capítulo a seguir ilustraremos a aplicação do algoritmo proposto.
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Esruoos DE cAsos

5.1. INTRoouçÃo

Neste capítulo apresentamos a aplicação da metodologia proposta em dois exemplos

extraídos da literatura estudada Inicialmente, apresentamos um exernplo que consiste em

otin.trtz,a4 simultanea¡nente, um sisterna multi-resposta de duas variáveis dependentes com

objetivos ótimos individuais conflitantes e três variáveis independentes @RUNS et al,1995). A
segunda aplicação é um problema que consiste de um sistema de cinco r¡ariáveis dependentes e

três va¡iáveis independentes @OHL, 1987).

Para.iesolver os problernas acima, foi elaborado um prograrna cornputacional para o

algoritmo descrito na Seção 4.4.2 utilizando a linguagem TURBO PASCAL, versão 7.0 pala

Windows e executado em microcomputadores 486 - D){2 (100 Mhz), pertencentes aos

laboratórios de informritica do ICMSC e do Departamento de lvÍaternrática da Universidade

Estadual de Maringá.

5.2. ExEMpLo DE uM FILME pl,Ásrrco FoRMADo poR TRÊs coMpoNENTEs
(BRUNS ErAL,1995)

Três constituintes - polüsobuteno (1), polietileno (2) e cera parafinica (3) - foram

misturados para gerar um filme plástico, cujas respostas de interesse são intumescimento em

dioxano e elongação até a rupttra. As proporções (6) dos três cornponentes devem assumir

valores dentro das seguintes fai¡<as:

0.50< x, < 0.65, 0.15< x, S 0.35 e0.10< x, < 0.25.
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Estas restrições definem ttma sub'região e4perimental de mistr¡ras ûctíveis para o

experimento como mostrado na Figura 5.2.1.

xl=l

Lz=O.15

*r

Uz=O.35 Ur=0.65

Lr=0.50

x2=l x3=l
L¡=0.10 U¡=0.25 

ìrJ
Figura 5.2.1 - Sub-região erçerimental de misturas frctlveis.

Como temos restrições ds çanalização, da Seção 3.9.3, devemos determinar R¡. e Ru para

sabennos qual transformação pseudocomponente apropriada devemos frzer sobne x¡o i : l, 2 e 3 ._¡
bt'tnalotes de R¿ e Ru são:

R¡. : 1 - (0.50 + 0.15 + 0.10) : 0.25eRu= 0.65 + 0.35 + 0.25 - | : 0.25.

Como Rr : R{r, de acordo com a Seção 3.9.3, devemos ftzer r¡ma transformação L-pseu-

docomponente. Os L-pseudocomponentes são definidos pelas seguintes expressões þja a Seção

3.9.11: 
A,V,,

",=1#,4=# e4=# G.2.1)

oue
0 < zr< 0.6, 0 1 zz< 0.8 e 0 < zr< 0.6.

A Figura 5.2.2 apresenta a sub-região experimental definida em termos de L-pseudocom-

ponentes e os pontos estabelecidos para arcalização do experimento.

+
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7
o

4=l

I

2

5

22=l 4=l

Figua 5.2.2 - Subregião experimental em tennos de L-pseudocomponentes e os pontos

estabelecidos pelo planejamento experimental

Após a definição da região experimental, fora¡n escolhidos sete pontos distintos da região

pdra a rcaliz,ação do experimento. Médias de valores de intumescimento t-tltgl e elongação do

frlme (Yo), calculadas de duas arnostras replicadas nesses pontos, são apresentadas na Tabela

5.2.1. ¡

Tabela 5.2.1 - Composição dos filmes preparados com misturas em proporções reais dos

componentes (x) e em L-pseudocomponentes (a), e os valores medidos para elongação até a

ruptura e para o intumescimento em dioxano.

34

223.0

r30.0

125.5

101.0

208.0

284.0

401.0

t76.5

177.0

157.0

r36.5

165.0

180.5

165.0

0.400

0.600

0.600

0.200

0.000

0.200

0.300

0.000

0.000

0.400

0.800

0.800

0.200

0.400

0.600

0.400

0.000

0.000

0.200

0.600

0.300

0.200

0.250

0.250

0.150

0.100

0.150

0.175

0.150

0.150

0.250

0.3s0

0.350

0.200

0.250

0.650

0.600

0.500

0.500

0.550

0.650

0.575

I

2

3

4

5

6

7

7-322ZtX¡X2Xr

Elongação

(%)

Intumescimento

(kg/mt)

L-pseudocomponentesProporções reaisPonto

e¡perimental
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A análise dos dados, emtennos de L-pseudocomponentes,levou aos seguintes modelos:

o Para intr¡mescimento

yo(z):2022t + l40zz+ 2l3zt + 75hø - l29zøs - lL{øzt

o Para elongação

y{z): 4932t + 156zz + 302.í.

onde as estimativas dos coeficientes foram obtidas pelo método dos mínimos quadrados.

O objetivo final é obter-se um filme que apresente ao nre$no tempo baixo r¡alor de

intumescimento associado a um alto valor de elongaçäo. Assinq matematicamente, tem-se:

minimiza¡'yo(z)

morimizary,(z) (s.2.2)

zr+7.2+4=l
0< zr< 0.6

0< z, < 0.8

0<2130.6:/

zujeitas a

A tabela a seguir apresenta os ótimos individuais de yo e /r e seus respectivos valores

nesses pontos.

358.200.00.400.60Yr

t36.360.200.800.0Yo

Zz2221

Valor

ótimo

Otimo indiviú¡alVariáve1-

resposta

Tabela 5.2.2 - Ótimos indiviúnis de yo e yr em terrros de L-pseudocomponentes.

A localização dos ótimos individuais pode ser vista na Figrra 5.2.3.



EsruoososcAsos 73

z]=l

I

2

5

n=l 4=l
4 3

z{ï0.0, 0.80, 0.20)

zt=l

zr*=(0.60,0.40,

I

2

5

zz=l 4=l43
(b)

Fignra 5.2.3 - Localiz,ação dos ótimos individuais (a) de yo e (b) de y1 e suas curvas de

nível na região restrita em termos de L-pseudocomponentes.

Como se pode observar yo e yr têm ótimos individuais conflitantes. Portanto, devemos

buscar uma solução que seja de algummodo favorável para as duas respostas.

Escolhendo y0 como função objetivo, /1 como função-restrþão e supondo eue y1(z) > 300

seja razoávef podemos transformar o problema (5.2.2) para a fonna do problerna (1.3.3).

(a)
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Assinq temos:

minimizaryo(z)

sujeita a

gr(z)=t{z)+300<0

4*4* z, = |
0<zr30.6
0<zrS0.8
0 3 z,10.6

A fimção Lagrangeana aumentada para este problema é dada por:

(s.2.3)

(s.2.4)

minimizar L^(r,lr,c) = yo(z) + l¡[-yr(z) + 300] +]d-yrlz¡+ 30012

sujeita a
¡r>0
zeS

onde S = {".ntt i* = l, o< 4slJi,i:t,2ellr

A seguir apresentamos os c¿ilculos realizados na primeira iteração para minimizar L" em

relerção az.

Primeira iteração

Início: Suponba que a busca da solução seja iniciada com p0 = 0, c0 = 0.1, e = 0.001 e com o

simplexo inicial formado pelos pontos:

zr = (0.0, 0.40,0.60),

23 = (0.10, 0.20,0.70),

û : (0.20,0.30, 0.50),

7a = (Q.70,0.30, 0.0).e
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Passo 1: Execute um ciclo do método de Nelder e Mead para o problema (5.2.4) obtendo o

melhor ponto z' :

Passo 1.1: Devemos avaliar o valor da função Lagrangeana aumentada (L"o : Lr(ù, p!,

ck), p = 1,2,3 e 4) nos vértices do simplexo e compará-los entre si para se determinar zb,

*rz'ez"i

Lrt :2567.648 Lr2 :1137.808

LJ =2143.923 I:,4 = 621.431

Como L"n 1Lr2 < L"t < L"l, temos

zb =24, *:ûo z" =å e zn:zl .

Passo 1.2: Calcular as coordenadas do centróide (/) dos vértices remanescentes quando

o pior vértice, z'= zt, é eliminado e do novo ponto d obtido pela reflexão de z* em

relação azb, zs, e zt:

f : (zo + z' + zs)/3 = (0.333, 0.267,0.400)

i =f + (f - z): (0.667,0.133, 0.200)

Como z' ê,5, fazemos L.' = L.* * I para forçar o simplexo se manter na região

experimentat. Assino, Lr' = 2568.6480

Como L.'> L"', o simplexo deve ser contraído e devemos calsilat *

2"2 : f - (f - zn)/2 = (0.167,0.333, 0.500)

L,* :1412.538

Como L^"2 1L.*, trocamos z* por ztz, fazemos z' = zb : (0.1,0.3, 0.0) e vamos para o

passo 2.
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Passo 2¡ Devemos verificar se s < e :0.001.

