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1 Introdução

Partindo-se dos problemas de programação linear, problemas de otimização quadrática podem ser vistos

como o próximo passo na escada de complexidade de problemas de otimização. Embora este passo pareça

pequeno, ele vem com um grande ganho em complexidade e em versatilidade. No trabalho de iniciação

cient́ıfica desenvolvido, tivemos como principal objetivo estudar os aspectos teóricos e computacionais de

programação quadrática, visando aplicar e resolver problemas desta classe que sejam recorrentes na litera-

tura.

A programação quadrática (PQ) consiste na resolução de problemas de otimização cuja função objetivo

é quadrática e as restrições são lineares. Programas quadráticos podem sempre ser resolvidos (ou mostrados

que são infact́ıveis) através de uma quantidade finita de computação, entretanto o esforço computacional

para tal dependerá essencialmente das caracteŕısticas da função objetivo e do número e restrições [1]. Neste

trabalho focamos no estudo de PQ’s convexas, isso é, em programas quadráticos cuja função objetivo é

convexa.

Os problemas de programação quadrática aparecem em diversos contextos, como, por exemplo: proces-

samento de sinal e imagem, otimização de portfólio financeiro, problemas de quadrados mı́nimos, cálculo

da distância entre poliedros, cálculo do centro de Chebyshev, entre outros. Eles também aparecem como

subproblemas em métodos de otimização geral restrita, como programação quadrática sequencial, métodos

Lagrangianos aumentados e métodos de ponto interior [1].

2 Metodologia, Resultados e Discussões

O trabalho, resumidamente, teve o objetivo de analisar:

• Fundamentos de otimização, em destaque para programação quadrática;

• Métodos computacionais aplicados à programação quadrática;

• Diversos exemplos teóricos, em especial foi abordado como controles preditivos baseado em modelo

estão relacionados com PQ’s;

Para a realização dessa análise, o projeto foi dividido em nove grandes tópicos, os quais citaremos os

assuntos avaliados em cada um deles.

2.1 Tópico 1 - Conceitos Gerais de Otimização

Nesse tópico foi discutidos fundamentos comuns em otimização, em destaque foi revisado os conceitos de

otimização convexa. Os assuntos abordados foram:

• Notação de um problema de otimização [2];

• Ponto de mı́nimo local, global e definição de região de vizinhança;
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• Otimização convexa e teoremas relacionados;

• Condições necessárias de 1º e 2º ordem para problemas de otimização irrestritos;

2.2 Tópico 2 - Programação Quadrática Irrestrita e Métodos de Solução

Resolver um programa quadrático irrestrito é equivalente à solucionar um sistema linear, nesse tópico abor-

damos dois métodos para tal e realizamos comparações entre os mesmos. Os assuntos avaliados foram:

• Fatoração de Cholesky e algoritmo [3];

• Comparação de número de operações realizados pela Fatoração de Cholesky e eliminação gaussiana;

• Método do Gradiente Conjugado Linear e algoritmo [3];

• Comparação do tempo de processamento entre o Método do Gradiente Conjugado e Fatoração de

Choleksy;

2.3 Tópico 3 - Exemplos de Programas Quadráticos Irrestritos

Analisamos alguns exemplos clássicos de PQ’s irrestritos, os assuntos abordados foram:

• Revisão do método dos Quadrados Mı́nimos associados à problemas de aprendizado supervisionado;

• Exemplo utilizando classificador binário [4];

• Cálculo anaĺıtico do método dos Quadrados Mı́nimos;

2.4 Tópico 4 - Programação Quadrática com Restrições de Igualdade

O problema se torna relativamente mais complexo quando apresenta restrições. Nesse tópico analisamos as

condições que qualificam o ponto ótimo em programas quadráticos com apenas restrições de igualdade. Os

temas abordados foram:

• Análise das condições necessárias de 1º ordem para o caso geral [5];

• Análise das condições necessárias de 1º ordem para o caso convexo [2];

• Análise das condições necessárias de 1º ordem em programas quadráticos;

2.5 Tópico 5 - Programação Quadrática com Restrições de Desigualdade

A complexidade da resolução de programas quadráticos fica, relativamente, ainda maior com a adição de

restrições de desigualdade. Nesse tópico apresentamos os fundamentos teóricos na qualificação de pontos

ótimos em problemas de otimização com restrições de desigualdade resumidas através das condições de

Karush-Kuhn-Tucker (KKT), discorremos:

• Análise das condições KKT para o caso geral;

• Análise das condições KKT para programas quadráticos;
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2.6 Tópico 6 - Exemplos de Programas Quadráticos com Restrições de Igual-

dade e Desigualdade

Abordamos três exemplos que podem ser resolvidos com programação quadrática, são eles:

• Otimização de portfólio através da teoria de Markowitz [4];

• Cálculo do centro de Chebyshev [4];

• Cálculo da distância entre poliedros;

2.7 Tópico 7 - Algoritmos para resolução de programas quadráticos convexos

Resolver problemas de otimização utilizando diretamente as condições KKT não é uma estratégia tão efici-

ente. Pensando nisso, foram desenvolvidos algoritmos iterativos para a solução desses problemas, os quais

revisamos, nesse tópico, dois importantes métodos:

• Método dos conjuntos ativos [1];

• Método dos pontos interiores primal-dual [1];

2.8 Tópico 8 - Controle Preditivo baseado em Modelo e sua relação com Pro-

gramação Quadrática

Controle preditivo baseado em modelo (MPC, do inglês: Model Predictive Control) se refere à uma ampla

gama de métodos de controle que fazem uso expĺıcito de um modelo do processo para obter o sinal de

controle [6]. A obtenção desses valores é feita através da resolução de um problema de otimização, em geral,

um programa quadrático. Nesse tópico abordamos os principais conceitos do MPC, os quais podemos citar:

• Descrição geral de um MPC;

• Descrição do modelo de predição, função objetivo e lei de controle;

• Análise de parâmetros importantes de simulação;

2.9 Tópico 9 - Exemplo teórico de MPC

Por fim, foi estudado um exemplo de motor DC e como podemos aplicar os conceitos de controle preditivo

baseado em modelo e programação quadrática no mesmo. Os assuntos abordados foram:

• Descrição da dinâmica de um motor DC;

• Descrição do MPC aplicado à esse exemplo e o programa quadrático associado;

• Simulação do algoritmo de controle aplicado ao motor e sujeito à diferentes condições;

• Análise da sáıda estimada e sinal de controle para essas diferentes condições utilizando programação

quadrática;
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3 Conclusões

Os nove tópicos citados destrincham bem os temas estudados nesse trabalho.

Em suma, a área de programação quadrática é bastante ampla, e nesse trabalho conseguimos explorar di-

versos conceitos e exemplos para diferentes estruturas de problemas, como foi o caso, dos exemplos para

programação irrestrita, com restrições de igualdade/desigualdade e também os exemplares de controle de

modelo preditivo (MPC).
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