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RESUMO 

Neste trabalho são estudadas três metodogias de otimização não-linear: o 

Método da Função Lagrangeana, o Método da Função Penalidade e o Método da 

Função Lagrangeana Aumentada. Com o estudo da Função Lagrangeana e do 

Método da Função Penalidade, foi possível alcançar a formulação da Função 

Lagrangeana Aumentada com o objetivo ele resolver problemas ele programação não

linear não-convexos. Testes numéricos são apresentados para o problema não

convexo de programação não-linear conhecido como Fluxo de Potência Ótimo. 

Palavras chaves: Otimização não-linear, Multiplicadores de Lagrange, Lagrangeana 

Aumentada, Função Penalidade, Sistemas Elétricos de Potência. 
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ABSTRACT 

In this dissertation, three nonlinear optimization methodologies are studied: 

the Lagrangian Function Method, the Penalty Function Method and Augmented 

Lagrangian Function Method. Through the studies ofthe Lagrangian Function and the 

Penalty function Method, it was possible to reach the formulation of the Augmented 

Lagrangian Function aiming to solve nonlinear nonconvex programming problems. 

Numerical tests are presented for the nonconvex nonlinear progranuning problem 

known as optimal power flow. 

Keywords: nonlinear Optimization, Lagrange' s Multipliers, Augmented Lagrangian 

Function, Penalty Function, Power Systems. 



Capítulo 1 

Introdução 

Neste capítulo são apresentados: o contexto do tema da Dissertação -

Abordagem do Problema de Fluxo de Potência Ótimo por Métodos de Programação 

Não-linear Via Penalidade Quadrática e Função Lagrangeana Aumentada dentro da 

área de otimização não-linear, o problema estudado, os objetivos principais a serem 

atingidos e a organização da dissertação. 

1.1 Introdução 

Quando um problema de programação não-linear não-convexo é analisado em 

termos de sua Função Lagrangeana Clássica pode existir um "Gap de Dualidade", o 

que não ocorre para problemas convexos, isto é, minimização de funções convexas 

restritas a conjuntos convexos. Muitos pesquisadores têm questionado se o "Gap de 

Dualidade" em programação não convexa pode ser tratado pela alteração da Função 

Lagrangeana Clássica e que tal mudança seja computacionalmente eficiente. É 
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possível tratar este "gap" através do uso da Função Lagrangeana Aumentada, a qual 

possui termos de penalidade quadráticos. 

Neste trabalho, é estudado as técnicas de programação não-linear que dão 

origem à Lagrangeana Aumentada e sua aplicação na resolução de um problema de 

Sistemas Elétrico de Potência. 

1.2 Objetivos 

Com a crescente utilização da Função Lagrangeana Aumentada e suas 

variantes na resolução de problemas de programação não-linear em particular para 

problemas na área de Engenharia Elétrica, é objetivo deste trabalho sintetizar os 

conceitos básicos associados a esta metodologia registrando sua eficiência na 

resolução do problema de fluxo de potência ótimo. Aplicações numéricas foram 

realizadas para ilustrar o estudo realizado. 

1.3 O Fluxo de Potência Ótimo - FPO 

O FPO é um problema de otimização não-linear, estático, o qual determina um 

conjunto de variáveis ótimas de estado da rede, a partir de dados de carga e dos 

parâmetros do sistema. Uma função objetivo como: custo de geração; perdas ativas 

na transmissão ou outro critério qualquer é minimizada sujeita a restrições de 

igualdade e desigualdade. As restrições de igualdade representam as equações não

lineares do fluxo de potência e as restrições de desigualdade representam os limites de 

geração de potência ativa e reativa, de magnitude das tensões nos barramentos, dos 

taps nos transformadores, dos fluxos de potência ativa e reativa nas linhas de 

transmissão e transformadores e das potências de intercâmbio entre áreas. 

O FPO é um problema de otimização não-linear, não-convexo e pode ser 

representado matematicamente como: 



onde: 

minimizar f(x) 
s.a: h(x) =O 

g(x) ~O 
xmin ~ X ~ xll13X 

x é o vetor das variáveis de estado; 

f(x) é a função objetivo; 

h(x) representa as equações do fluxo de potência; 

g(x) consiste os limites sobre as restrições funcionais do fluxo de potência; 

xmin , xm•x limites das variáveis de estado. 
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(1) 

Vários métodos têm sido desenvolvidos para resolver o problema de FPO, 

incluindo métodos de primeira ordem, métodos de segunda ordem e programação 

linear. Os métodos de primeira ordem utilizam gradiente da função objetivo para 

determinar como as variáveis de controle devem ser ajustadas para atingir o mínimo. 

Esses métodos caminham passo a passo pelo recalculo das informações, assegurando 

que todas as restrições sejam satisfeitas e executando o fluxo de potência até que a 

tolerância de convergência seja atingida. Nos métodos de segunda ordem pode-se 

destacar o da programação quadrática sucessiva, em que a função objetivo é 

aproximada por uma função quadrática. A cada passo do processo iterativo, as 

restrições são aproximadas por um conjunto de restrições linearizadas. A 

programação linear é usada para resolver problemas envolvendo função objetivo e 

restrições lineares. É aplicável aos problemas não-lineares pela aproximação linear da 

função objetivo e das restrições; neste caso, é necessário que a fi.mção objetivo seja 

separável. Na programação linear a formulação clássica do problema de FPO é 

modificada para expressar o FPO de forma adequada a um otimizador de 
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programação linear e tem-se mostrado eficiente na resolução do problema de 

otimização de sistemas de potência apresentando confiabilidade e velocidade. 

1.4 Organização do Trabalho 

Os capítulos seguintes estão assim organizados: 

No capítulo 2, é apresentado e discutido o Método da Função Lagrangeana, 

visando a aproximar problemas de otimização restritos por problemas de otimização 

irrestritos e o Método da Função Penalidade. 

No capítulo 3, é apresentado e discutido o Método da Função Lagrangeana 

Aumentada. 

No capítulo 4, é feita a aplicação numérica dos Métodos da Função Penalidade 

e da Função Lagrangeana Aumentada para resolver um problema de fluxo de potência 

ótimo, sendo apresentados a formulação do problema, os cálculos do processo de 

otimização e comentários dos resultados obtidos. 

Finalmente, no capítulo 5, encontram-se as conclusões do estudo realizado e 

as propostas futuras de trabalho. 



5 

Capítulo 2 

Resolução de problemas de otimização 

restritos por meio de problemas de otimização 

irrestritos aproximados 

São abordadas neste capítulo duas técnicas de resolução de problemas de 

otimização restritos por meio de problemas de otimização irrestritos aproximados. 

2.1 Introdução 

Dado um problema de otimização não-linear restrito, existe outro problema de 

otimização não-linear "irrestrito" ou que possui restrições mais "simples" comparadas 

com as restrições do problema original e que, sob certas suposições, possui a mesma 

solução ótima. Conseqüentemente, pode-se resolver o problema de otimização não

linear restrito indiretamente, pela resolução do problema de otimização não-linear 

"irrestrito" (Bazaraa, 1993). 
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A estratégia de solução dos métodos aqui apresentados consiste em relaxar 

certas restrições multiplicando-as por parâmetros que são alterados até chegar a uma 

solução ótima para o problema original restrito. No caso convexo essa relaxação 

chamamos de Lagrangeana e, no caso não-convexo, Penalidade. 

2.2 Caso convexo: Lagnmgemw 

No ano de 1760 o matemático Lagrange, cujo nome é dado à técnica, propôs 

uma solução para o seguinte problema : 

min f(x) 

s.a: 

hi(x) = O, j = l, ... , p 

onde, f é uma função do R11---}R 

(2) 

h é uma função do R 11---}R 11, a qual define a região de factibilidade que é 

representada pelo conjunto F a seguir: 

F= { x E R 11 I hj(x) = O,j = l , ... ,p} 

Segundo Lagrange, a solução de (2) pode ser obtida por ponderar o efeito das 

restrições na função objetivo, tornando (2) um problema irrestrito. 

A aproximação de (2) por um problema irrestrito, foi baseada na possibilidade 

de resolução de um sistema de equações (e possivelmente inequações), que tem como 

característica atrativa o mesmo número de equações e incógnitas. Tal sistema é 
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referente às condições necessárias de otimalidade para um problema de otimização 

restrito. Para (2), essas condições são: 

(2a) 

V ~.L(x, Â.) = h(x) = O (2b) 

onde L é a Função Lagrangeana associada à (2) dada por: L(x,À) = f(x) + Â.1h(x). 

Nessa abordagem, modificações são feitas simultaneamente sobre x e À. Por 

essa razão, métodos desse tipo são conhecidos como Lagrangeanos. 

Os primeiros trabalhos usando a abordagem Lagrangeana foram realizados por 

(Everett, 1963), mostrando que a solução do problema (2), sob certas condições, 

pode ser alcançada através da solução do problema irrestrito. 

2.2.1 Problema Lagrangeano 

Seja o problema: 

min f(x) 

s.a: 

hi(x) = O, 

g;(x) ~ O, 

onde, f é uma função do R11~R, 

j = l, ... ,p 
(2.1) 

i = l, .. . ,m 
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g é uma função do R" ---+R111 

As funções h e g definem a região de factibilidade que é representada pelo 

conjunto F: 

F= { x E R11 I hj(x) = O, j = l, ... ,p, e gi (x) ~O, i= 1, ... 111} 

A Função Lagrangeana associada ao problema (2.1) pode ser definida como: 

p m 

L(x, À., l!) = f(x) + LÃ.ihi(x) - Llligi(x) I l-t i ~ O, i= 1, .. m 
j=l i=l 

onde, À. e lJ. são chamados de Multiplicadores de Lagrange. 