1
4

L a Irt" =å(L"o *L"t *L"'+L""1) =1328.925.
P=lq+1

4

rt =I (Lo" - L")'
q+1P=l

* = + l(62r.43 t - 1328.92Ð2 + (l I 3 7 80 I - 1328.92Ð2

+ (21 43.923 - t328.925)2 + (l 4125 3 I - 1328.92Ð2 I

t=F=549.610.

Como s > e devemos atualizar po 
" 

co.

l¡t = l¡o + c0 g,(z') = 0 + 0.1(-91.90) = -9.190.

Como p deve ser maior ou igual azÊto, pt : 0.

rt = Fro = 1.1(0.1) = 0.11.

r Fazemosk:k* 1=0+ 1= l ereiniciamosoprocesso iterativo com

Fr : 0, cl : 0.11 e com o sirylexo formado pnt zbr 7.s,2"2 e 2".

A tabela 5.2.3 @áLgtn 80) apresenta os resultados, em termos de L-pseucomponentes, de

3l iterações necessárias para se chegar à solução ótima

2' = (0.5 I 3, 0.258, 0.229).

Temos que

Yo(z') = 176-57:

Y{z')= 300.
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A solução encontrada satisfrz a restrição g1(z) quando ela é ativa, ou seja, quando

y Jz) = 300; como se pode ver na Figrna 5.2.4.

zl=l

z'10.5 1 3, o.2st, o.zzg)
yr(2F300

z¿=l zl:l

Figtrra 5 .2.4 - Localização do ótimo simultâneo na região F = {z e S: y, (z) > 300}

Dr¡rante as experiências cornputacionais, pudemos observar a rapidez com a qual o

algoritmo chegou na soluç¿to ótima do problema. O tempo de processamento foi menor que dois

segundos.

Como se pode observar pela Tabela 5.2.3, o processo de otimização foi iniciado com dois

pontos (þ e k) não pertencentes à região S, ûzendo com que a principal operação efetuada nas

primeiras iterações fosse a de contração do simplexo.

Quando iniciamos o processo com os quatro pontos pertencentes a S, o número de

iterações caiu para 21. Isto se deve à não necessidade do algoriho em consr¡rnir as iterações

iniciais para contrair o simplexo. Observe este åto na Tabela 5.2.4 þágina 81).

Para se obter a solução ótima em termos das proporções reais (x¡), basta utilizar as

equações (5.2.1), ou seja"

xt =0252i + 050 = 025(0513) + 050 =0.628

xz =02521 + 0.15 =025(0258) + 0.15 =0.215

x, = 0252i + 0.10 = 025(0229) + 0.10 = 0.157.
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Assinq considerando o limite especificação para ¡, a formulação ótima para o filme

plásico é:

62.8% de polüsobuteno;

21.5o/o de polietileno; e

I5.7% de ceraparafinica

Agora, escolhendo yr como ñnção objetivo, yo como função-restrição e zupondo que

yç(z)>176.57 seja razoâvel,podemos novaænte transformar o problema (5.2.2) paraaforma do

problema (1.3.3).

Assino, temos:

minimizan'[-y,(z) J

sujeita a

Bo(z) =yo(z) -17657 s0
Zr+7"2*Zr=l
032,30.6
0<2,30.8
0<2130.6

(s.2.s\

A função Lagrangeana aumentada para este problema é dada por:

min imizar L 
^(2, [r, 

c) : -y r@) + pïy o@) - t7 657] + lcty o@) - t7 6S7f

f.p>o
suJerta u 

[" .S
(s.2.6)

Iniciando o processo iterativo com as me$nas condições dadas nîpryina 74, obtivemos a

seguinte solução após 40 iterações:

z'= (0.600, 0.086, 0.314).

Temos que

Yo(z'): t76.57;

Yr(z') = 318.42.
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A solução encontrada satisfaz a reshiçâo g(z) quando ela é atfita" ou sejq quando

Yo@)=t7657.

Como se pode observar, encontramos urna solução diferente da anterior quando

consideramos ]1 corno fr¡nção objetivo € ]o coûro função-restrição. Este åto pode indicar que a

escolha da função objetivo pode influir na solução do problema.

Para se obter a solução ótima em termos das proporções reais (æ), basta utilizar as

equações (5.2.1), ou seja,

xt =0252i + 050 = 025(0.600) + 050 = 0.650

xz =O25zl + 0.15 = 025(0.08Q + 0.15 =0.172

xs = 0252i + 0.10 = 025(03 14) + 0.10 = 0.1 78.

Assinu considerando o limite especificação para yo, a formulação ótima para o filne
plástico é:

65 .0o/o de polüsobuteno;

17.2% depolietileno; e

17.8% de cera paraûnica.
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t4
I 3

