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1 Calcul de la posició d'equilibri d'una cadena. 

1.1 Presentació del problema. 

Tenim una cadena formada per n baules lineals de dos tipus: rígides i 
elastiq1i,es. Cadascuna té una llargaria /;, on l'índex i indica la posició de la 
baula dins la cadena, comen.,ant per !'esquerra. 

N'hi ha tres baules e!astiques, amb índexs i = e1, e2, e3. Es definira 
el conjunt d 'indexs de les baules e!astiques [ = {e¡, e2, e3}. Els coeficients 
d'elasticitat seran, respectivament k1, k2 i k3. Per aquestes baules, la longitud 
l; correspon a la l'estat en repós (longitud en repós ). Quan la cadena arribi a 
la seva posició d'equilibri, les baules elastiques s 'hauran estirat fins a la seva 
longitud en equilibri), que anomenarem Z;. Considerarem, a més, que aquestes 
baules es poden estirar com a maxim fins a una longitud l;. Totes les baules 
estan fabricades amb el mateix material, de densitat lineal.\= (1/9.S)Kgr/m. 
Així dones, la massa de les baules és proporcional a la seva longitud en repós, 
amb constant de proporcionalitat .\. 

La cadena es penja pels seus extrems, separats una distancia horitzontal Lx 
y vertical Ly. L'objectiu de la practica és trobar la forma exacta de la cadena 
penjada de la forma indicada. 

1.2 Formulació del Problema. 

1.2.1 Variables. 

Considerem que la baula i-éssima, degut a la seva orientació dins la cade
na, augmenta la longitud d'aquesta en una quantitat x;, horitzontalment, i y; 
verticalment: 

Les x; són sempre positives, pero les y; poden ser positives, si apunten cap 
a dalt, o negatives, si apunten cap a baix. 
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Longitud en repós b.e. 

o o 
/¡ 

Longitud maxima b.e. 
o () 

l; 
Figura 1.2 : Esquema d'una cadena amb deu baules en posició d'equilibri. En 

aquest cas E= {1,5,6}. 

Yi-1 

Figura 1.1 : Expansió de la longitud de la cadena 

Coneixem les l; de totes les baules rígides, raó per la qua! només ens cal 
coneixer o X¡ o y¡ per a saber l 'orientació de la baula dins la cadena. Agafarem 
com a variables del problema les y ¡ , Vi E E. De les baules elastiques no coneixem 

X 

1 Calcul de ~ 

la seva long:::._ 
problema _ .: :: 

1.2.2 Fuac· 

El si <e=a : 
energia po: _ e ;;.. 

la energia p<i -e:::. 

1.2.2.1 E ne1 

Si fixeI::! 
punt d'on ~ _ 
seu punt ui.~ 
és: 

on h; és la ci::-.; . .:: 
del punt de ~ ~-:'! 

l'acceleracio ·"' ~ 
constant). P ::~ 

aquesta igc;~ -¿

potencial g-:-c.·-: --

1.2.2.2 E n e::-

La for~c. :·~-;: 
de la seva :o::.~ -
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la seva longitud en equilibri, la qua] cosa implica considerar coma variables del 
problema les x¡ i y¡ Vi E E. Així dones, les variables del nostre problema serim: 

y¡ 

X¡ 

1.2.2 Funció Objectiu . 

i = 1, ... , n 

Vi E E 
(1.1) 
(1.2) 

El sistema format perla cadena penjacla es trobara en equilibri quan la seva 
energia potencial total sigui mínima. L'energia potencial total sera la suma ele 
la energia potencial gravitatória Ua i de l'energia potencial elastica Us: 

Ur = Ua + Us (1.3) 

1.2.2.1 Energia potencial gravitatória. 

Si fixem coma punt de referencia, amb energia potencial nul·la, !'altura del 
punt d'on es penja la primera baula, i la massa de cada baula concentrada en el 
seu punt mig (centre ele masses C.M. ), l'energia potencial ele la baula i-éssima 
és: 