A Função Lagrangeana L(x, À., 11) representada pela incorporação das 

restrições na função objetivo através dos Multiplicadores de Lagrange, é uma 

relaxação do problema (2.1 ). Pode-se observar que os multiplicadores associados às 

restrições de desigualdade são não negativos, enquanto que os multiplicadores 

associados às restrições de igualdade são irrestritos isto é, podem ser positivos ou 

negativos. 

Resolver o problema (2.1) é equivalente a resolver o problema irrestrito, ou 

seJa, encontrar À. *j e lJ. *i tais que, minimizem a Função Lagrangeana L(x, À., lJ.) 

(Bazaraa, 1993). 

Desta forma, para resolver (2. 1) os seguintes subproblemas podem ser 

resolvidos: 
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Fixados Â. 0 e J.lo ~ O, resolver: 

Determina-se um valor x* tal que L aplicada neste ponto é mínima. 

Atualiza-se Âk e J.lk de maneira que o valor de L(x, Âk, J.lk) seja aumentado, 

mantendo-se J.lk 2:: O, para qualquer k, e o processo é repetido, até que o ponto de 

ótimo do problema original seja alcançado. 

2.2.2 Representação Geométrica 

Considere o seguinte problema: 

rmn f(x) 

s.a: g(x) ~ O 
(2.2) 

A Função Lagrangeana associada ao problema (2.2) é dada por: 

L(x, J.l) = f(x) - J...Lg(x) para qualquer x E Rn e J.l ~ O . 

O contorno de f(x) - J.lg(x) = k é ilustrado no espaço [g(x),f(x)] da Figura 

(2.1) pela reta pontilhada com inclinação + J.l . Assim, para um dado J.l > O, o valor 

ótimo elo problema Lagrangeano é a interseção da reta f(x) - J.lg(x) com o eixo f(x). 

Atualizando J.l, uma nova reta f(x) - ~t'g(x) é encontrada, Figura (2.1). 



.... , 

ttx) - p'g(x) = k , , 

I 

ftx) - pg(x) = K 

I , 
, 

, 
I 

, 
I , 

Solução ótim1 do problema 
original c ch problema 

Lagrangcano )XIfa ~1' > O fixo 

Solução ótin1a do problcn1a 
Lagrangeano )XIfa ~l > O fixo. 

g(x) 

Figura 2.1: Representação Geométrica do Método da Função Lagrangeana para um 

Problema Convexo 

lO 

Da Figura (2. 1) obse1va-se que o Método da Função Lagrangeana consiste em 

encontrar a inclinação máxima da reta f(x) - 11g(x) = k que intercepta o eixo f(x). A 

solução ótima da Função Lagrangeana, variando somente os Multiplicadores de 

Lagrange, é dada por 11' , a qual coincide com o valor ótimo do problema (2.2). 

2.2.3 Condições de Otimalidade para o Problema Lagrangeano 

TEOREMA 2. 1: 

Um vetor x* E Rn é um ponto de mínimo global do problema (2. 1) se 

existirem os escalares À*j, j = 1, ... ,p, e p.*j ~ O, i= 1, ... ,m, tais que: 
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p m 

(i) L(x*, À*, IJ. *) f(x*) + LÀ*i hi(x*)- L~t* i gi(x*) 
j =l i=l 

(ii) ~t *i gi (x*) = O, i = l , ... , m 

(iii) hi(x*) = O, j = l, ... ,p 

(iv) gi (x*) ~ O, i = l, ... ,m 

O Teorema 2.1 enuncia as condições suficientes para otimalidade, podendo 

não ser necessárias, pois podem não existir À* e IJ.* ~O tal que (x*, À*, IJ.*) satisfaça 

as condições (i) e (ii). 

Um resultado muito importante no desenvolvimento das condições necessárias 

de otimalidade surgiu com os resultados independentes de Karush em 1939, Kuhn e 

Tucker em 1951, chamadas condições de Karush-Kuhn-Tucker, ou simplesmente 

condições de KKT, cujo resultado é expresso em forma do teorema abaixo: 

TEOREMA 2.2: 

Seja x* uma solução ótima local do problema (2.1). Suponha que as funções f, 

hj para qualquer j, e gi para i E I, funções diferenciáveis em x*, onde I = {i I gi(x*) = 

O} é o conjunto dos índices das restrições ativas em x* ( apêndice l ). Suponha 

também que as funções gi para i f!. I, as funções inativas em x*, sejam continuamente 
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diferenciáveis em x*. Então, existem escalares Àj, para j = l, .. . p, e ~li 2:: O, i = l, .. . ,m, 

tais que: 

(i) V,..L(x*,lv*,~*) = O 

(ii)pi*g;(x*) = O, i = l, ... , m 

(iii) !li 2:: O, i = l, ... ,m 

(iv) g;(x*) 2:: O, i= l , ... ,m 

o , j = l , ... ,p 

Obse1va-se pelo Teorema 2.2, que as restrições inativas não têm influência na 

caracterização do mini mo local do problema (2.1 ), pois, se gi(x*) > O tem-se Pi* = O, 

pela condição (ii). Nota-se, também, que as condições de KKT são uma reformulação 

das condições necessárias ele otimalidade de primeira ordem, visto que existe uma 

relação de equilíbrio, balanceada pelos Multiplicadores de Lagrange, entre o vetor 

gradiente ela função objetivo e os vetores gradientes elas restrições ativas, ou 

m p 

seja : Vf(x*)=L~t; *Vg;(x*)- L lv i *Vhi(x*) . Esse equilíbrio pode ser visto em 
~I ~I 

detalhes no apêndice 2. 
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Também se nota que as condições de KKT enunciadas pelo Teorema 2.2 

podem somente identificar pontos candidatos a ponto de ótimo, sem nenhuma 

garantia de que o ponto identificado seja realmente o ótimo, já que as condições são 

somente necessárias e não suficientes. 

A busca de solução ótima para a Função Lagrangeana é a base de várias 

estratégias que tentam encontrar os pontos x *, À* e Jl * que satisfaçam as condições 

de otimalidade global enunciadas no Teorema 2.1. A fundamentação teórica dessas 

estratégias está baseada no conceito de ponto de sela, a qual é estudada nas próximas 

seções. 

2.2.3.1 Ponto de sela 

Seja a Função Lagrangeana associada ao problema (2.1 ): 

Uma solução (x*, À*, Jl *) é por definição um ponto de sela da Função 

Lagrangeana L(x, À, Jl) se, e somente se: 

L(x*,À*,~t*) :::; L(x,À*, Jl*), paraqualquerx E R" 

L(x*,À*,Jl*) ~ L(x*, À,Jl) , para qualquer Jl ~ O 

Essas desigualdades podem ser vistas da seguinte forma : 

Seja uma função L* de x que m..inimiza L(x, À*, Jl *) com À* e Jl * fixos, e 

uma fimção L' de À e Jl que maximiza L(x*, À, Jl) com x* fixo, definidas como: 
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L*(x) = min L(x, Ã. *, ~t*) (2.3) 
X 

L'(Ã., ~) = max L(x*, Â. , ~) 
À,ll~O 

(2.4) 

De (2.3), tem-se: 

L*(x) = min L(x, Ã.* , ~*) ~ L(x, Ã.*, ~*) 
X 

Tomando-se, para um dado x, um caso particular de igualdade: 

L *(x) = min L(x, À. *, ~*) = L(x, Ã.* , ~*) 
X 

e considerando a condição (i) do Teorema 2.1: 

L(x*, Â. *, ~ *) ~ L(x, Â. *, ~ *) = L* (x), para qualquer x E R" (2.5) 

De maneira análoga, de (2.4) tem-se: 

L' (Ã, ~) = max L(x*, Â., ~) ~ L(x*, Â., ~) 
>-. 11~0 
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Tomando-se, para um dado (À,J..t), um caso particular de igualdade: 

L' (À, J..t) max L(x*, À, J..t) = L(x*, À, J..t) 
À,~t <!.O 

Mas, 

L(x*, À, J..t) = f(x*) + Àh(x*) - Jlg(x*) 

::::; f(x*) + À* h(x*) - J..t * g(x*) 

= L(x*, À*, J..t *) 

pois, pelo Teorema 2.1 

J..t*g(x*) = O e h(x*) = O e sendo J..tg(x*) ~ O . 

Tem-se: 

L'(À, J..t) = L(x*, À, J..t) ::::; L(x*, À*, J..t*) (2.6) 

Então: 

L'(À, J..t) = L(x*, À, J..t) ::::; L(x*, À*, J..t*) ::::; L(x, À*, J..t *) L *(x) 
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Ou equivalentemente, 

L'(Â., Jl) ~ L*(x) 

O "Gap de Dualidade" existe quando a desigualdade acima é estritamente 

satisfeita e, nessa situação, o Método da Função Lagrangeana falha na busca da 

solução ótima do problema original, como pode ser visto pela Figura (2.2). 

I f(x) - ~tg(x) 

Soluções f.1clíveis para o 
problema original. 

Envelope inferior 

Solução ótima do 
problema original. 