t2
l1
l0
9
I
7
6

5

4
3

2

I
0

k

L"(0.513, 0.258, 0 = 176.586

L"(0.513, 0.258,0 = 176.585

L"(0.513,0.259, = 176.584

L"(0.513, 0.258, 0.229): I 76.583

La(0.514, 0.259,0.228) = 176.691

.513,0.257,0. = 176.587

L.(0.513, 0.257,0.230) = 176.571

L"(0.513, 0.257,0.230) = 176,557

L.(0.513, 0.257,0.230) = 176.544

15, 0.257, 0.228) = 177 .040

L"(0.5 I l, 0.264, 0.225) = 17 6.686

L"(0.51 1,0.264,0.225) = 176.675

5ll, 0.264, 0.225) = 17 6.665

5ll, 0.264, 0.225) : l7 6.656

.511 0.264,0.22 = 176.647

.511 0.264, = 176.639

La(0.5 I l, 0.264, 0.225) = l7 6.632

L"(0.503, 0.265, 0.232) = I 78.930

L.(0.530, 0.252,0.218) = 177.090
,0.262, = 178.701

Lu(0.503,0. 0.235) = 187.134

L"(0.503, 0.262,0.235) = 182.358

Lâ(0.486, 0.266, 0.248) = I 90.859

L"(0.571,0.29 1' 0.149) = 134.414

L"(0.571, 0.281, 0. 149) = 267.799

L{0.57 l, 0.281, 0. 149) = 260.049

Lu(0.585, 0.237, 0. 178) = 257.865

La(0.595,0.237 ,0.178) =250.917

L"(0.585, 0.237, 0. I 78) = 244.601

L"(0.700, 0.300, 0.000) = 710.109

La(0.700, 0.300, 0.000) :663.659
L"(0.700, 0.300, 0.000) = 621.431

L"o

L{0.512, 0.262, 0.226) = l7 6.607

L"(0.512, 0.262, 0.226) = 17 6.607

L"(0.5 I l, 0.264, 0.225) = 17 6.640

L"(0.5 I 3, 0.259, 0.228) = 176.703

La(0.513, 0.259, 0.228) = 176.684

L"(0.5 14, 0.250, 0.228) = t 76.538

L¡(0.513, 0.259, 0.228) = 176.578

L"(0.5 I l, 0,264, 0.225) = 176.656

La(0.5 I l, 0.264, 0.225) = 17 6.642

La(0.5 16, 0.255, 0.229) = 177.165

La(0.5 I 6, 0.255, 0.229) = 17 6.629

Lð(0.5 I 2, 0.256, 0.232) = l7 6.960

L"(0.508, 0.264,0.227) = 177.347

L"(0.5 I 8, 0.255, 0.227) : 177 .333

L"(0.518, 0.255, 0.227)= 177.365

L"(0.503, 0.265, 0.232) = 17 9.933

La(0.503, 0.265,0.232) = 179.408

La(0.503, 0.262, 0.235) = 179.27 9

L{;0.526, 0.279, 0. I 96) = 179.7 52

LJi0.526, 0.279, 0. I 96) = I 89.832

Lu(0.486, 0.266, 0.248) : 218.401

Lu(0.486, 0.266,0.248) = 203.974

La(0.458, 0.264,0.278) = 244.428

L"(0.585, 0.237,0.178) = 135.366

L"(0.585, 0.237, 0. I 78) = 273.914

L"(0.585, 0.237, 0. 178) : 265.508

La(0.387, 0.264,0.349) = 436.538

L{0.3 52, 0.282, 0.366) = 540. 85ó

La(0.700, 0.300, 0.000) = 7 61.205

LÃ0.228, 0.256, 0.5 I 7) = 1225.543

La(0.200, 0.300, 0.500) = 1235.249

La(0.200, 0.300, 0.500) = I137.808
L^s

L"(0.5 I l, 0.263, 0.226) = 17 6.623

L"(0.5 I l, 0.264, 0.225) = 17 6.640

L"(0.5 I 3, 0.259, 0.228) = l7 6.7 ll
L"(0.5 I 4, 0.259, 0.228) = 17 6.7 08

La(0.5 I 8, 0.247, 0.235) = l7 6.933

Ld0.5 I 3, 0.259, 0.228) = 17 6.542

La(0.5 I l, 0.264, 0.225) : 17 6.672

La(0.5 I 0, 0.263, 0.227) = 17 6.847

La(0.5 I 5, 0.257, 0.228) : 17 6.987

L"(0.5 I l, 0.264, 0.225) = 17 6.847

L"(0.5 I 2, 0.256, 0.232) = 177 .059

L"(0.518, 0.255,0.227) = 177 .259

L"(0.518, 0.255,0.215) = 177.298

L"(0.514, 0.271,0.218) = 177.892

L"(0.503, 0.265, 0.232) = I 80.5 1 I
La(0.503, 0.242, 0.254) = I 85.582

L"(0.530, 0.252,0.218) = 188.037

L"(0.530, 0.252,0.218) = 187.405

0.262, = 184.480

La(0.486, 0.266, 0.248) = 196.164

L{0.454, 0.302,0.244) = 285.342

La(0.571, 0.281, 0. I 49) = 266.811

L"(0.571, 0.281, 0. 149) = 285.703

L"(0.458, 0.264,0.278) = 356.038

L"(0.433, 0.271,0.295) = 292.601

L{0.387, 0.264,0.349) = 463.272

L{0.352, 0.282, 0.366) : 578. I 83

L"(0.700, 0.300, 0.000) = 8l7.4ll
L{0.228, 0.256, 0.5 I 7) = I 33 1.500

L.(0.200, 0.300, 0.500) = 1342.434

L{0.167" 0.333, 0.500) :1412.538
Lu(0. I 00, 0.200, 0.700) = 2143.923

v

L"(0.5 I l, 0.264, 0.225) = 17 6.640

La(0.5 1 3, 0.259, 0.228) = 17 6.720

L"(0.5 I 4, 0.259, 0.228) = l7 6.7 17

L,(0.5 I 3, 0.259, 0.228) = l7 6.814

L"(0.516, 0.255,0.229) = 176.539

Lâ(0.5 1 1, 0.264, 0.225) = 1 76.688

La(0.5 I 0, 0.263, 0.227) = 17 6.937

La(0.516, 0.255, 0.229)= 176.928

L{0.5 16, 0.255, 0.229\ = 177 .109

La(0.5 I 2, 0.256, 0.232) = 17 6.693

La(0.5 I 8, 0.255, 0.227) = 177 .216

L"(0.518, 0.255,0.215) = 177.501

L"(0.514, 0.271,0.218) = 177.868

L.(0.503, 0.265, 0.232) = I 8 l. 147

L"(0.503, 0.242, 0.254) = I 86.912

L"(0.530, 0.252,0.218) = 188.733

L"(0.526, 0.279,0.196) = 193.21t

L{0.526, 0.279, 0. I 96) = 192.236

La(0.486, 0.266,0.248) = 213.620

L{0.454,0.302,0.244) = 247 .132

571,0.291 0.1 =246.028

5,0.237,0.1 = 274.104

0.237,0.1 =293.334

L{0.433,0.27 0.295)= 473.769

0.264,0.349) = 492.679

0.282,0. = 619.241

L"CI.700,0.300, = 879.237

L{0.228, 0.256, 0.5 I 7) = 1448.053

0.300, 0.500) = 1460.337

0.237 0.178) = 1537.667

.100, 0.200, 0.700) = 2340.934

0.400, =2567.648

tv

æê
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L.(0.51 3, 0.258, 0.229)= 175.613

La(0.5 I 3, 0.258, 0.229) = l7 5.632

L"(0.513, 0.258, 0.229)= 175.291

L.(0.513, 0.257,0.230) = 175.627

L.(0.513, 0.257,0.230) = 175.589

L.(0.514,0.200, 0.286) = 176.502

L"(0.514,0.200, 0.286) = 175.671

La(0.514, 0.200, 0.286) = 176.930

Lu(0.514,0.200, 0.286) = 175.297

La(0.530, 0.212,0.258) = 174.765

La(0.530, 0.212,0.258) = 174.936

L.(0.530, 0.212,0.258) = 176.875

L"(0.530, 0.212,0.258) = 176.819

0.212,0. = 175.990

L"(0.530, 0.212,0.258) = 175.020

L"(0.460, 0.247, 0.293) = 231.971

Lu(0.600, 0. I 78, 0.222) = I 38.882

L"(0.600,0.1 0.222)=246.484
L"(0.600, 0. I 78, 0.222) = 240.415

La(0.600, 0. I 78, 0.222) = 234.897

L"(0.600, 0.400, 0.000) = 381.498

La(0.600, 0.400, 0.000) = 420.411
L"o

L{0.5 12, 0.263, 0.252) = I 75.638

Ls(0.5 I 2, 0.263, 0.252) = l7 5.672

L10.5 12, 0.263, 0.252) = I 75.683

L10.513, 0.257,0.230) = 175.694

La(0.5 14, 0.200, 0.286) = l7 5.649

La(0.540, 0.172,0.280) = 175.678

L"(0.540, 0.172,0.288) = 175.910

L¡(0.530, 0.212,0.258) = 177.084

L"(0.530, 0.212,0.258) = 175.869

L"(0.548, 0. 169, 0.283) : 17 4.882

L"(0.531, 0.158, 0.31l) = 177.774

La(0.531, 0.158, 0.31l) = 177.521

Ld0.53 1, 0. 1 58, 0.3 1 1) = 177 .292

L.(0.531, 0.158, 0.31l) = 178.660

L"(0.531, 0.158, 0.31l) = 180.342

La(0.085, 0.000, 0.91 5) = 229.372

La(0.600, 0.400, 0.000) = 247.725

L10.461, 0. 139, 0.400) = 283.954

L"(0.600,0.400, 0.000) = 420.621

La(0.600,0.400, 0.000) = 400.128

L"(0.400, 0.000, 0.600) = 573.141

La(0.400, 0.000, 0.600) = 782.143

T g ,.. r.' '
ltg

L{0.5 I 2, 0.253, 0.235) - l7 5.738
L"(0.512, 0.253,0.235) = 175.642

L(0.5 14, 0.253, 0.233) = 17 5.790

L"(0.5 16, 0.253, 0.231) = 17 6.028

L"(0.517, 0.253,0.230) = 176.255

L.(0.535, 0.175,0.290) = 175.757

L"(0.530, 0.252,0.218) = 176.807

L"(0.533, 0. 1 55, 0.312) = 177 .653

La(0.533, 0.155, 0.312) = 179.305

L"(0.533, 0.155, 0.312) = 180.807

L"(0.548, 0.169,0.283) = 179.633

L"(0.530, 0.130, 0.340) = 183.1l8

La(0.530, 0.130,0.340) = 182.341

L¿(0.507, 0.077,0.416) = 253.016

L"(0.600, 0. 178, 0.222) = 244.977

L"(0.600,0.178, 0.222) = 260.505

L"(0.460, 0.247,0.293) = 324.395

L"(0.600, 0.000) = 443.163

L{0.367, 0.255, 0.379) : 477 .562

La(0.400,0.000, 0.600) = 612.698

L"(0.200, 0.317,0.483) = 1202.359

La(0.200, 0.300,0.500) = 1361.714

L."

L.(0.5 I 3, 0.260, 0.227) = 17 5.642

L{0.514, 0.261, 0.225)- 175.850

L.(0.515, 0.250,0.235) = 176.108

LÀ(0.5 I 5, 0.249, 0.236) = 17 6.036

L{0.5 I 6, 0.251, 0.233) = 17 6.317

L¡(0.533, 0.179,0.288) = 175.879

L'(0.538, 0.201, 0.261) = 17 9.693

La(0.538, 0.201,0.261) = 180.067

.531, 0.159, 0.311 :180.807
l, 0.158, 0.31I = 182.589

La(0.530, 0.130, 0. = 183.973

L.(0.565, 0.172,0.263) = 200.408

0.178, =287.246

L¡(0.433, 0.27 l, 0.295) = 47 3.7 69

0.178,0.222 =266.676
,0.13 0.400) = 307.367

I 0.139,0 = 442.777

,0.255, = 508.470

.400,0. 0.600) = 656.204

200,0.317,0.493 = 1306.343

L{0.200,0.300,0 = 1235.249

L"(0.000, 0.400, 0.600) = 1563.173

w

16

l7
18

t9
20
2l

Iabela 5.2.4 - Seqüência obtida pelo aþritmo.

æ
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5.3. FoRMULAçÃo DE uM coMposro pr,Ásrlco IBOHL, 19871

Praticamente todos os plisticos são forrrulações conrplexas de polímeros e aditivos, sendo

que estes ultimos são adicionados prira melhorarem as características ou propriedades importantes

do composto plástico. No seguinte experimento, com q : 3 componentes, utna resina pura foi

estudada sozinha e com cada um dos dois aditivos: fibras de vidro e micro-esferas. Foi

estabelecido um limite inferior de 80% da nish¡ra prra a resina, pennitindo aos dois aditivos,

individualmente e combinados, cornpletaren¡ no máximo,20yo de qualquer mistura (formulação).

