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1 Introdu�c~ao

Nosso trabalho consiste em estudar algoritmos para resolver problemas de otimiza�c~ao
de fun�c~oes. Inicialmente foram estudados a formula�c~ao do problemas de programa�c~ao
n~ao-linear e condi�c~oes de otimalidade para minimiza�c~ao sem restri�c~oes. Em seguida
foram estudados t�opicos de an�alise convexa e iniciado o estudo dos algoritmos com
buscas direcionais, parte onde foram estudados: dire�c~oes de descida, modelo de al-
goritmos e a ordem de convergência destes algoritmos. Depois disso estudamos os
modelos cl�assicos para resolu�c~ao de problemas de otimiza�c~ao irrestrita, dentre os
quais se destacam-se: o m�etodo do Gradiente e o m�etodo de Newton, m�etodos os
quais apesar de serem de pouca aplica�c~ao pr�atica s~ao considerados modelos para
outros algoritmos desenvolvidos nos dias atuais. Ap�os o estudos de algoritmos para
resolu�c~ao de problemas irrestritos, passamos a estudar condi�c~oes de otimalidade para
problemas de otimiza�c~ao com restri�c~oes, e depois iniciamos o estudo de algoritmos
para resolu�c~ao desses problemas, como o m�etodo do Gradiente Projetado, m�etodo
de Penalidades, m�etodo da Barreira e Lagrangeano Aumentado. Al�em disso foram
estudados aspectos da teoria de Dualidade Local.

2 Metodologia

Inicialmente foram estudados a formula�c~ao do problema de programa�c~ao n~ao linear e
condi�c~oes de otimalidade irrestrita al�em de t�opicos de an�alise convexa, que eram pr�e-
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requisitos para o desenvolvimento do projeto. Em seguida foram estudados modelos
de algoritmos para problemas irrestritos e restritos. O desenvolvimento do projeto
foi avaliado semanalmente pelo orientador atrav�es de semin�arios onde foram tiradas
d�uvidas e discutidos resultados do projeto.

3 Resultados e Discuss~ao

Estamos interessados em m�etodos de resolu�c~ao de problemas de otimiza�c~ao da forma:

Minimizar f(x)
Sujeito a h(x) = 0

g(x) � 0
(1)

onde f : Rn �! R; h : Rn �! Rm e g : Rn �! Rp com f; g; h 2 C2.

3.1 O M�etodo de Penalidades
A id�eia do m�etodo de penalidades �e substituir o problema (1) por um problema
irrestrito da forma:

Minimizar f(x) + 1c [jjh(x)jj2 +m�axf0; g(x)g]

onde c �e uma constante positiva.

3.2 O M�etodo de Dualidade Local
A id�eia do m�etodo de dualidade local �e substituir o problema (1) por um problema
irrestrito da forma:

Minimizar f(x) + �th(x) + �tg(x)

onde � 2 Rm e � 2 Rp; � � 0.
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3.3 O M�etodo do Lagrangeano Aumentado
O m�etodo do langrangeano aumentado �e parecido com uma combina�c~ao do m�etodo de
penalidades com o m�etodo de dualidade local, esses dois conceitos trabalham juntos
a�m de eliminar desvantagens associadas com cada um desses m�etodos sozinhos. A
implementa�c~ao desse m�etodo consiste em substituir o problema (1) pelo problema:

Minimizar f(x) + �th(x) + c2 jjh(x)jj2 + 12c
Ppj=1f(maxf0; �j + cgj(x)g � �2jg

Proposi�c~ao 3.1. Suponha que as condi�c~oes de segunda ordem para m��nimo local s~ao

satisfeitas por (x?; �?). Ent~ao existe um �? tal que para todo � � �?, o Lagrangeano

aumentado

LA(x; �; �) = f(x) + �th(x) + c2 jjh(x)jj2 + 12c
Ppj=1f(maxf0; �j + cgj(x)g � �2jg

tem um ponto x? de m��nimo local.
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