Solução ótima do problema 
Lagrangeano para ~~ > O fixo. 

g(x) 

Figura 2.2: Representação Geométrica do Método da Função Lagrangeana para um 

Problema Não-convexo 

Para superar tal dificuldade, é necessária e suficiente a existência de um ponto 

de sela na Função Lagrangeana irrestrita, como mostra o teorema abaixo. 

TEOREMA 2.3 : 

O ponto ( x *, Â. *, )l *) com )l * ~ O , satisfaz as condições de otimalidade 

enunciadas no Teorema 2. 1 se, e somente se, é um ponto de sela da Função 

Lagrangeana. 



O Teorema 2.3 mostra que a definição de ponto de sela e o Teorema 2.1 são 

equivalentes. 
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Mesmo que o problema original tenha uma solução ótima, não está 

necessariamente assegurada a existência do ponto de sela na Função Lagrangeana. A 

convexidade do problema original garante tal existência. 

2.3 Caso Não-convexo: Penalidade 

Métodos que usam Funções Penalidades aproximam problemas de otimização 

restritos por meio de um único problema irrestrito equivalente ou numa seqüência de 

problemas irrestritos. A função objetivo do problema modificado depende das 

penalidades, sendo que os pontos de minimização irrestritos também são soluções do 

problema restrito para valores suficientemente grandes das penalidades. 

A aproximação do problema de otimização restrito por problemas de 

otimização irrestritos é atribuída a (Courant, 1943), e foi empregada em otimização 

numérica por muitos anos. Entretanto, o método foi popularizado, principalmente, 

pelos trabalhos clássicos de Fiacco e McConnick, na década de 60, sob o título 

SUMT (Técnica de Minimização Seqüencial Irrestrita). 

Basicamente, existem duas maneiras de aproximar problemas de otimização 

restritos por problemas de otimização irrestritos. Na primeira delas, chamada Método 

da Função Penalidade Exterior ou somente penalidade, um termo de penalidade é 

adicionado à função objetivo para qualquer violação elas restrições. Este método gera 

uma seqüência de pontos infactíveis, em que o ponto litnite da seqüência gerada é 

uma solução ótima para o problema de otimização restrito. O nome penalidade 

exterior surge da trajetória infactível que o método toma em direção ao ponto de 

ótimo procurado. Na segunda aproximação, chamada de Função Penalidade Interior 

ou simplesmente barreira, adiciona-se um termo de barreira à função objetivo do 

problema restrito a fim de evitar que os pontos gerados pelo método saiam da região 

de factibilidade. Este método gera uma seqüência de pontos factíveis, em que o ponto 
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limite da seqüência gerada é uma solução ótima para o problema de otimização 

restrito. 

É interesse deste trabalho somente o estudo do Método da Função Penalidade 

Quadrática. 

2.3.1 Problema Penalizado 

Primeiro é apresentado o Método da Função Penalidade para problemas com 

restrições de desigualdade e, em seguida, realiza-se um estudo para problemas com 

restrições de igualdade e desigualdade. 

Seja o problema (2.1 ), com somente restrições de desigualdade: 

mm f(x) 

s.a: g;(x) ~ O, i = 1, ... ,m 
(2.7) 

A idéia do Método da Função Penalidade é substituir o problema (2. 7) por um 

problema irrestrito da forma : 

min {f(x) + tp(x)} (2.8) 

onde t é chamado de parâmetro de penalidade que assume valores da seqüência t0, t1, 

h, ... ,t0 , .. . que satisfaz as seguintes propriedades: 

• tk+l > tk > O, k = O, 1,2, .. . 

• {td~ oo, k = 0,1,2, .. . 



19 

e p é uma função do R"---tR, chamada de Função Penalidade, que depende das 

restrições gi e satisfaz as seguintes condições: 

• p(x) é uma fbnção contínua em Rn 

• p(x) é uma função não-negativa para todo x E R" 

• p(x) é uma função nula se, e somente se, x for ponto factível. 

Para valores grandes de t, o mínimo do problema (2. 7) deverá ocorrer na 

região onde a função p é pequena, ou seja, deseja-se que as soluções correspondentes 

se aproximem da região de factibilidade e minimizem f(x). Então, quando { tk} ---t oo 

espera-se que a seqüência de soluções do problema (2.9) convilja para a solução do 

problema (2. 7). 

2.3.2 Função Penalidade 

Para obter a função p, ou seja, a fimção que transforma o problema restrito 

em um problema irrestrito, perturbações nas condições necessárias de KKT para o 

problema restrito são realizadas, segundo (Fiacco e McCormick, 1968). 

Sejam as condições necessárias de KKT, como visto no Teorema 2.2, para o 

problema (2.7) : 

i = l, ... ,m (i) 

i = l, ... ,m (i i) 

lli 2:: O, i = l, ... ,m (i i i) 

111 

V'f{x*) - .Lili V'gi (x*) = O 
t=l 

(i v) 
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Aumentando a região de factibilidade do problema (2. 7) pela relaxação das 

restrições, da seguinte forma : 

gi(x) ~ -r , i = l, .. . , m (2.9) 

sendo r um número positivo e supondo que, para r pequeno, exista um x que dependa 

de r próximo da solução ótima x* do problema (2. 7), e que satisfaça a relaxação 

(2.9). 

Além disso, realizando uma perturbação da condição (ii), de maneira que, ela 

exista para valores infactíveis e reduza para a própria equação quando r ~ O, a 

perturbação apresenta a seguinte forma: 

Jl ir = - min [O,gi (x)] , i = 1, ... , m (2.1 O) 

Se para r pequeno, x(r) satisfaz (2.9), ou seja, para algum i, gJx(r)] ~ O , então: 

lim lli (r) = O 
r - >0 

Se gi[x(r)] < O então: 

~t/ = - gJx(r)] ,i = l, ... ,m 
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tomando o limite quando r ~ O, obtém-se: 

lim 1-l; (r) = lim {-min [O,gJx(r)]] } 
r --)0 r --)0 

lim{-g; [x(r)]} 
r - )0 

= -g; {lim[x(r)]} 
r - )0 

= -g;(x*) 

= o 

Como por (2.9), g;[x(r)] ~ -r , i= l, ... , m, e por (2.10) 

lim 1-l; (r). r = O então: 
f --)0 

lim 1-l; (r)g; [x(r)] = O 
r - )0 

A condição (ii) é satisfeita no limite. 

Também pode ser observado que l-li ~ O, i= 1 , ... ,m, é satisfeito por (2.1 0). 

As demais das condições necessárias são perturbadas ela seguinte maneira: 

~t;(r) ~O, i =1, ... ,m (2.11) 

m 

Vf[x(r)] - Ll-l; (r)Vg;[x(r)] = O (2.12) 
j;j 

Para cada i, resolvendo a equação (2.10) e substituindo em (2. 12), tem-se: 
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1 m min[O,gi[x(r)]] 
Vf[x(r)] + -L . VgJx(r)] = O 

2 i=l I 
(2.13) 

A equação (2.13) representa a primeira derivada de uma função, a qual se 

anula no ponto x(r), ou seja, satisfeita a condição necessária de primeira ordem, x(r) 

será um ponto de mínimo local irrestrito da integral indefinida de (2.13): 

f(x) + f {min[O,gi(x)]}2 
i=t 2r 

(2.14) 

m 

A função L {min[O,gi(x)]}2 é uma fimção contínua, não-negativa e, para 
i= I 

valores de x factíveis a função assim definida se anula, então, a função 

m 

L { min[O, gi (x)]} 2 satisfaz as propriedades de uma Função Penalidade. 
i=l 

m 

Conseqüentemente obteve-se p(x) =L {min[O,gi(x)]}2, como sendo a Função 
i= I 

Penalidade Quadrática. 

Por um outro lado, como r é um número positivo que tende para zero, 

tomando t 

ou seJa: 

! , t será um número positivo tendendo para o infinito positivamente, 
r 

lim tk = +oo, 
k -+w 

se 
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Definindo tk como actma, tem-se que { tk} é uma seqüência monótona 

crescente de valores positivos, satisfazendo as propriedades vistas anteriormente para 

a seqüência t. 

Substituindo te p na função (2.14) tem-se a seguinte função : 

1 
P(x,t) = f(x) + - tp(x) 

2 
(2.15) 

onde (2. 15) é chamada de função objetivo do problema penalizado associado ao 

problema (2.7), ou seja o problema penalizado de (2.7) é: 

Então, 

minimizar { f(x) + _!._ tp(x)} 
2 

Dado t1 > O, minimiza-se P(x,t1) e determina-se x*(tt), ponto de mínimo local 

irrestrito da função P(x,t1). 

Atualiza-se o termo de penalidade e tomando h > t 1 > O, o processo é repetido 

até que o ponto de ótimo do problema (2.7) seja alcançado. 

Procedendo dessa maneira, minimiza-se P(x,tk) por uma seqüência monótona 

crescente estrita { tk} . Quando { tk} ---)+oo, espera-se que a seqüência de mínimos 

locais irrestritos, {x*(tk)}, tenda para x*, mínimo local restrito para o problema (2.7). 
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2.3.3 Representação Geométrica 

Para facilitar a visualização geométrica do Método da Função Penalidade, 

considera-se o seguinte: 

mininúzar f(x) 

sujeito a: 

h(x) =O 

Relaxando a restrição h(x), tem-se: 

h(x) =e 

Assim, o seguinte problema relaxado de (2.I6) é obtido: 

minimizar f(x) 

sujeito a: 

h(x) = e 

Para um t > O fixo, o problema penalizado é: 

I 
núnimizar {f(x) + - t[h(x)f} 

2 

(2.16) 

(2.17) 

I 
A Figura (2.3) mostra a parábola f(x) + 2 t[h(x)f ilustrada no espaço 

[h(x),f(x)]. 