Esses limites, quando expressados em termos das proporções componentes x1 (resina), xz (ûbras

de vidro) e x3 (micro-esferas) são:

0.80<xr,O(xz(020eQ<xr<0.20. (5.3.1)

O espaço-fator triangular de formulações de mistr¡ras åctlveis está moshado na Figura

5.3.1.

xl=l

Lr=0.80

xz=l
U¡=0.20 Uzn.20

Figura 5.3.1 - Subregião experimental de misturas åctíveis.

Pode-se verificar Ècilmente que as restrições (5.3.1) são consistentes. Da Seção 3.9.,

calculamos

x=l

R¡.:1-(0.80+0+0):0.20 e Ru:1.0 +0.20+0.20 - 1:0.40.
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Como Rr < Ru, de acordo com a Seção 3.9.3, deve,mos ûrznr uw transformação L-

pseudocomponente. Os L-pseudocomponentes são definidos pelas seguintes expressões (veja a

Seção 3.9.1):

x, - 0.80
zr= a2- e 4=

ou

0 < q <1.0, 0 3 z, 31.0 e 0 S z, <!.0.

A Figura 5.3.2 apresenta a zubregião e:çerimental definida em temos de L-
pseudocomponentes para o experimento.

zrl

Figura 5.3.2 - Subregião experimental em terrros de L-pseudocomponentes e os pontos

estabelecidos pelo planejamento experimental

O espaço-fator triangular de formulações de misturas frctíveis, em termos de L-
pseudocomponentes, e as sete composições distintas de mistr¡ras que foram realizadas no

experimento são mostradas na Figura 5.3,2. A cornposiçito do centróide foi replicada duas vezes

totalizando n = I pontos experimentais.

Foram medidas cinco propriedades do composto plástico: Força elástica (y,), módulo de

elasticidade (yr), flexão (yr), módulo de flexão (yn) e eryenamento (y¡). As condições de cada

mistura estabelecida e os valores das cinco propriedades são apresentados na Tabela 5.3.1. Além

x2

020
x3

020
(s.3.2)

0.20



Esruooso¡clsos 84

disso, tarnbém estão listados os limites de tolerâncias (definidos em CORNELL e SMITII, 1993)

das cinco respostas para o composto satisûzer as especificações.

100

216

124

r99

t76

42t

286

163

I00

I7 1

I00

I45

I4 I

2tt

I 53

86

100

264

t4t

264

248

521

366

2t3

100

177

86

t39

137

2t7

148

79

0

0

0.5

0.333

0.333

0

0.5

1.0

0

0.5

0

0.333

0.333

1.0

0.5

0

1.0

0.5

0.5

0.333

0.333

0

0

0

0

0

0.1

0.067

0.067

0

0.1

0.2

0

0.1

0

0.067

0.067

0.2

0.1,

0

1.0

0.9

0.9

0.867

0.867

0.8

0.8

0.8

I00

I94

83

I06

lll

372

I6 I

67

ya>200y3 >140y2>200y1>12023421X3Y'2X1 y5 < 100

Empæa

me,nto

Módulo

flexão

FlexãoMódulo

elastisidade

Forga

elástica

Micro-

esferas

Fibras

vidro

Resina L-pseudocomponente

Propriedade (y.¡ > limite de especificagão)Componente

Tabela 5.3.1 - Dados experimentais das propriedades medidas paxa o composto plástico.

A análise dos dados, em termos de L-pseudocomponentes, levou aos seguintes modelos

ICORNELL e SMTH (1993) utilizamo ajuste de modelos lineares aos dados]:

Para força elástica

yr(z) = I 00.052r + 217 .052¿ + 79.052a + 72.922øz - l5.03ztz¿ - 1.03na

Para módulo de elasticidadea

yz(z):99.392t + 520.39n+ 212.39a - 173.762ø - 49.762t2¿ + 8.242224
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. Paraflexão

yz(z) = l00.l2a + 2l I .12ø + 86.122¿ + 59.682tø + 25.68a2g + | 5.68zzza

a Para módulo de flexão

y +(z) : l0l.43zt + 422.4322 + 164.432a - 206.612tø - 58.612ø - 52.61øza

o Para empenamento

ys(z): 102.572t + 374.5722 + 69.572a - 2l9.5lztø - 53.5lztza - 285.5lzzza,

onde as estimativas dos coeficientes foram obtidas pelo método des mínimos quadrados.

O objetivo final é obter-se um coryosto plástico que apresente ao mesmo tempo baixo

valor de empenamento associado a altos valores de força elástic¡a, de módulo de elasticidade, de

flexão e de módulo de flexão. Assirn, matematicamente, tem-se:

maximizar y,(z)

mærimizar yz@)

mærimizaryr(z)

mædmizar yÁz)
minimizaryr(z) (s.3.3)

zujeitas a

4*4,*2, - t
o<zr<t
o<zr<l
o<zr<l

A tabela a seguir apresenta os ótimos individuais de yr, yz, yg, le e ls e seus respectivos

valores nesses pontos.
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100Ys 69.57

Yt 0I0 422.43

Y¡ 0I0 212.12

Yz 0I0 520.39

Yr 010 217.05

22Zt 4

Variável-

resposta

Ótimo individual Valor

ótimo

Tabela 5.3.2 - Ótimos individuais de yr, yz, !t, Yq e Ys em termos de L'

pseudocomponentes.

Como se pode observar yr yz, ]r e ya têm ótimos individuais iguais e conflitantes com o

ótimo de ys. Portanto, devemos buscar trma solução que seja de algrrm modo favorável para as

cinco respostas.

Escolhendo ]s como função objetivo a lb !2t ls e Ye como finções-restrições, podemos

transfonnar ó problerna (5.3.3) para a forma do problema (1.3.3).

Assiûr, temos:

minimizar yr(z)

zujeita a

gt(z)=-y{z)+120<0
gz(z)= -yz@) +200 < 0

Er(z): -y{z) + 140 < 0

go(z): -yÁz)+200 < 0

4*4* z, - |
0S2,S1.0
0 < z, <1.0

0Szr<1.0

A função Lagrangeana aumentada para este problema é dada por:
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mini m i zar L 
^(!, lr, 

G) = y s(z\ +pr [-y¡ (z) + t20l* 
å 

r, t-r, ( z) + 12012

+ pzl-yz@)+ 2001 *I"rÍ-rr(z) +20012

+ trt sl-y c@)+ 1 401 * 
år, t-r, 

( z) + 140!2

+ p Ã-y ¿(z)+ 2001 * i" oÍ-, o@) + 20012

(5.3.4)

zujeita a
p>0
z eS,

onde S =

Suponha que a busca da solução seja iniciada com po = (0, 0, 0, 0), c0 = (0.3, 0.1, 0.4,

0.1), e : 0.001 e com o simplexo inicial formado pelos pontos:

{".n', io =1, o< 4sl,i=r, ze3}

zr : (lo 0, 0),

, i : (0,0, 1), e

*: (0,1,0),

2a : (1,1,0).

A tabela 5.3.3 (páginas 89 e 90) apresenta os resultados, em terrros de L-

pseucomponentes, de 43 iterações necessiirias para se chegar à solução ótima

z' : (0.053, 0.276,0.670).

Temos que

Yr(z'): 118.71;

yz(í):286.92;

Ys(z')= 125.96;

yq(z'):229.14 e

Ys(z') =99.47.
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Para se obter a solução ótima em termos das proporções reais (x), basta utilizar as

equações (5.3.2), ou seja,

\ = 0202t+ 0.80 = 0.20(0.053) + 0.S0 = 0.811

xz = 02022 = 020(027 6) = 0.055

xs = 0202t = 020(0.670) = 0.134.

A solução encontrada satisfrz os limites de especificações de yz, y+ e /s € viola os limites

de especificações de yr com erro relativo aceitável de 0,75% e o de yr cp- erro relativo de

l0.lo/o. Se este erro for aceitável, a formutação ótima para o cornposto plásico será:

8l.lo/o de resina;

5.5o/o defibras de vidro; e

13 .4o/o de micro-esferas.

Durante as experiências computacionais, obsen¡ou-se que o teryo de processamento foi
menor 

-que 
quatro segrrndos.

!

U.m outro åto observado foi que quando se diminufa a åixa de tolerância de r¡ma função-

restrição, o número de iterações ar¡mentava consideravelmentg indicando maior dificuldade em se

satisfrzer todas as restrições. Em alguns casos, não houve convergência, indicando,
possivelmente, que aregião de åctibilidade F = {z eS/gr(z) < 0, j =!,2,...,n1:Ø.