Ua, = m.;gh¡ (1.4) 

on h¡ és la distancia vertical que separa el centre de masses de la baula i-éssima 
del punt de referencia (amb valor negatiu, si esta per sota). g = 9 .8m. / s2 és 
l'acceleració ele la gravetat prop de la superficie de la terra (que es pot considerar 
constant ). Podem expressar les h¡ en funció ele les y¡ a través de l 'expressió: 

1 1 i-1 

h; = y¡ + Y2 + ... + 2y¡ = 2y¡ + L Yi 
j=I 

(1.5) 

aquesta igualtat permet expressar Ua, en funció de les variables y¡. L'energia 
potencial gravitatoria total sera la suma de totes les Ua, : 

n 

Ua = ¿ua, 
i= l 

1.2.2.2 Energia potencial elastica. 

(: .6) 

La fon;a feta per una molla coma resposta a una variació !:::.l (amb signe) 
ele la seva longitud respecte ele la seva posició en repós és: 

Fs = - k · !:::.l (1.7) 
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Podem calcular !'energía potencial d'una molla sotmesa a un estirament L\l amb 
la fórmula: · 

¡ Ll.l ¡Ll.I 1 Ll.I 1 
UE(t..l)=- -k·x·dx=k x ·dx=-· k·[x 2 ] 0 =-·k ·t..12 (1.8) 

o o 2 2 

Per a cada una de les baules elastiques [ tindrem: 

1 2 
UE· = - · k · t..l ' 2 1 

(1.9) 

on t..li és l 'increment de longitud respecte de la longitud en repós de la baula 
elastica quan la cadena es troba en equilibri : 

t..l; = i; - l; Vi E E (1.10) 

Tant la longitud en repós l; com el coeficient d'elasticidad k; són dades de 
l'enunciat . Z; és la longitud de la baula i quan la cadena esta en equilibri. Pot 
ser expressada en funció de les x; i y¡: 

(1.11) 

de forma que: 

L\l; = j x; + Y7 - l; (1.12) 

substituint (1.12) a (1.9) obtindrem l'expressió de !'energía potencial elastica 
de la baula i amb i E [ en funció de les dades del problema i les variables. 
L'energia potencial elastica total sera, evidentment, la suma de U E , peri E[: 

1.2.3 Constriccions 

u E= l::uE, 
iEf 

1.2.3.1 Sumatori de les y;. 

(1.13) 

La suma deis valors le les variables y; ha de ser igual a la distancia vertical 
entre els dos punts de suspensió (hem de tenir en compte el conveni de signes: 
negatiu cap a baix, positiu cap a dalt): 

n 

(1.14) 

1 Cii.lcul ée a - -

1.2.3.2 m 

La u.::::a ..:=. 
zontal em:-e -¿ 

Les variab:e:s -
constricció : 

1.2.3.3 Loe;: 

Com a 
maxima r.. ?-:::- ¡¡ 

no es con ~~a=: 
sera/;: 

1.2.4 Fi _ 

S'h ¿·==:: 
i hori tzom <L.:=:-::_ 

S'ha de fer ::: -;;.:: 
i E [ ja es~a.:. ..:: -

1.2.5 Form 

L'exp: .:o_ == 



~ ,;;;aquer .\HNOS 

_,-~-~e::i : _:i. ¡ amb 

!'~ : .8) 

( ~ . 9 ) 

-, - ée La baula 

(110) 

1 ~- dades de 
e::: ~ci!.ib ri. Pot 

(1.11) 

(1.12) 

1 :;:; 1J · encial elastica 
i::::.o : :es \a.riables. 
ce CE, per i E[: 

(1.13) 

- Cis :3..::icia vertical 
:::;-eni de signes: 

(1.14) 
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1.2.3.2 Sumatori de les x;: 

La suma dels valors de les variables x¡ ha de ser igual a la distancia horit
zontal entre els dos punts de suspensió: 

LX¡= Lx (1.15) 
i=l 

Les variables del nostre problema són les y¡, i = 1, . .. , n i les x ¡, i E E. La 
constricció (1.15) es pot s'expressa en funció d'aquestes variables coma: 