Solução ótilm {ma o 
problerm penalizado com 
(rufurelro de penalidade t. 

\ 
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Soluções fhclheis JXtra o problcn~ 
original. 

Solução ótin~ do problen~ 
original. 

\ 
\ 

\ f{x) + 0.51[1r(x)]2 

\ 
h(x) 

Figura 2.3: Representação do Problema Penalizado 

1 
Como f(x) = -2 t[h(x)]2 + k e h(x) é a variável no problema penalizado e 

tendo tal variável quadrática sinal negativo, obtém-se uma parábola com concavidade 

voltada para baixo. 

1 
Como f(x) + 2 t[h(x)]2

, com t > O fixo, está sendo minimizada então, a 

1 
parábola f(x) + 2 t[h(x)]2 deve ser deslocada de cima para baixo tanto quanto 

possível, tendo pelo menos um ponto em comum com a área hachureada. Isso 

significa que, para um dado t > O, o valor ótimo do problema penalizado é a 

1 
interseção da parábola f(x) + - t[h(x)f com o eixo f(x). 

2 

Tomando t' > t, o processo acima é repetido e uma nova parábola, f(x) + 

1 2 t'[h(x)f é encontrada, Figura (2.4). 



Solução ótima do 
problen'B IX!nalizado com -~~"h
parâmetro de penalidade 

t ' . 

Soluções factíveis pam o 
problen~ original. 

Solução ótima do problen~ 
01iginal. 

Solução ótima do problen~ 
Lagmngeano. 

\ f(x) + 0.5t'~l(x)]2 

\ 

h(x) 

Figura 2.4: Representação Geométrica do Método da Função Penalidade 
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Pela Figura (2.4), pode-se notar que a solução do problema penalizado é 

infactível para o problema original, ou seja, os pontos x*(t) e x*(t') têm imagens fora 

da semi-reta que representa o conjunto de factibilidade. Além disso, observa-se que os 

pontos gerados pela minimização dos problemas penalizados são menores que o 

ponto de ótimo do problema original. Também é notado que, com o aumento do 

I 
termo de penalidade t, a parábola f(x) + 2 t[h(x)f torna-se cada vez mais fechada, 

fazendo com que o ponto de tangenciamento da parábola com o conjunto hachureado 

se aproxime cada vez mais do ponto de ótimo do problema original. 

Como visto, o Método da Função Lagrangeana falha com a presença do "Gap 

de Dualidade", já que a aproximação Lagrangeana é linear. Ao contrário, o Método 

da Função Penalidade com aproximação não-linear pode alcançar o ponto de ótimo 

mesmo com a presença do "Gap de Dualidade", desde que os parâmetros de 

penalidades t sejam suficientemente grandes. 
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2.3.4 Condições de Otimalidade para o Pl'oblema Penalizado 

LEMA 2.1: 

(2) p[x*(tk)] ~ p[x*(tk+t)] 

Pelo Lema 2.1, a cada ponto gerado pelo Método da Função Penalidade, a 

função objetivo do problema penalizado aumenta seu valor numérico, sendo que a 

função objetivo do problema original (2.7) e os pontos de mínimo gerados pelo 

método são aproximados cada vez mais da região de factibilidade. 

Da interpretação geométrica feita anteriormente nota-se que as desigualdades 

vistas no Lema 2.1, seguem diretamente da definição de x*(tk) e da desigualdade tk+t 

> tk > O, para qualquer k = O, 1,2, .... 

LEMA2.2: 

Seja x* uma solução ótima para o problema (2.7). Então, para cada k tem-se: 

flx*(h)]::;; P[x*(tk+t),tk+t] ::;; f(x*). 

Já pelo Lema 2.2, o problema penalizado é limitado superiormente pelo valor 

ótimo do problema original (2. 7). 

TEOREMA 2.4: 

Considere o problema original (2.7) onde, f, g~, g2, .... , gm são funções 

contínuas do R". Seja {x*(tk)} a seqüência de mínimos gerada pelo Método da 
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Função Penalidade. Então, qualquer ponto limite dessa seqüência é solução ótima 

para o problema original (2.7). 

2.3.5 Restrições de Igualdade 

Seja o problema (2.1 ), com somente restrições de igualdade: 

mm f(x) 

s.a: h/x) = O , j = l, ... ,p (2.18) 

Sendo p(x) = [h(x)f , uma função contínua no R" , não negativa para 

qualquer x E R" , e uma função nula se, e somente se, x for ponto factível, então a 

função assim definida é uma Função Penalidade para o problema (2.18). 

O problema penalizado associado ao problema (2.18) é dado por: 

minimizar {r(x) +_!_ ±tJhi(x)]2
} 

2 j =l 

2.3.6 Problema de Otimização Geral 

Os problemas com restrições de igualdade (2.18) e desigualdade (2. 7) 

apresentados nas seções (2.3.5) e (2.3.2) respectivamente, são combinados para 

criarem a função penalizada para o problema de otimização geral (2.1 ), ou seja: 
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(2.19) 

onde f3i = - nún[ O, gi(x) ] 

2.4 Conclusões 

Uma característica impmiante encontrada no Método da Função Lagrangeana 

é que várias técnicas de resolução de problemas na área de otimização são baseadas 

na filosofia desse método. Também é interessante sobre o ponto de vista 

computacional, pois induz à resolução de um sistema de equações que possui o 

mesmo número de equações e incógnitas, resultante das condições necessárias de 

otimalidade. Porém, uma das primeiras dificuldades encontrada no método é tratar da 

resolução do sistema quando sua dimensão torna-se elevada, já que para cada 

restrição, é associado um Multiplicador de Lagrange, aumentando assim o número de 

variáveis no problema. 

Uma estratégia de solução pelo Método da Função Lagrangeana consiste em 

encontrar os Multiplicadores de Lagrange À* e IJ. * 2: O ótimos e, então, obter uma 

solução para o problema (2. 1 ), tal que fiquem satisfeitas as condições de otimalidade. 

Contudo, esses multiplicadores podem não existir, como visto na seção (2.2.2). Para 

assegurar sua existência, é necessária a qualificação das restrições: suposição de 

convexidade de todas as funções envolvidas no problema, o conjunto de factibilidade 

deve ser convexo e alguma suposição de regularidade deve ser considerada. Porém, 

nem todos os problemas de otimização não-lineares apresentam tais características. 

Já com relação ao Método da Função Penalidade percebe-se que a solução do 

problema penalizado pode ser escolhida arbitrariamente próxima da solução ótima do 

problema original, através da escolha do parâmetro de penalidade t, suficientemente 

grande. Entretanto, se tomarmos um t muito grande na tentativa de resolver o 
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problema penalizado, algumas dificuldades computacionais podem surgir, devido ao 

mal condicionamento do mesmo. Com um valor grande de t, maior ênfase será dada à 

factibilidade e rapidamente pode ser encontrado um ponto factível e uma parada 

prematura poderá acontecer, mesmo que este ponto esteja longe do ponto de ótimo. 

Com o intuito de contornar tais dificuldades e de estender as idéias básicas da 

metodologia de penalidade, vários autores estudaram os seus aspectos numéricos, 

especialmente com relação a como fazer uma escolha ponderada do valor inicial do 

parâmetro de penalidade, como alterá-lo eficientemente, como aumentar a 

convergência da seqüência de pontos gerados, como levar vantagem sobre a estrutura 

especial da Função Penalidade e como desenvolver novas técnicas para minimizar a 

função irrestrita. Baseado nesses aspectos, surgiu o Método da Função Lagrangeana 

Aumentada, que será discutido no próximo capítulo. 
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Capítulo 3 

Método da Função Lagrangeana Aumentada 

Neste capítulo é apresentado e discutido o Método da Função Lagrangeana 

Aumentada. 

3.1 Introdução 

A idéia básica do Método Original dos Multiplicadores, proposto 

independentemente por (Powell, 1969) e (Hestenes, 1969), foi fundir o Método da 

Função Penalidade com o Método da Função Lagrangeana, obtendo a Função 

Lagrangeana Aumentada. A motivação inicial dessa combinação era tentar evitar o 

problema do mal condicionamento associado ao Método da Função Penalidade, 

quando o fator de penalidade tendia para o infinito. 
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Como o Método dos Multiplicadores é uma combinação dos métodos da 

Função Penalidade e da Função Lagrangeana para resolver problemas de 

programação não-linear, tal combinação é interessante enquanto ganho proveniente 

dessas duas concepções sem as deficiências existentes em ambos os métodos quando 

tratados separadamente. Por suas características atrativas, o Método dos 

Multiplicadores e suas variações emergiram como uma classe impo1iante e eficiente 

de métodos de otimização restrita. 

O nome Método dos Multiplicadores se deve a Hestenes, e o método também 

é conhecido como Método da Função Lagrangeana Aumentada. 