O capítulo a seguir apresenta a conclusão do trabalho e as propostas fi¡turas.
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L"(0.053, 0.27 6, 0.670) = -1377.458

Lô(0.053, 0.276,0.670) = -580.996

L"(0.053, 0.276,0.670) = -609.834

L"(0.053, 0.276, 0.670) = -1683. 103

L"(0.053, 0.276, 0.670) : 144.37 5

L,(0.053, 0.276,0.670) = 1991.218

L"(0 .061, 0.268, 0.663) : 381l.l 17

La(0.06 l, 0.268, 0.663) = 2583.624

L"(0.061, 0.268, 0.663) = 1702.022

Lr(0.061, 0.268, 0.663) : 987.565

L"(0.06 1, 0.268,0.663) = 10018.454

L"(0.456, 0. 199, 0.346) = 2393 l. 15l

Ls(0.456, 0.199, 0.346) = 21523.471

Lr(0.461, 0. 103, 0.439) = 23391 .572

Lr(o.46 l, 0. 103, 0.439) = 21400.328

L¡(0.508, 0. 120, 0.358) : 22304.873

L¡(0.350, 0.294, 0.353) = 2997 0.199

L"(l .000, 0.000, 0.000) = 29421.460

Ls(I.000, 0.000, 0.000) = 24325.780

La(1.000, 0.000, 0.000) = 19693.343

L"( I .000, 0.000, 0.000) = 15482.037

L"(1.000, 0.000, 0.000) = 11653.577

L"(1.000, 0.000, 0.000) = 8173.159

L"(1.000, 0.000, 0.000) : 5009. 143

L"(1.000, 0.000, 0.000) = 2132.76,4

Luo

L(0.091, 0.258, 0.653) = -1014.552

L"(0. 128, 0.250, 0.621) = -524.344

L(0.084, 0.251, 0.667) = -81 l.7gt

L"(0.183, 0.237, 0.580) = -1558.741

L"(0.183, 0.237, 0.580) = 188.216

L¡(0.061, 0.268, 0.663) = 23 14.494

L"(0.069, 0.241, 0.696) = 3941.799

L"(0.069, 0.241,0.696) = 2917.236

L"(0.069, 0.241,0.696) = 1985.81 5

Lr(0.069, 0.241, 0.696) = I 139.068

Ls(0.530, 0.212,0.258) = 12815.669

L{0.583, 0.t39, 0.270) - 777

L.(0.461, 0.103, 0.439) = 25728.361

L"(0. 720, 0.086, 0. 196) = 28058.601

L.(0.508, 0.120, 0.385) = 26503.649

L"(0.350, 0.294, 0.353) = 298 t3.908

L"(1.000, 0.000, 0.000) = 35026.708

L"(0.350, 0.294, 0.353) = 307 3 5.47 4

L"(0.350, 0.294, 0.353) = 3 I 43 1.179

L¡(0.350, 0.294, 0.3 53) = 32063.638

L.(0.000, 0.000,1.000) = 100165.287

L"(0.000, 0.000, 1.000) = 98274.142

L"(0.000, 0.000, 1.000) = 96554.919

LE(0.000, 0.000, 1.000) = 9499i.989

L,(0.000, 0.000, 1.000) = 93571.143

L"s

L¡(0.I28, 0.250,0.621) = 260.522

L"(0.084, 0.251,0.667) = 9.854

L¡(0.084, 0.262,0.65 l) = -537. 55 I

Lr(0. 183, 0.237,0.580) = 759.&9

L"(0.061, 0.268,0.663) = 3725.402

Lr(0.069, 0.241,0.696) = 5008.417

L¡(0.304, 0.213,0.484) = 5346.3 12

L"(0.304, 0.213,0.484) = 4886.803

L"(0.328, 0. I 70,0.504) = 12956.128

L"(0.456, 0. I 99,0.346) = 13120.125

L"(0.461, 0.103, 0.439) = 27481.555

L.(0.46 1,0.103, 0.439) =

L r(0.720, 0.086,0. I 96) = 29258.082

L.(0.508, 0. 120,0.385) = 28987.058

L"(0.350, 0.294,0.353) = 29606.661

L.(1.000, 0.000,0.000) = 377 47 .185

L'(0.303, 0.069, 0.632) = 41938.3 I 8

L"(0.466, 0.1 19,0.441) : 434t3.943

L"(0.000, 0.000,1.000) = 104533.833

Lí0.000, 0.000, 1.000) = 102245.547

Lô(0.5 14, 0. t 8 1,0.410) = 548965.357

L¡(0. 1 94, 0.528,0.236) = 657 620.352

L"(0.167, 0.1 67,0.417) = 3 I 59722.648

L"(0.000, 1.000,0.000) = 7 543 t45.49t
L(0.000, 1.000,0.000) = 7 549273.7 19

v

L.(0.084, 0.251, 0.667) = 913.664

L¡(0.084, 0.262, 0.65l) = 472.436

Lr(o. 183, 0.237, 0.580) = 1388.225

L"(0.061, 0.268, 0.663)= 5277.401

Ls(0.069, 0.241, 0.696) = 6181.696

L"(0.304, 0.213,0.484) = 5806.764

L"(0.236, 0.205, 0.559) = 607 1.473

L¡(0.328, 0. 170, 0.504) = 13585.056

Lô(0.456, 0. 199, 0.346) = 13455.027

L"(0.46 l, 0. I 03, 0.439) = 2827 6.077

L"(0.583, 0.139, =27669.390

720' 0.086' o'196) = .5t2

L¡(0.508, 0.120, 0.385) = 30840.749

L¡(0.350, 0.294, 0.3 53) = 29378.689

Lr(1.000, 0.000, 0.000) = 40961.373

L.(0.303, 0,069, 0.632) = 43386.267

Ls(0.466, 0.119, 0.441) = 45400.8869

L"(0.000, 0.000, 1.000) = 107050.948

L,(0.482,0. I 39, 0.430) = 138552.922

L"(0.5 14, 0. I 8 l, 0.410) : 549241398

La(O. 194, 0.528, 0.236) : 654588. 195

L,(0. 167, 0.167, 0.417) = 3 161772.20

L,(0.000, L000, 0.000) = 7536404.46

L,(0.667, 0.667,0.167) = I 35 10938. l0

Lr(I.000, 1.000,0.000) = 5251U298.470

It

æ\o



43
42
4t
40
39
38
37
36
35

34

33

32

3l
30
29
28
27
26
25

L"(0.053,0.276, 0.670) - 39060.315

L.(0.053, 0.276, 0.670) = 34237.984

L"(0.053, 0.27 6, 0.670) = 29653.452

L"(0.053, 0.27 6, 0.670) : 25463.729

L"(0.053, 0.27 6, 0.670) : 21954.370

L"(0.053, 0.276, 0.670) = 17987.141

L(0.053, 0.276,0.670) = 13533.829

L"(0.053, 0.276, 0.670) = 10018.637

L"(0.053, 0.276,0.670) = 8379.288

L"(0.053, 0.2t 6, 0.670) -- 4566.7 I 4

L"(0.053, 0.27 6, 0.670) = 29 12.367

LE(0.053, 0.276,0.670) = 1288.381

L¡(0.053, 0.276,0.670) = -105.I I I

La(0.053, 0.27 6, 0.670) = -1777.939

L"(0.053, 0.276, 0.670) = -3004.086

L"(0.053, 0.27 6, 0.670) : 4223.855

L"(0.053, 0.27 6, 0.670) = -5134.484

L"(0.053, 0.276, 0.670) = -6027.514

L"(0.053, 0.27 6, 0.67 0) = -2960.17 6

L¡(0.053, 0.27 6, 0.670) - 39069.63 I

L"(0.053, 0.27 6, 0.670) = 34267.739

L"(0.053, 0.27 6, 0.670) = 2987 4.7 47

L"(0.052, 0.277, 0.670) = 25829.814

Lù(0.052, 0.277, 0.670) = 22057.842

0.278,0.671¡ - 1

L.(0.048, 0.279, 0.672) = 1487 4.37 5

L"(0.043, 0.282, 0.67 5) = I I 106.854

L"(0.043 , 0.282, 0.675) = 8796.582

L"(0.032, 0.287,0.680) = 4950.273

L"(0.032, 0.287, 0.680)= 3121.292

Lr(0.032, 0.287, 0.680) = 1458.583

L"(0.032, 0.287,0.680) = -52.97I

L,(0.032, 0.287, 0.680) : -1427 .l 12

L,(0.032, 0.287, 0.680) = -267 6.330

L"(0.032, 0.287, 0.680) = -381 1.983

L"(0.032, 0.287,0.680) = 4844.395

L,(0.032, 0.287, 0.680) : -57 82.9 5 I

L"(0.097, 0.212, 0.629) : -2536.097

L.(0.053, 0.276, 0.670) = 39083.974

L¡(0.053, 0.27 6, 0.67 0) = 34293.334

L.(0.052, 0.27 6,0.67 0) : 29920.253

L¡(0.052, 0.277,0.67 0') : 259 10.25 I

Li(0.05 1, 0.277,0.67 l) = 22198.606

Lo(0.048, 0.278,0.673) = I 8697.599

L.(0.044, 0.280'0.676) = 15273.601

L.(0.035, 0.283,0.681) = I 1708.653

L¡(0.035, 0.283,0.68 I ) = 93 14.072

L¡(0.01 6, 0.289,0.693) = 5512.174

L¡(0.016, 0.289,0.693) = 3570.256

Lr(0.016, 0.289,0.693) = 1804.8?6

L¡(0.016, 0.289,0.693) : 199.984

L"(0.01ó, 0.289,0.693) = -1259.008

L¡(0.ø l, 0.290,0.666) = -67 5.520

L,(0.069, 0.280,0.651) = -l I14.028

L.(0.03 l, 0.299,0.666) = - I 620.5 I 5

L,(0.097, 0.272,0.629) : - I 64 I .33 5

L(0.091, 0.258,0.653) = -86.817

L¡(0.053, 0.27 6, 0.670) = 39085.487

L¡(0.053, 0.276, 0.670) = 34296.E32

L"(0.053, 0.27 6, 0.670) = 29928.107

Lr(0.052, 0.277,0.670) = 25927 .521

Lr(0.052, 0.277, 0.670) = 22236.041

0.671) = 18777.818,

Lr(0.048, 0.278, 0.673) = 15444.133

L.(0.043, 0.280, 0.676) = 12069.279

L.(0.044, 0.280, 0.675) = 9704.833

L(0.034, 0.285, 0.680) = 6285.6&

L.(0.035, 0.285, 0.679) = 4373.769

L'(0.036, 0.286,0.677) = 2676.048

L¡(0.038, 0.287, 0.674) = 13M.572

L"(0.041, 0.290,0.666) : 740.945

L"(0.068, 0.280, 0.651) :91.672
t.(0.03 l, 0.299, 0.666) = -239.277

L,(0.097, 0.272, 0.629) = -657 .096

