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Sessão: SC1 - Optimização I Sala: Milenium BCP (Piso 3) 

Segunda feira    (dia 9) 15:10 - 16:30 

Moderador: António Ismael Freitas Vaz  

O Problema de Complementaridade de Valores Próprios para a Instabilidade 
Direccional de Sistemas com Contacto Unilateral e Atrito

Silvério Rosa     rosa@mat.ubi.pt
Joaquim Júdice     joaquim.judice@co.it.pt
Isabel Ribeiro     iribeiro@fe.up.pt

O problema de Valores Próprios Complementar (EiCP) procura determinar um escalar positivo e os 

vectores x, w não-negativos satisfazendo uma igualdade bilinear, envolvendo duas matrizes quadradas A e 

B e uma restrição de complementaridade entre x e w. Nesta comunicação é primeiramente apresentada 

uma aplicação deste problema na Instabilidade Direccional de sistemas de dimensão finita com contacto 

unilateral e atrito. Para a resolução do EiCP, é introduzida uma sua formulação como um Problema de 

Programação Matemática com Restrições Lineares de Complementaridade (MPLCP). Um algoritmo 

enumerativo de pesquisa em árvore é proposto para resolver o EiCP, explorando a formulação mencionada 

anteriormente. Alguns exemplos de aplicação do algoritmo para a aplicação em causa são apresentados na 

parte final da comunicação. 

Palavras-Chave: Complementaridade; Problemas de Contacto e Atrito; Optimização Global 

Determinação de Trajectória Óptima em Processos de Fermentação Semi-
contínua

Alzira Mota     atm@isep.ipp.pt
Ismael Vaz     aivaz@dps.uminho.pt
Eugénio Ferreira     ecferreira@deb.uminho.pt

Uma grande parte de produtos valiosos são produzidos usando processos de fermentação e 

consequentemente a optimização destes processos reveste-se de uma grande importância económica. Em 

geral a modelação dos processos de fermentação envolvem equações diferenciais não lineares e 

complexas para as quais frequentemente não é possível obter uma solução analítica. Neste trabalho 

propõe-se uma resolução do problema de determinação da trajectória de alimentação óptima num processo 

de fermentação semi-contínuo, através do uso de splines cúbicas para a sua aproximação. É apresentada 

uma reformulação do problema de controlo óptimo através do uso de conceitos de programação semi-

infinita no tratamento das restrições. É apresentada uma formulação do problema na linguagem de 

modelação AMPL, permitindo o uso de software específico para a sua resolução. 

Palavras-Chave: Optimização não linear, programação semi-infinita, controlo óptimo, processos de 
fermentação semi-contínuos 