3.2 Lagrangeana Aumentada 

O Método da Função Lagrangeana Aumentada foi originalmente desenvolvido 

para problemas com restrições de igualdade: 

min f(x) 

s.a: 

hi (x) = O , j = l, .. . , p 

Seja a Função Lagrangeana do problema (3.1): 

p 

L( x, Â) = f(x) + LÂihi(x) 
j=l 

(3.1) 

(3.2) 
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A condição de estacionaridade da função L( x, À) junto com a satisfação da 

equação que representa a factibilidade do problema (3 .1) resultarão nas condições de 

otimalidade para o problema (3.1), ou seja: 

p 

VxL( x, À) = VJ(x) + ~) .. iV)l/x) =O 
j=l 

o , j = 1, ... , p 

Pode-se mostrar, por considerações teóricas, que o ponto de minimo da 

Função Lagrangeana (3 .2) sujeita à satisfação da restrição do problema (3. 1) produz 

uma solução para o problema (3.1), ou seja: 

n~n {L( x, A.) d(x) + t.A.;h; (x)} 

s.a: (3.3) 

hi (x) O , j = 1, ... ,p 

O problema (3.3) é equivalente ao problema (3 .1), pois combinação das 

restrições estando na função objetivo não influencia no valor de minimo do problema. 

Transformando o problema (3.3) em um problema irrestrito, através da 

Função Penalidade Quadrática, obtém-se: 

(3.4) 
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A função objetivo L" ( x, À, t) do problema (3.4) é a Função Lagrangeana 

Aumentada associada ao problema (3 .1 ). 

Enquanto a Função Lagrangeana Aumentada do problema (3.4) parece ser 

uma modificação simples do Método da Função Penalidade Quadrática, essa função 

tem algumas características interessantes. Primeiro, tomando os Àj = O para qualquer j, 

a função objetivo do problema (3.4) passa a ser a Função Penalidade Quadrática. 

Nesse caso, o problema (3.1) é resolvido seqüencialmente, pela minimização de (3.4) 

com t ~ oo. Conhecendo a priori À* e tomando seu valor, somente uma minimização 

irrestrita seria suficiente para determinar o ponto de ótimo do problema (3 .1 ). Porém, 

na prática não se conhece o valor de À* . Seria então necessário procurar uma maneira 

inteligente de reajustar os multiplicadores À depois ele cada minimização ela forma 

(3.4) tal que, começando com um À arbitrário, a aproximação elo ponto de ótimo do 

problema (3. 1) seja mais rápida. 

3.2.1 Atualização dos Multiplicadores de Lagrange 

O problema (3 .1 ) é substituído por uma seqüência de minimização em x da 

forma (3.4) para À e t fixos. Teoricamente, a condição necessária de primeira ordem 

deve ser satisfeita ao final de cada minim.ização de LA ( x, À, t), ou seja: 

p p 

V'xLA(x, À, t) = V'J(x) + LÀiV'xhj(x) + tLhi(x)V'xhi (x) =O 
j=l j =l 

(3.5) 

a equação (3 .5) pode ser escrita como: 
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p 

VxLA(x, Â., t) = VJ(x) +L [Â.i + thi(x)]Vxhj(x) =O (3 .6) 
j=l 

Como Â. e t são arbitrários, o vetor x que satisfaz a equação (3 .6) é tal que 

h(x) :t:. O. Isso nos leva a pensar em encontrar uma regra adequada de atualização dos 

Âj tal que a condição de ponto de ótimo seja satisfeita exatamente, ou seja, h(x) =O. 

Seja (Â)k o Multiplicador de Lagrange da presente iteração, e seja (Â)k+t o 

Multiplicador de Lagrange da próxima iteração. 

Se (Â)k+t for escolhido como: 

(3.7) 

a equação (3.6) reduz para: 

p 

VxLA( X, Â., t) = VJ(x) + L(A)k+l V)1i(x) = O 
j=l 

significando que a combinação de x e (Â)k+t deste modo obteve exatamente a 

satisfação da condição de ponto de ótimo. 

Ao final de cada iteração, sempre que o valor dos Multiplicadores de 

Lagrange são mudados de (Â)k para (Â)k+t, a Função Lagrangeana Aumentada 

LA ( x, Â., t) aumenta seu valor pela soma: 
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p 

LA[ x, (À.)k+t> t] - L,Jx,(À.)k , t] = tL[h/x)]2 (3 .8) 
j=l 

A positividade do lado direito da equação (3.8) é a chave do mecanismo sobre 

o qual o Método da Função Lagrangeana Aumentada é baseada. 

Apesar da iteração principal no Método da Função Lagrangeana Aumentada 

ser com relação ao Multiplicador de Lagrange À., o parâmetro de penalidade t também 

é reajustado durante o processo de otimização. Porém, t é aumentado como no 

Método da Função Penalidade Quadrática, exceto que um limitante superior finito é 

agora usado, tal que t seja limitado para (t)max· 

Então, 

Dados À.o e to, minimiza-se LA( x, À.o, to), e determina-se x*( À.o, to) ponto de 

mínimo da função LA( x, À.o, to) . 

Atualiza-se Â.k por (3. 7) e tk como antes, e o processo acima é repetido até 

que a solução ótima do problema (3 . I) seja alcançada. Porém tk agora tem 

valor relativamente modesto para qualquer k. 

Se a priori, os Multiplicadores de Lagrange ótimos para o problema (3 .1) 

forem conhecidos então, uma sugestão para um valor inicial dos multiplicadores seria 

considerar tal valor ótimo. Se não for conhecido, mas existir alguma informação para 

tais multiplicadores, então esta poderá ser usada para obter um valor inicial dos 

Multiplicadores de Lagrange considerado "bom". Porém, se não for conhecido e não 

existirem informações, a sugestão seria que na primeira iteração a Função 

Lagrangeana Aumentada fosse idêntica à Função Penalidade, ou seja, (À.j)o = O, 

j= l, .. . ,p. 
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3.2.2 Representação Geométrica 

A representação geométrica é feita para um problema sujeito à uma restrição 

de igualdade. 

Seja o problema: 

min f(x) 

s.a: 

h(x) = O 

Petiurbando (3.9),da seguinte forma: 

p(u) = min f(x) 

s.a: h(x) = u 

(3.9) 

a minimização é suposta ser localmente próxima de x *, solução ótima do problema 

(3.9). Uma especificação mais precisa da função p pode ser encontrada em 

(Bertsekas, 1982). Também é mostrado em (Bertsekas, 1982) que, quando a 

pe11urbação é suficientemente pequena, ou seja, próxima de zero, o valor do problema 

perturbado é igual ao valor ótimo do problema (3 . 9), e o vetor gradiente do problema 

petiurbado, aplicado no ponto zero, é igual ao Multiplicador de Lagrange ótimo do 

problema (3.9), ou seja: 

p(O) = f(x*) e, Vp(OY = -Â* 
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Para um dado t > O, o Método da Função Lagrangeana Aumentada procuraria 

minimizar { f(x) + Àh(x) + ~ t[h(x)]2
} . Isso equivale a encontrar o menor valor de 

1 
k tal que o contorno de f + Àh + - th 2 = k tangencie a função pertubação p no 

2 

espaço (h,f). Então, expressando o mínimo da Função Lagrangeana Aumentada 

associada ao problema (3.9) em termos da função perturbação, obtém-se: 

= min {f(x) + À1u + .!.t[u]2 I h(x) = u} 
(x, u) 2 

= min [min {f(x) + À1u + .!.t[u]2
}] 

u h(x)~u 2 

A minimização acima representa uma nunimização feita em dois estágios. A 

primeira minimiza sobre todos os x tais que h(x) = u com u fixo, e a segunda é feita 

sobre u. 

ou equivalentemente: 

1 
p(u) + À1u + -t[u]2 = k 

2 



p(u) 
1 = - À. 1u - - t[u]2 + k 
2 

As curvas p(u) e {p(u) + ±t[u]2
} são representadas na Figura (3.1). 

- ).
1
u().,t) 

o 
u(À , I) 

Figura 3.1: Representação Geométrica da Função Lagrangeana Aumentada 
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u 
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O núnimo da função {p(u) + À 
1
U + ~t[u]2 } é atingido no ponto u( À, t) 

para qual o vetor gradiente se anula, ou seja: 

ou equivalentemente: 

v{p(u) + _!_t[u]2
} -À 

2 u = u(J., t) 

A função {p(u) + ~t[u]2 } aplicada ao ponto u( À, t) tem valor igual a: 

{ p[ u( À, t ) ] + ~ t[ u( À, t ) ]
2

} 

O valor acima, pela Figura (3 .1 ), é dado por w adicionado de -À
1u( À, t ), ou seja: 

1 
p[ u( À, t ) ] + - t[ u( À, t ) ]

2 = w- À
1u ( À, t) 

2 



isolando w : 

Mas, 

Então: 

1 
w = p[ u( /.. , t ) ] + /.. 1u( /.. , t) + - t[ u( /.., t) ]2 

2 

u(/.., t) é ponto de núnimo, ou seja: 

w = min[p[ u( /.., t ) ] + /.. \t( /.., t ) + _!_ t[ u( /.. , t ) ]2 J = min L A ( x, /.., t ) 
U 2 X 

como pode ser visto pela Figura (3 .1 ). Nota-se também que: 

I 
minLA(x, /.., t)- Â1u(/.., t) = p[u(/.., t)] + - t[u(/.., t)]2 

X 2 
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é o hiperplano tangente ao gráfico da curva p( u) + _!_ t[ u] 2 no ponto u( /.., t ), tendo 
2 

inclinação-/.. e que intercepta o eixo vertical no valor min LA ( x, /.., t). 
)( 

O valor de min LA ( x, /.., t) estará próximo de p(O) = f(x*) se /.. estiver 
)( 

próximo de/..*, pela Figura (3 .1), podendo também ser visto da seguinte maneira: 

1 
Tomando/..=/..* e definindo P(u) = p(u) + /..*u + 2t[u]2

, então para 

valores de t suficientemente grande, a função P torna-se uma função estritamente 

convexa na vizinhança deu = O. Observa-se que: 

VP(u) = Vp(u) + /.. * + t[u] 

e sendo a função P estritamente convexa próxima de u = O tem-se: 

VP(O) = Vp(O) + /.. * = O 

VP(O) = Vp(O) - /.. * 

conseqüentemente, obteve-se um mínimo local estrito para a função P em u = O. 