L"(0.091, 0.258, 0.653) = 933.691

L.(0. 128, 0.250, 0.621) : 1123.87 5

Tabela 5.3.3 - Seqüência obtida pelo algoritmo.

t
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Coxcr-,usÃo E PRoposrAs F,uruRAs

6.1. CoNcr,usÃ,o

Neste trabalho revisamos urna parte da teoria de planejarnento de experimentos para

misturas, de programação não linear e exploramos tuna classe de métodos baseados no conceito

de penalidade e de função Lagrangeana aumentada para forçar a convexidade do problerna (1.3.3)

numa região próxima da soþão. Esta idéia foi utilizaÅapara se determinar uma solução ótima do

problema multi-objetivo ( I .3. 1 ).

O algoritmo proposto foi implementado no cornputador usando a linguagem de

ptogruío.çaq TURBO PASCAL adotando-se a estratégia de atual¡z,aïeo dos muttiplicadores de

f,agrangd e dos fatores de penalidade recomendadas na literatura.

Urna vantagem muito grande que pudemos observar da aplicação do método dos

sirnplexos de Nelder e Mead em relação a outros métodos foi a não necessidade de se conhecer a

expressão matenuitica da função para otinizÁ-þ permitindo que a metodologia descrita neste

trabalho possri ser aplicada em problemas cujas variáveis-respostas tenham expressões

matemáticas desconhecidas. Além disso, os ciilculos efetuados por este método slio bastante

simples, não necessitando de manusea¡ matrizes e/ou calcular derivadas.

Exemplos da literatura foram resolvidos indicando a viabilidade da metodologia proposta.

observamos que os exemplos apresentados nifo dispunham de soþão.

Para uma conclusão definitiva" devemos aplicar tal metodologia em um nrimero maior de

problemas e com dimensões maiores.
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6.2. PRoPosTAs FUTURAS

Devido ao interesse em dar continuidade ao trabalho desenvolvido, pretendemos:

Fazø a implementação computacionat do algorihno para o caso em que se utilizaE)enas o

valor da variável-resposta [neste casK), o experimentalista que não estiver åmiliarizado com

as técnicas estatísticas apresentadas poderá aplicar o atgoriho];

Utilizar outros métodos que permitame>çlorar as particularidades dos problemas para tornar

rnais eficiente a estratégiaproposta Por exernplo, problemas que envolvam somente modelos

quadráticos podem ser tratados com os métodos da programação quadrática e assim por

diante;

o

a

a

o

Cornparar a estratégia proposta com outras técnicas utilizadas para resolver problemas multi-

objetivos tIvfyERS e CARTER (t973), BILES (1975), DERRINGER e SUICH (1980),

KHURI e CONLON (1981), CORNELL e SMTH (1993) etc.J, bem conro resolver o

problema (1.3.3) utilizando métodos ¡¿diçisnais de programaç¿io não linear;

Realiza¡ testes computacionais em exemplos de maiores dimensões para avaliar o ternpo de

cálculo e a eficiência da estratégiaproposta;

Estudar a aplicação do programa desenvolvido prra a resolução de problernas de

planejamento de experimentos fatoriais.



ApÊ¡rorcn A

O nnnroDo Dos nrÍNrnros euADRADos

4.1. IxrnoouçÃo

No estudo da metodologia de zuperficies de resposta necessitamos de atgum método para

ajustar firnções empíricas aos dados. O procedimento de ajuste comr¡mente empregado é o
método dos mínimos quadrados que estima os parâmetros desconhecidos através dos valores que

minimizam a sorna dos quadrados dos erros.

Neste apêndice apresentamos urna bneve revisão deste método e atgrrmas de stras

propriedades,

)

4.2. Esrrvr¿ooRns DE MÍNrMos euADRADos

Suponha que N observações da resposta possam ser expressadas por meio da equaçäo

linear de primeira ordem

yo = prxor + prxur+...+Þnx* +eo, (A.t)

onde yu é a resposta observada no u-ésimo experimento, xui representa a proporção do i-ésimo

componente no u-ésimo experimento, pi repr€s€nta um parâmetro desconhecido na equaçilo e eo,

o erro aleatório, ü = 1, 2,...,N, cuja distribuição tem média zero, variâncø ê e os erros

ru e rd, u * u, são não-correlacionados.
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Em notação matricial (42.1) é expressada como:

Y:XF*E, (A.2)

onde

Yr
xrr xp
xzt xz2

Yz

v- X=

N xm xxz x&

p= e a¡-

[Para o caso geral do modelo matemático (4.1), y é tm vetor de N observações, X é uma mîtñz
de ordem Nxp cujos elementos são proporções de misturas e firnções das proporções

componentes, p é um vetor de p parâmetros, e I é um vetor de erros aleatórios. Por exernplo, se

omodeloy:Xp+eédeprimeiraordem,comoaeq.(4.1),p=giseomodeloédesegrrnda

ordern, p: q(q + 1y2.1

O método dos mínimos quadrados consiste em estimar os parâmetros desconhecidos (p)

de ummodelo através dos valores que minimioama soma dos quadrados dos erros.

A soma dos quadrados dos erros é definidapor

e'e = (y- x$'(v- xF)

e'e = y y - F'X'y - y'Xp+ p'X'Xp.

xto

Xzq

q

E

-€N
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Como Þ'X'y e y'Xp são escalares, segue que

de=iy-29Xy* px'xp. (A.3)

Seja b o estimador de mínimos quadrados pafa o vetor de parâmetros desconhecidos F, ou

sej4 o vetor que, quando zubstituído na eq. (4.3), minimiza e'e. Isto pode ser conseguido

diferenciando (4.3) em relação a p, igualando -a a zÊro e substituindo F por b. Assino, a solução

dos mÍnimos quadrados para (4.3) é daÅaresolvendo-se

(x'Ðb = xy. (4.4)

Duas situações podem acontecer:

o A eq. (4.4) consiste de q equações independentes a q incógnitas (elementos de b); ou

¡ Algurnas equações dependem de outras resultando menor número de equações

independentes que de incógnitas.

Se a segunda situação acontecer, X'X será singular e, portanto, (4.4) não terâsolução b.

Então o modelo deverá ser elçressado com menos parâmetros ou dever-se-á faznr restrições,¡
adiciorriis aos mesmos.

Se as equações forem independentes, X'X será não singular e neste caso a soþão de

(4.4) seni

b = (x'x)-'x'y. (A.5)

[Para o caso geral do modelo matenuítico (A.l), X'X é de ordem p e consiste de somas de

quadrados e so¡nas de produtos cruzados das proporções de mistural

Agorq vamos assr¡rrir que a variável aleatóri¿ ¡ tenba esperança E(yu) = qo, onde

îo = ÞrXor + prxor+...+FoX*, ü : l, 2r..., N. Então

Yr

Yz

îr
rlz

E(v) =

Yl¡ 1¡¡

--q
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ou sejq a esperança de um vetor é o vetor das esperanças. Se as \¡ariâncias de yo são dadas por

var(yJ:E(y"-lo)t=ou2,eascovârianciasentreyueyu'sãocov(y*yo,)=E(y"-îù(y",-îu,):

o*,2 = 6o,o2, u#u, então arr¡tt':øde variância-covariância (mtÅzsimétrica N*N) é denotada

por

v = E(Y-Ð(y-q)'=

S¡r 9¡z $¡s ¡ . 4

Se as variáveis yo, u = l, 2,...Nn são normalmente distribuídas com vetor média r¡ matriz

de variância-covariância V, isto pode ser escrito como y - N(q, Ð.

4.3. PnopnrnDADEs Dos EsrIwr¡¡)oREs Dos p¡,nÂunrRos

As propriedades do estimador b são ûcilmente verificadas vm,vezque certas suposições

são feitas sobre os elementos de e. Escrevendo a esperança dos elementos do vetor de erros

aleatórios na eq. (A.l) como E(e) :0 e rar(e): E[ee'] : dI*, onde IN é atnatnzidentidade de

ordemN, então a esperança de b é

E[b] = E[(x'x)'' x'y] = E[(x'x)'t x'(xp + e)]

E[b] = p + E(X'X)-r X'e = g.

Em outras palauas, se o modelo y = XP * e é correto, b é um estimador não viciado de

Amatúz de variância-covariância dos elementos de b é e¡pressada como

var(b) : var[(X'X)'t X'y] = (X,X)'r X,var(y)X(X,X)'t

9¡¡

9¡¡
4 9z 9¡
Qr 4 a23

(4.6)

B.
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var(b) : (X,X)'r X,\D((X'X)'r.

Como var(e) = dI¡¡, e V = dIN, segue que

var(b) = (X'X)'td. (4.7)

Ao longo da diagonat principal damatt'a(X'X)-td, o i-ésimo elemento é a r¡ariância de bi

(o i.ésimo elemento de b). O elemento ä de (X'X)rê ea covariância entre os elerentos h e þ de

b. Além.lisso, se os erros e s¿io normalmenne dishibuídos, então com as propriedades definidas

em (4.6) e (4.7) a distribuição de b é escrita como

b -N(p, (x,x)'t d). (48)

4.4. Vrr,onrs DE pRnvrsÃo DE RrsposrA

'Uma vez que o vetor b foi obtido usando a eq. (4.5), r¡tna previsão do r¡alor da resposta

em algunr pônto x = (xr, x2,..., \) da região experimental pode ser feit4 e é expressada em

notação rnatricial como

î(x) = xob, (4.9)

onde xo é r¡m vetor de ordem p cujos elementos correspondem aos elementos de uma linha da

matnzX na eq. (A.2). Especificamente, se o valor previsto da resposta correspondente à u-ésima

observação é desejado, então Î(x) = x"b, onde x" e a u-ésima linha de X. [Como na Seção 3.6,

usarnos a notação i(x) para denotar o valor predito de y no ponto x.]

Uma medida da precisão da estirnativa i(x)é definida como a variância de i(x) e é
expressada como

rmrtî(x)] = var[xob¡ = xnbvar(b) xo

r¡ar[f(x)] = r;(X'X)'t tod.



ApÊrwrcr B

sunnÁ,ruo DE DErrMÇÕns IMpoRTAryrEs E DE coNDrÇÕns nn
OTIIVIALIDADE PARA PROBLEII,TAS RESTRITOS

8.1. IxrnoouçÃo

Neste apêndice apresentamos atgumas definições importantes e condições de otimalidade

para problemas restritos.

81.2. QnrnvrçÕns uupoRTANTEs

8.2.1. Coxnnrro Cot wgxo

Um conjunto S, S c Eo, é dito ser convexo se, para cada xr, x, e S, o segmento de reta

Àxr+(l-?',)xr para Àe [0, 1] pertencer a S. Pontos da forma x=Ixr+(1-À)x, para À e [0, l]
são chamados combinações convexas de x1 e x2.

8.2.2. Í'rnvçÃo Co¡wsx¡

Seja S trm coqiunto convexo, S c8o. A firnção f:S -t fr é dita ser converra sobre S se

f[Àxr +(1-À)xr] < î,f(x,)+(1-r)f(xr) pa¡r-cada x' 12 e s e para cada À e [0, l].A fimção f
é dita ser estritamente conve)ø sobre S se a desigualdade acima torna-se estrita para cada

xpx2eSeparacada1,e[0,U.Afunçäoféditasercôncava(estritamentecôncava)se-fé

convexa (estritamente convexa).
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Seja o problema de programação não linear geral:

ondem<ne 4 h, i: t,2,.,.,f,e gj, j:1, 2,...,p são funçõescontínuas comderi\¡adasparciais

de segunda ordemcontÍnuas. Emnotação vetorial, @.1) pode ser escrito como:

minimizar (x)

[o,tx) = o, i=1,2,..., m

I

[xeScEo

mininizar(x)

[n1r¡ = o

zujeitaa{g(x)<0

[r.s

(8.1)

(8.2)

8.2.3. Porvro r¡.ctfvrr,

'Umponto xeS que satisfrz todas as restrþões h(x)=0eg(x)<0 é chemado ponto
,r.

factível; ,

8.2.3 RnsrnrçÃo arrva E rNATrva

Uma restrição de desigualdade gi(x) < 0 é charnada restrição ativa em um ponto åctlvel
x se gi (x) = 0 e inativa se g, (x) < 0.

8.2.4. Mhmuo cLoBAL E RELATTVo

Considere o problerna (B.l) e x'€s. Se (x')<(x) para todo xes, então x' é

chamado mínimo global de f. Se existe rna vizinhança N"(x') de x' tal que (x') S (x) para

todo x eN"(x'), então x' é chamado mfnimo local de f,
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8.3. connrçÕgs nn oTIMALIDADE pARA pRoBLEMAs RnsrRrros

8.3.1. ConnrçÕrs xncrssÁnHs DE nRTMETRA oRDEM

8.3. 1. 1 Po¡.ITo REGI]II\R

Seja x' unponto satisûzendo as restriçõe

(8.3)h(x) = Q, g(x) 10,

e seja J o conjunto dos índices j tais que g¡ (x') = 0. Então x' é chamado ponto regular das

restrições (8.3) se os vetoresgradientes Vh,(x') e Vgr(x'), l<i<rn, jeJ são linearmente

independentes.

8.3.1.2. Co¡mrçÕns ou Kum¡-Tucr<pn

Seja x' um ponto de mínimo relativo para o problema (8.2) e zuponha que x' seja um
ponto regular das restrições @.3). Entfio existe um vetor l, efr' e trm vetor p €Ep com p à 0

tal que

vf(x') * f l,vn,(x') + | p¡vg,1r') = o
i=l j=l

F¡g¡(x')=Q i=1,2,...,p.
(8.4)

8.3.2. CoxorçÕns xncEss/iRrAs DE sEcuNDA oRDEM

Suponha que f, 9, h eC2 e que x' seja rmponto regrrlar das restrições @.3). Se x' é

um ponto de mínimo relativo para o problerna (8.2), então existe r¡m vetor l, eE' e um vetor

F €np com p > 0 tal que satisfaz as condições de Kuhn-Tucker e tal que arrlaftizHessiana

L(x') = F(x') + l,rH1x'¡ + prclx'¡

é semidefinida positiva no zubespaço tangente das restrições ativas em x'
\d={y:vh(x')y=0, vg¡(x')y=0, vjeJ}, onde r={j:g¡(x')=0, p¡ t0}.
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8.3.3. CoxprçÕns surrcrnNTns DE sEGTINDA oRDEM

Seja f, g, h e C2 . As condições zuficientes para que um ponto x' satisåzendo (8.3) seja

um ponto de mínimo relativo estrito para o problema (8.2), é que existam l, e E' e p efrp tais

que

[¡ > 0, [rrg(x') = 0

Vf(x') + Irvhlx') + ¡lrVg(x') = 0,

e amafnzHessiana

L(x') = x'(x') + l,rHlx'¡ + ¡rrG1x'¡

seJa

J-
definida positiva no subespaço lyl = {y:Vh(x')y = 0, Vg¡ (x')y = 0, V j eJ}, onde

{j,s,{t')=0, p¡ to}



ApÊworcn C

O nn4roDo Dos srMpr,nxos DE Nnr,nsnB Mmo

C.1. IxrnonuçÃo

SPENDLEY, IIÐff e HIMSWORTH (1962) introdr¡ziram uma idéia engenhosa para

localizø ótimos de funções de várias r¡ariáveis. A idéia básica consiste em comparar os valores da

função objetivo nos n + I vértices de t¡m sirylexo e movê-lo gradualmente em direção ao ótimo

durante a rca[ização do processo iterativo. tO método sirylex da programaçflo linear

(LUENBERGER, 1984) também faz uso do conceito geométrico de um simplexo, mas não tem

qualquer relação com o algoriho a ser descrito neste apêndice.l

Cg*9 todo método de busca direta" este método necessita apenas¡ do valor da função

objetivo hos vértices do sirnplexo pa.r- otinizá-lq não sendo necessário que se conheça a sua

expressão rnater¡ritica.