Para problemas não-convexos, o procedimento é simjlar, porém nesse caso a 

solução ótima é alcançada somente quando t toma valor suficientemente grande, ao 

contrário do Método da Função Lagrangeana que falha na presença do "Gap de 

Dualidade", e do Método da Função Penalidade que necessita ter t ~ +oo. 
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Já o processo de adaptação do Multiplicador de Lagrange À~; é representado 

pela Figura (3 .2): 

~O)=f(x*) 

i.ncli nação-t>~: 
I 

li~IL1~ (:\ ,/'k+l ,l k+l ) 

,l\.'+1 

inclinação-/: 

u 

Figura 3.2: Representação Geométrica da Iteração do Multiplicador de Lagrange 

Como minLA(x, Â, t)- À1u(Â, t) = p[u(À, t)] + _!_t[u(Â, t)]2
, se 

X 2 

x~; muumtza LA(•, À~; ,tk) conseqüentemente o vetor u~; = h(xk) mitúmiza 

1 
p(u) + Â 1u + - t[u] 2

. 
2 
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Então: 

O próximo multiplicador Àk+J, será: 

como representado na Figura (3 .2). 

Pela Figura (3 .2), nota-se que, com Àk suficientemente próximo de À* ou tk 

suficientemente grande, o próximo multiplicador Àk+l estará mais próximo de À* do 

3.2.3 Restl'ições de Desigualdades 

Seja o problema de otimização com restrições de desigualdade: 

min f(x) 

s.a: gi (x) ~ O ,i = l, ... ,m 
(3 .10) 
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Convertendo (3 .1 0), em um problema com restrições de igualdade 

equivalente, através da introdução de variáveis de folga nas restrições de desigualdade 

obtém-se: 

min f(x) 

s.a: g;(x)- z~ = O com i = l, .. . , m 
(3.11) 

Convertido o problema, espera-se aplicar de forma simples a teoria vista do 

Método da Função Lagrangeana Aumentada para problemas de otimização com 

restrições de igualdade. 

A Função Lagrangeana Aumentada para o problema (3. 11) tem a seguinte 

forma: 

(3 .12) 

Com o fim de criar a Função Lagrangeana Aumentada para o problema (3 .1 O) 

foi necessário adicionar m variáveis de folgas z?, aumentando assim o número de 

variáveis na Função Lagrangeana Aumentada. Contudo, a minimização de LA(x, !l, z, 

t) com relação a z pode ser feita explicitamente para cada x fixo, como visto abaixo: 