A técnica originaf como foi proposta, mantinha um simplexo regular em cada estágio

(iteração), mas NELDER e MEAD (1965) propus¡eram \rárias modificações que aumentaram a

velocidade e eficiência do método, incluindo a de pennitir o simplexo se torna¡ não regular.

Assinr o simplexo pode-se adaptar rnais frcil¡nente à geometria local, orpandindo-se ao longo de

planos inclinados, mudando de direção quando encontrando um vale e contraindo na vizinhança

do ótimo. o resultado é r¡m método de busca direta bastante poderoso.

Neste apêndice apresentamos o algoritmo proposto por Nelder e Mead, denominado

método dos simplexos de Nelder e Mea4 para minimizar funções de n variáveis. Para que se

possa entender graficamente o desenvolvimento do método consideraremos a minimização de

uma função de duas variáveis. Finalizando o apêndice, apresentamos r¡m exeqplo para ilustrar a

aplicação do método.
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C.2 DnSENvoLvIMENTo Do MÉToDo

Consideremos o problerna

minimizar f(x)

zujeita ax efi2

em que desejamos aplicar o método dos simplexos de Nelder e Mead.

Consideremos inicialmente os três vértices xb, f e x* do sirylexo inicial (Figura C.2.1) e

suas respectivas respostas (x), (f) e {x).
rb

¡w

¡n

Figrrra C.2.1 - Simplexo inicial forrnado por xb, f e x*.

suponha que (r) seja a menor resposta; {x), a maior e (f), uma resposta

interrredi¡íria" ou seja (t) . (f) < (x). Como queremos minimizar a firnção, parece raznáxel

tentarmos mover o simplexo no sentido contrário ao de x*. Esse movimento ércalizaÃo refletindo

x* em relação ao lado que une os vértices remanescentes. Seja f o centróide do lado que une os

vértices remanescentes quando o pior vértice, x*, é eliminado.

Assinq uma reflexão é realizada estendendo o segmento de reta x*.' além de f para

gerar o novo vértice t' (veja a Figura C.2.2):

xt =x'+a(x.-rt),
onde a é o coeficiente de reflexäo (a > 0, normalmente igual a 1.0).
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rb

¡r

Figrna C.2.2 - Reflexão de x* emrelação ao lado que une os vértices xb e f.

Existem três possibilidades para a reE osta medida em t':

l. {4 . (t5, ou seja, a reflexão produziu um novo ótimo (mínimo). Então é rc,alizaÅa um
expansão e o novo vértice xt é gerado:

xG =xm +T(x'-r'),
onde y é o coeficiente de expansão (y > 1, normalmente igr¡al a 2.0) que determina qtranto o

segmento x-x' pode ser expandído apartir de t' (Figura C.2.3).
:: !

rb ¡e

¡\a'

¡n

¡\l¡

Figura C.2.3 - Expansão do segmento xmx' a partir de t'

a) Se (x) < (x), substitui-se x'por x' e se reinicia o processo com o novo simplexo

rb, f e x' (veja a Figua C.2.4).
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xb r

xlv

xn

Figura C.2.4 - Novo sirylexo rb, f e xG obtido pela elçansâo do segmento x'x'
a partir de t'
b) Se f(x) > {x), significa que a expansão foi inritil e xb, f e t' é tomado como o novo

sirnplexo (Frgura C.2.5) e o algoriho, reiniciado;

xb

xw

r

xn

Figrrra C.2.5 - O simplexo xb, f e x'.

2. Se (t) . {x) < (f), nem expansão nem contração devem ser realizadas e o processo é

reiniciado com o novo sirnplexo xb, f e t' (Figura C.2.6);

rb

If

x14t

Figrrra C.2.6- O simplexo xb, f e t'
¡n
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3. Se f(Ð > ff), significa que foi realizado um passo na direção eßadae, portanto, o sirylexo
deve ser contraído. um dos dois vértices posslveis deve ser gerado:

a) Se (f) < {Ð < {x), isto indica que novo vértice deve estarnais próximo de t' do

que de x*:

r'l =x'+ F(x- -x'),
onde B é o coeûciente de contração (0<B<1, normalmente 0.5). o processo é

reiniciado como novo simplexo xb, t' e xot çFigura C.2.7).

rb

Xf

: Figrra C.2.7 - O sirylexo contraído xb, f e xol.

b) se ff) > (x), entÍlo o novo vertice deve estar mais próximo de x'do que de t':

x'2 =x'-F(x'-x').
o processo é reiniciado com o novo simplexo rb, f e x'2 (Fig'ra c.2.s).

xb

s

¡$t

¡n

xw

¡n

Figura C.2.8 - O simplexo contraído xb, f e x'2.
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Poderá acontecer rrma ålha de contração se a resposta em xcl for maior que em xw, ou se

a resposta em xo2 for maior que em r'. Então, nestes c¿rsos, dever-se-á zubstituir o simplexo

corrente por um novo simplexo cujos vértices serão formados pelas médias de cad¿ vértice com o

porrto xb, e reiniciar o processo (Figrna C.2.g).

rb

xe r

¡w

s
Figua c.2.9 - contração maciça do simplexo xb, f e xw para formar o novo

simplexoxb,fexs.

-O 
processo iterativo prára quando os desvios-padrões dos valores da firnçito nos vértices

do simp.þxo òorrente são menores que umvalor prestabelecido e, ou seja, s < e, onde

"=ä#' f = rå, Ë4
i=l

Para ilustrar a aplicação do método dos simplexos de Nelder e Mea{ consideremos o

exernplo a seguir.

Exemplo C.1. Deseja-se encontrar s mínimo da função

(xr, xz) : Xl2 - 4x1 + xz2 - xz- Xrxz.
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Soluç,lo

Suponha que a busca da solução seja iniciada com o sirylexo inicial formado pelos

vértices

Vr = (0, 0), V2 : (1.2,0.0) e V3 = (0.0, 0.8).

Devemos avaliar o r¡alor da função nos vértices do sirylexo e semFaú-los entre si para se

determinar rb, f e x*. A fimçito (xl, xz) as$¡ne os seguintes r¡alores

(0, 0) :0.0, \1.2,0.0¡ = -3.36 e (0.0, 0.8¡: -0.16.

Como \1.2,0.0) < {0.0, 0.8) < {0, 0), temos que

xb: (1.2, 0.0), t': (0, 0.8) e x': (0, 0).

Assinn, o vértice x* = (0, 0) seni zubstituído.

Ospontosfet'são

t

f : (xb + rt/2 = (0.6, 0.4) e t' = f - (f - x) : (1.2, 0.8).

O valor da função {t') : \1.2, 0.8) = 4.48 é ûrenor que (f). Como {Ð < qx) foi
reaJìzaÅo um movimento na direção certa e o vértice x' deve ser construído;

x' = t' - (t' - Ð = 2(1.2,0.S) - (0.6, 0.4) = (1.8, 1.2).

o valor da função {r) = (1.8, 1.2¡ = -5.88 é menor que {x) e o novo triângulo tem
vértices

Vr = (1.8, 1.2),V2= (1.2,0.0) e V3 = (0.0, 0.8).

O processo continua e gera trma seqüência de triângulos que converge prra a solução

ótima (3,2) como mostrado naFigura C.2.I0.

i¡ .,
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Te

Tro

3x1
Figura c.2.10 - A seqüência de triângulos {Tr} convergindo para o ponto (3,2).

A Tabela C.l apresenta os valores da ñurção nos vértices do triângulo para 10 iterações

iniciando com (0, 0) : 0.0, \1.2,0.0¡ : -3.36 e {0.0, 0.8¡ : -0.16.

Y'2

2

I

2I

{0, 0):0.0

(0.0, 0.8¡ = -0.16

\1.2,0.0¡: -3.36

{3.0, 0.4¡ = -4.44

f(l.8, 1.2'¡=-5.88

92.4,2.4) = -6.24

\2.4,2.4¡ = -6.24

\2.4,1.6¡ : '6.72

\2.55,2.051= '6.7725

(3.15' 2.25¡ ='6.9525

(0.0' 0.8¡: -g.tU

\1.2,0.0¡ = -3.36

{3.0, 0.4¡ = '4.44

(1.8, 1.2¡: -5.tt

q2.4,2.4'S = '6.10

(3.6' 1.6¡= -6.20

\2.4,1.6¡= -6.7,

\2.55,2.05¡ = '6.7725

(3.15' 2.25)= -6.9525

\2.8125, 2.037 5) = -6.9564

\1.2,0.0¡: -3.36

(1.8, 1.2) = -5.3t

{1.8, 1.2¡ = -5.tt

(3.6, 1.6¡: -6.24

(3.6, 1.6¡ = -6.24

\2.4,1.6) = '6.72

{3.0, 1.8) = -6.96

(3.0, 1.8) = -6.96

(3.0, 1.8) = -6.96

{3.0, 1.8) = -6.96

I

2

3

4

5

6

7

I
9

l0

(x)ff){')k

Tabela C.l - Valores da firnção nos vertices dos triângulos gerados pelas iterações.
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