min L" ( x, IJ., z, t) 
x.z { 

m 1 m } 

~~~.~n f(x)- ~!l;[g;(x)- z~ ] + 2 t~[g;(x)- z~ ]2 

(3.13) 
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A minimização com relação a z pode ser feita separadamente para cada x fixo, 

já que a variável z;2 aparece somente na seguinte expressão: 

Fazendo e; = z? por simplicidade de notação, a minimização com relação a z é 

equivalente a: 

(3 .14) 

A função objetivo da mitúmização (3 .14) é quadrática em e;, então seu mínimo 

irrestrito é o escalar ê; no qual o vetor gradiente se anula: 

1\ 

~; - t[g; (x) - ei] = O 

ou seJa: 

Há duas possibilidades: 

Se ê; > O, a derivada deve desaparecer, ou 

Se ê; = O, a derivada deve ser não-negativa. 



Então: 

" __ {-Üli I t) + gi (x) se 
e i 

O caso contrario 

a solução do problema (3 .14) é da forma: 

ei * = max{O, - [Üli I t) - gi (x)J} 

sendo: 

-e i * = min{O, [(Jli I t) - gi (x)J} 

logo: 
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Substituindo esse resultado em (3 .12), a Função Lagrangeana Aumentada se 

transforma em: 

onde: 

(3 .15) 

Logo, 



é equivalente ao problema: 

min LA ( x, f.!, z, t) 

s.a: (x,z) E R n+m 

min LA ( x, f.!, t) 

s.a: x E Rn 
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(3 .16) 

(3 .17) 

sendo [ x( f.!, t), z( f.!, t)] uma solução do problema (3 .16) se e, somente se, x( f.! , t) 

for solução do problema (3 .17) e z;( f.!, t i = max {O , -[( ~t/t) - gi[ x( f.!, t )] ]} para 

qualquer i=l, ... ,m. 

Como era de se esperar, o Método da Função Lagrangeana Aumentada para 

problemas com restrições de igualdade pode ser aplicado para problemas com 

restrições de desigualdade, depois deste ter sido convertido para um problema com 

restrições de igualdade. Porém, o cálculo elo valor ótimo do problema original (3 .1 O) 

por si próprio não necessita envolver as variáveis adicionais z~,z2, .. . ,zm, já que pode-se 

resolver no lugar de (3 .16) o problema equivalente (3 .17). 

Ao final ela núnimização irrestrita, os Multiplicadores de Lagrange são 

adaptados pela substituição de h(x) em (3 . 7) por <p, dada por (3 .15), ou seja: 

k + l 
ll ; 

+ t<p ; se <p ; 2: O 

caso contrario 
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3.2.4 Problema de Otimização Geral 

Os problemas com restrições de igualdade e desigualdade das seções (3 .2) e 

(3 .2.3) são combinados para criar a Função Lagrangeana Aumentada geral: 

(3.18) 

onde: 

As fórmulas de atualizações dos Multiplicadores de Lagrange são: 

k+I {J..li k + tq>i se <I> i ~ O 
~ti = ,i= l, .. ,m 

O caso contrario 

'\ . k +l '\ k 1 ( ) 
1\.J = "'j + tlj X ,j= l , ... ,p (3 .19) 

Obs: O termo de penalidade t não necessita ser o mesmo para as restrições de 

igualdade e desigualdade; consideramos tal igualdade por simplicidade de notação 

matemática. É interessante que eles sejam diferentes, dependendo do problema a ser 

tratado. 
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Capítulo 4 

Testes e Resultados 

Neste capítulo apresenta-se o desempenho dos métodos descritos sobre um 

problema de programação não-linear não-convexo conhecido como o problema de 

fluxo de potência ótimo, o qual foi apresentado por (Stott et ai., 1980) como um 

desafio matemático. As metodologias de resolução de problemas de programação 

não-linear estudadas neste trabalho foram implementadas e aplicadas em sistemas 

elétricos de potência com 2 e 8 barras. 

4.1 Sistema Elétrico de 2 Barras 

O FPO é resolvido para a função objetivo de minimização de perdas de 

potência ativa na linha de transmissão em um sistema de 2 barras. O problema 

estudado pode ser expresso em termos de variáveis de um sistema elétrico de potência 

como: 
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minimizar f(V,S) 

s.a: 

P(V,S) - pcsr = O 

ymin $; V $; ymax 

Tal sistema elétrico e a linha de transmissão são representados na figura 

abaixo: 

SLACK 

Y1l81 vl.Eh 

Banal Bamt2 

r1,2 X1,2 

t 
N''P 

~ b~' bili -'--

I 
1,2 1,2 

I 

Figul'a 4.1: Repl'esentação de um Sistema Elétl'ico com 2 Bal'l'as 

Com o objetivo de minimizar a perda de potência ativa na transmissão, o 

problema de FPO pode ser apresentado como: 



sujeito a: 

onde: 

g1,2- condutância série; 

b1,2 - susceptância série; 

bsh - susceptância shunt; 

são dados pelas seguintes expressões: 

gl,2 = 

V min < V < V max 
I - I- I 

V min < V < V max 2 - 2- 2 

Os dados do sistema elétrico são mostrados nas tabelas abaixo: 

Dados da Barra 

Barra Tipo p v e 

1 SLACK 0,0 - -

2 -0,4 - -
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Dados da Linha 

Linha r X b sh 

1-2 0,2 1 0,02 

A impedância-série e a admitância-série da linha 1-2 são, respectivamente, 

Z1 ,2 = r1,2 + j X1,2 

Y1.2 = g1,2 + j b1 ,2 = (z1.2r
1 = 0.1923 - j 0.9615 

A admitância-shunt da linha é: 

sh . b sh ' O 020 
YI,2 = J 1,2 = J . 

A matriz admitância nodal é: 

Y = G+jB 
= [ 0,1923 - j 0,9415 -0,1923 + j 0,9615] 

-0,1923 + j 0,9615 0,1923 - j 0,9415 

sendo as matrizes G e B dadas, respectivamente, por: 



- [ 0,1923 -0,1923] 
G - -0,1923 0,1923 B 

= [-0,9415 0,9615] 
0,9615 0,9415 
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4.1.1 Resolução do problema FPO de 2 Barras pelo Método da Função 
Penalidade 

como: 

onde: 

A Função Penalidade (2. 18) associada ao problema ( 4.1) pode ser expressa 

f v, - v, m" 1' se 
+ 1 min 2 

- t 3 [V2 - V2 ] se 
2 . 

O V nun < se 
2 

_ 

v 2 

v 2 

> V max 
I 

< Vmin 
I 

< Vmax 
- I 

> V max 
21 

< V min 
2 

V < V max 
2 - 2 (4.2) 

As condições de otimalidade aplicadas à Função Penalidade (4.2) resultam no 

seguinte sistema de equações: 

v p = o v, 

(4 .3) 
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O sistema (4.3), ao ser resolvido pelo Método de Newton, dá origem ao 

seguinte sistema matricial: 

a2 p ô2P d P 
(V1, V2 ,8) (V1, V2 ,B) -...,-(V1, V2 ,B) 

óVIóVI óVIóV2 óV1o'B 

ô2P d P ô2P 
(V1, V2 ,B) (V1,V2,B) ..., (V1, V2 ,B) 

óV2óVI óV2óV2 óV2o'B 

ô2P ô2P ô2P (V V B) (VI> V2 ,B) ..., (VI> V2 ,B) 
ôBóV1 o'BóV2 ôBôB 1

' 
2

' 

Os valores v,, V2 e 8 são atualizados por 1'1V1, 1'1V2 e 118 respectivamente e a 

solução do sistema ( 4.3) é obtida. Verifica-se se os valores obtidos como solução do 

sistema (4.3) são uma solução factível para o problema (4.1); se forem, o problema 

( 4.1) está resolvido, caso contrário os termos de penalidades são atualizados pela 

relação tk+I = f3*tk com p > 1 e mais uma iteração é efetuada. 

Algoritmo Simplificado 

Inicialização: 

Entre com os valores dos parâmetros de penalidades t1, 

t2, t3 e os valores das tensões VI ' v2 e e. 
1. Para esses valores das tensões V, e V 2 defina a Função Penalidade P 

(4.2). 

2. Calcule as condições de otimalidade (4.3). 

3. Se os valores das tensões V 1, V 2 e o ângulo de defasagem de tensão 

e obtidos 110 passo 2 satisfizerem o teste de convergência, 



Resultados 

o problema de FPO ( 4.1) está resolvido. 

Caso contrário, 

4. Aumente os valores dos termos de penalidades e volte ao passo 1. 
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O resumo dos cálculos do processo de otimização usando o Método da 

Função Penalidade Quadrática são apresentados na tabela 1 que expressa tanto a 

variação da região de factibilidade quanto a variação do termo de penalidade pela 

quantidade de iterações. Foram considerados: 

Penalidade inicial das tensões e da potência de 1,0; 

Erro de tolerância de I o·3; 

Limites de tensão: 

Barra 1 Vmin = 0,95 p. li. vm•x = 1, I p.u. 

Barra 2 Vmin = Ü 95 ' p.u. vmax = 1,1 p.u. 

A solução ótima do problema de FPO com 2 Barras é: 

TensãonaBarra 1: 1, 1 p.u. 

Tensão na Barra 2: 1,0 p.u. 

Ângulo da tensão da Barra 2: -20,91 graus 

Perda de potência ativa na linha de transmissão: 0,0305 p.u. 

Fator de penal. P = 1,2 Fator de penal.P = 2,0 

Ponto inicial factível 
v, = 1,0 p.u. v2 = 1,0 p.u. 29 Iterações 8 Iterações 

Ponto i1úcial infactível 
v, = 2,0 p.u. v2 = 1,5 p.u. 29 Iterações 8 Iterações 

Tabela 1: Resumo dos cálculos do Método da Função Penalidade Quadrática 

para um Sistema Elétrico de 2 Barras 
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Foi notado que o processo de otimização ao partir de um ponto factível foi 

conduzido para a região infactível para posteriormente retornar à região factível. 

Também foi observado que, nas duas primeiras iterações, a resolução do sistema que 

representa as condições de otimalidade tem maiores números de iterações, sendo que, 

depois, somente uma única iteração para alcançar a solução do sistema (condição de 

otimalidade) foi necessária. Quando inicializado de um ponto infactível, o processo de 

otimização compotiou-se identicamente ao processo de otimização inicializado de um 

ponto factível. 

Pat1indo-se de um ponto factível , porém aumentando o fator de incremento de 

penalidade de forma que, a cada iteração os parâmetros de penalidades fossem 

reajustados do dobro do anterior, o número de iterações reduziu significativamente 

com relação aos demais testes, na obtenção de uma solução factível para o problema 

(4.1), porém a quantidade de iterações para obter uma solução do sistema (condição 

de otimalidade) variou bastante em relação aos dois testes anteriores. 
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4.1.2 Resolução do Problema FPO de 2 Barras pelo Método da Função 
Lagrangeana Aumentada 

A Função Lagrangeana Aumentada (3 018) associada ao problema (401) pode 

ser expressa como: 

+ À, {P;'P - [G2•2 v : + V1 V2 (G2•1 cos(9) + B2•1 sen(9))} 

I 
+ -t,{P2esp- [G22V: + V1V2 (G2 1 cos(9) + B21 sen(8))]} 2 

2 . . . 

I - v,•mx )2 ll + t (V - V'm' )2 !l, (V, _ y
1
nux) + 2t2(V, se I 2 I I 

+ 
o 1 

~t, (V, - V,m.n) + 2 t2 (V, - Virin)2 se !l, + t2 (V, - v,mn)2 

(!l,) 2 
caso contrario 

2t2 

ll2 (V2 - V2nu') + 
1 
2 t3(V2 _ V~m' ) 2 se ll2 + t3(V2 - V2"\l' )2 

o 1 
_ v~rin )2 + t3 (V2 - V~'"")2 + ~l2 (V2 - V2rrm ) + 2 t 3 (V2 se ll2 

(!l 2)2 
caso contrario 

2t3 

> o 

< o 

> o 

< o 

(4.4) 

As condições de otimalidade aplicadas à Função Lagrangeana 

Aumentada ( 4.4) resultam no seguinte sistema de equações: 
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Vv.LA o 
V Vz LA - o (4.5) 

VeLA =o 

Verifica-se se os valores de Yt, Vz e e obtidos como solução do sistema (4.5) 

são solução factível para o problema (4.1); se não forem, os termos de penalidades e 

os Multiplicadores de Lagrange são reajustados conforme (3. 19) e mais uma iteração 

é efetuada. 

Algoritmo Simplificado 

Resultados 

Inicialização: 

Entre com os valores dos parâmetros de penalidades t1, 

tz, h, os Multiplicadores de Lagrange À.t, )lt, )lz e os 

valores das tensões Yt, Vz e e. 
1. Defina a Função Lagrangeana Aumentada LA (4.4). 

2. Calcule as condições de otimalidade (4.5). 

3. Se os valores das tensões Yt, V2 e o ângulo de defasagem de tensão 

e obtido no passo 2 satisfizerem o teste de convergência, 

o problema de FPO (4.1) está resolvido. 

Caso contrário, 

4. Reajustar os termos de penalidades, os Multiplicadores de Lagrange 

como (3 . 19) e voltar ao passo 1. 

O resumo dos cálculos do processo de otimização usando o Método da 

Função Lagrangeana Aumentada são apresentados na Tabela 2 considerando os 

mesmos parâmetros e variações usados no teste do Método da Função Penalidade 

Quadrática. 
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Fator de penal. ~ = 1,2 Fator de penal.~= 2,0 

Ponto inicial factível 
v.= 1,0 p.u. v2 = 1,0 p.u. 4 Iterações 4 Iterações 

Ponto inicial infactível 
v. = 2,0 p.u. v2 = 1,5 p.u. 4 Iterações 4 Iterações 

Tabela 2: Resumo dos cálculos do Método da Função Lagmngeana Aumentada 

para um Sistema Eléta·ico de 2 Barras 

O processo de otimização quando inicializado de um ponto factível foi 

conduzido para a região infactível para posteriormente retornar à região factível, tal 

como no Método da Função Penalidade Quadrática. Na primeira iteração, a solução 

do sistema foi obtida após I O iterações, enquanto que nas iterações restantes esse 

número teve brusca diminuição (a maior foi de 3 iterações). Inicializando o processo 

de otimização de pontos infactíveis, a otimização foi praticamente a mesma de quando 

inicializado de ponto factível. 

Aumentando o fator de incremento do parâmetro de penalidade, o processo de 

otimização obteve uma solução factível com a mesma quantidade de iterações dos 

testes anteriores. 
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4.2 Resolução do Problema FPO de 8 Barras pelo Método da Função 

Lagrangeana Aumentada 

O FPO foi resolvido para o sistema elétrico de 8 barras, com minimização da 

perda de potência ativa na transmissão. O método da função penalidade quadrática 

não foi usado como técnica de resolução do FPO para o sistema de 8 barras por 

dificuldade computacional. Para esse sistema foi implementado o Método da Função 

Lagrangeana Aumentada, apresentando-se abaixo os resultados. No apêndice 3 são 

apresentados os dados de entrada do sistema. 

Fator de incremento Fator de incremento 
ITERAÇÕES Penalidade inicial do termo de do termo de 

das tensões penalidade das penalidade das 
tensões potências 

11 10 2,0 2,0 

8 100 2,0 2,0 

6 1.000 2,0 2,0 

8 100 2,0 1,1 

5 1.000 2,0 1) 1 

3 10.000 2,0 1,1 

3 100.000 2,0 1) 1 

6 10 4,0 1) 1 

Tabela 3: Resumo dos cálculos do Método da Função Lagrangeana Aumentada 

para um Sistema Elétrico de 8 BatTas 

Foi considerado valor I para as penalidades iniciais das potências para todos 

os testes realizados. Mostra-se a seguir uma saída completa do processo de 
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otimização para o problema de 8 Barras para o caso de penalidade inicial das tensões 

de 105
. 

NUMERO DE BARRA-CARGA= 6 
NUMERO DE BARRAS-CARGA E CONTROLE DE REATIVO= 7 
NUMERO DE BARRA DE GERACAO= 1 

LIMITES DE TENSAO(p.u.):MIN.= .95 MAX.=l.lO 

SISTEMA COM: 8-BARRAS 9-LINHAS 2-TRAFO COM TAP FIXO 

CONVERGÊNCIA EM 3 ITERACOES 

ESTADO DO SISTEMA FLUXOS NAS LINHAS 

BARRA TP NOME TENSA O ANG. MW MVAR 

SL PRIM-500 1.0552 .00 -1710.6 -196.3 

BARRA MW MVAR 
2 761.30 49.39 
2 769.28 51.95 
7 180.00 94.93 

2 CG SEG-500 1.0170 -11.80 .O .O 

CAP/REAT 

3 CG TERC-500 

CAP/REAT 

4 CG QUA-500 

CAP/REAT 

5 CG QUI-500 

BARRA MW 
1 -752.00 
1 -759.79 
3 781.72 
4 730.08 

-310.3 

MVAR 
-124.69 
-123.18 
-18.52 
-43.90 

1.0044 -23.11 .O 

BARRA MW MV AR 
2 -772.76 -24.49 
5 482.76 -120.41 
8 290.00 69.24 

-75.7 

.o 

1.0082 -22.58 134.0 -32.0 

BARRA MW MVAR 
2 -721.78 -21.62 
5 587.78 -88.69 

-142.3 

1.0064 -32.09 1300.0 50.0 

BARRA MW MV AR 



CAPIREAT 

6 CR SEX-500 

3 
4 
6 

-478.37 -52.68 
-582.00 -31.46 
-239.63 -107.66 

-141.8 

1.0146 -30.77 -240.0 -27.5 

BARRA MW MV AR 
5 240.00 27.47 

REAT.GER.= 27.5 [LIMITES:MAX= 50. MIN= -50.] 

7 CG PRIM-345 1.0344 -2.27 180.0 86.0 

BARRA MW MV AR 
1 -180.00 -86.00 

8 CG TERC-345 .9902 -27 .14 290.0 48.0 

BARRA MW MVAR 
3 -290.00 -48.00 

ITER. PERDAS IT.INT. DPMAX->BARRA DQMAX->BARRA 
1 46.596 2 -.0043 7 -1.0484 2 
2 46.583 1 -.0001 2 -.1462 2 
3 46.582 1 .0000 5 -.0015 3 
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VMAX->BARRA VMlN->BARRA 
1.055 1 .990 8 
1.055 1 .990 8 
1.055 .990 8 

Os Multiplicadores de Lagrange, associados às restrições de desigualdades 

terminam o processo de otimização com valores zero, mostrando a factibilidade da 

solução. Verificou-se que, inicializando o processo de otimização com o mesmo valor 

de penalidade para as restrições das potência ativa e reativa, e reajustando tais 

penalidades de maneiras idênticas, ocorreu nos testes realizados a satisfação 

primeiramente das restrições da potência ativa, apesar de a margem de tolerância de 

convergência ser maior para a potência reativa. 
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Capítulo 5 

Conclusões 

Este trabalho propôs-se a estudar os Métodos da Função Lagrangeana, 

Função Penalidade e Função Lagrangeana Aumentada, sendo que o Método da 

Função Penalidade e da Função Lagrangeana Aumentada foram implementados para 

resolver um problema de FPO com 2 e 8 barras. Este último (8 barras) foi 

implementado somente com o Método da Função Lagrangeana Aumentada. 

A Função Lagrangeana serviu de base teórica para compreensão da filosofia 

de resolução de problemas de otimização restritos por problemas de otimização 

irrestritos aproximados. 

Os testes foram inicializados de pontos factíveis e infactíveis tanto para o 

Método da Função Penalidade quanto para o da Função Lagrangeana Aumentada. 

Pôde-se obse1var que ambos os métodos não tiveram mudanças significativas no 

processo de convergência, quando iniciados das duas maneiras. Porém, variando o 
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fator de incremento dos parâmetros de penalidade, constatou-se que o Método da 

Função Penalidade é extremamente sensível a tal variação enquanto que o Método da 

Função Lagrangeana Aumentada não é tão sensível, comparando com a Penalidade 

Quadrática. 

Pelo fato de não necessitar de parâmetros de penalidades altos a fim de 

alcançar uma solução ótima para o problema tratado, o Método da Função 

Lagrangeana Aumentada não torna o sistema que representa a condição de 

otimalidade mal condicionado, como o Método da Função Penalidade. O Método da 

Penalidade Quadrática apresenta muitas vezes "overflow" numérico na sua 

programação, devido ao mal condicionamento do problema penalizado. 

A presente investigação, dados os limites de um trabalho de mestrado, deixou 

em aberto vários pontos, que podem suscitar novos estudos teóricos e empíricos. 

Entre esses pontos, gostaríamos de enfatizar os seguintes, como temas prioritários 

para futuras pesquisas: 

Determinação do valor inicial para os fatores de penalidades por 

métodos não empíricos. 

Estudo da influência do fator de penalidade sobre os Multiplicadores 

de Lagrange para o problema FPO. 
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" APENDICE 1 

As restrições de desigualdade gi(x*) ~ O, i = l, ... m, que são satisfeitas 

exatamente no ponto x * são chamadas restrições ativas em x *, ou seja, gi (x*) é 

ativa em x * se, e somente se, gi (x*) = O, para algum i. Enquanto que, se 

gi (x*) > O para algum i, é dita ser inativa ou folgada em x *. 
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" APENDICE2 

Figura a2: Representação do Equilíbrio dos Gradientes segundo KKT. 

Da Figura (a2), nota-se que, no ponto x1 o vetor -Vf(x1), está dentro do cone 

gerado pelos vetores gradientes negativos das restrições ativas no ponto x,, ao 

contrário do ponto x2. 

Observa-se também pela Figura (a2), que qualquer direção factível no ponto 

x1 forma um ângulo menor ou no máximo igual a 90° com o vetor Vf(x,), ou seja, 

satisfeita a condição necessária de otimalidade de ponto de núnimo local. Enquanto 

que, no ponto xz existem direções factíveis que formam um ângulo maior que 90° 

com o vetor Vf(xz), sendo assim, existe pelo menos um d, direção factível em xz, tal 

que, Vf(xz)d < O. Essa desigualdade é condição necessária e suficiente para que d seja 
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direção de descida (Luenberger, 1984). Então, sendo d direção de descida no ponto 

x2, pode-se caminhar nessa direção, e com isso ainda melhorar a solução do problema. 

Portanto, para evitar que existam direções de descida em um ponto é 

necessário que o vetor -V f esteja dentro do cone gerado pelos vetores gradientes 

negativos das restrições ativas nesse ponto, justificando assim a formulação das 

condições de KKT. Ou seja, se f e todos os gi forem diferenciáveis, uma condição 

necessária para x* ser um ponto de mínimo restrito do problema (3 .1) é que, -Vf(x*) 

seja combinação não negativa dos gradientes das restrições ativas em x*. 
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,... 
APENDICE3 

I I -
~ 345 kV 

5 00 kV 

500 kV 

<D V'\ 

G)~'~-V-p--~-S O_O_k_V----------------;~+--
/~ 

Figura a3: Sistema CELPE I ELETRONORTE 500 kV 

1 
CASO BASE - SISTEMA 500 kV - VERSÃO 4 MOD LEVEL 28.1 

4 
1 2 0.1700 2.8900 216570 2000 
1 2 0.1700 2.9200 218830 2000 
2 3 0.1500 2.5800 192920 2000 
2 4 0.1600 2.6400 197420 2000 
4 5 0.1700 2.8600 214320 2000 
3 5 0.1900 3.2700 245970 2000 
5 6 0.0600 1.0000 84500 2000 
1 7 0.0 2.4000 1000 300 
3 8 0.0 2.4100 1000 300 

9999 
5 

1 2 PRIM-500 1050 o 1250 75.7 -420 420 1 
2 o SEG-500 1020 -15 0.0 0.0 0.0 0.0 -300. 1 
3 o TERC-500 1000 -26 0.0 0.0 -75. 1 
4 o QUA-500 1000 -26 0.0 0.0 134 -32 -140. 1 
5 o QUI-500 1019 -35 0.0 0.0 1300 50 -140. 2 
6 1 SEX-500 1000 -34 240 0.0 -50. 50. 2 
7 o PRIM-345 1031 -6 0.0 0.0 180 86 1 
8 o TERC-345 1007 -30 0.0 0.0 290 48 1 

9999 
15 

1 CEPEL 
2 ELETRONORTE 

9999 