~X + ~ Jl2 - y2 = L ¿_, t ¿_, t t X (1.16) 
iEf if/.f 

1.2.3.3 Longitud maxima i mínima de les baules eiastiques. 

Com a dade del problema s'impossa a cada baula elastica una longitud 
maxima l;. Per altre banda, degut a com es penja la cadena, aquestes baules 
no es contrauran (per que?), la qua! cosa vol dir que la seva longitud mínima 
sera {¡: 

l· < Jx 2 + y2 < r t - t l - t Vi E E (1.17) 

1.2.4 Fites a les variables. 

S'han d'imposar fites a les longituds en que la cadena és expandida, vertical 
i horitzontalment, per cada baula: 

-{¡::;:y¡::;:/¡ 

Ü ::;: X¡ 

Vi rf. E 
Vi E E 

(1.18) 

(1.19) 

S'ha de fer notar que les fites -l¡ :S: y¡ :S: l; i x¡ ::;: l; per a les baules elastiques 
i E [ja_ estan incloses a les constriccions (1.17) . 

1.2.5 Formulació final. 

L'expressió final del problema d'optimització a resoldre és: 
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rn1n 
x;,i E E 

y¡, 'Vi 

Subj.a: 

n 

Ua +U E = L Ua, + L U E, 
i= l iEt: 

i=J 

iEt: i~t: 

Vi E E 

- /; :::; y¡ :::; /; Vi 't E 
o:::; X¡ 'Vi E E 

(1.6) ,(1.13) 

(1.14) 

(1.16) 

( 1.17) 

(1.18) 

(1.19) 

on n, E, Lx, Ly, l;, l;, i els valors clels coeficients cl'elasticitat k; que intervenen 
a les expressions ele U E, són clacles conegucles. 

1.3 Dades necessaries per a l'execució del problema. 

Les clacles associacles a cada alumne es poden generar amb el progra
ma cadegprob. Aquest programa només necessita el número d'identificació 
ele l'alumne num, i creara, en el directori on s'executi, un fitxer anomenat 
cadenanum. dat similar al que mostra la figura Fig. 1.3. Si la baula més al
ta és !'última, la situació en que ens trobem correspon a la representada a la 
Fig. 1.2. Si la baula més alta és la primera, llavors, prenent com a criteri arbi
turi que la primera baula es penja sempre de l 'o.ig,c;n de coordenades, el valor 
de Ly s'haura ele considerar negatiu. 

Les dades del problemes estan expressacles en unitats del Sistema Inter
nacional: longituds en metres, masses en quilograms, forces en Newtons, etc. 
D'aquesta forma el valor ele l'energia total del sistema calculada a la funció 
objectiu del nostre problema estara expressacla en Joules. 

1.4 Codificació del problema. 

Per tal ele resolclre el problema plantejat amb Minos, s'hauran ele codi
ficar les rutines cl'usuari FUNOB.T i FUNCON, i s'haura de crear un fitxer 

1 Calcul de la ~~ 

PROBLE:!U 
DAD ES 

. r:s:: :: 
• e:::::: :::::r 

1 = 3 . 2 
1 7 = 1 . 9 : ~ = 

Figura 1.3 : Ex~=:-

cadena.dat q e - ::·_ 
ficacions del ma::·· -
DIR$EIO: [0~1- = _ - ' 

RDWS del ma e'..x :: 
a les subru in~: _· 

l 'ordre de les co::.::--': 
co·N L1 dr -:l'.::".:....: -

X(N) = [y1 • 
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.6) ,(1.13) 

(1.14) 

. -= (1.16) 

- ;- (1.17) 

,_ (1.18) 

(1.19) 

-~:.a- que intervenen 

e: problema. 

_a: amb el progra
_..=E"o d 'identificació 

= ::<xer anomenat 
::: ~a baula més al-

,;; ::epresentada a la 
....:; co:n a criteri arbi

::¿enades, el valor 

·.el Sistema Inter-

Cll". 5!iauran de cocli
·-i de crear un fitxer 
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================================================================================ 
PROBLEMA CALCUL DE LA POSICIO D'EQUILIBRI D'UNA CADENA 
DAD ES num 

- DISTANCIA HORITZONTAL ENTRE ELS EXTREKS : Lx = 20.0 m 
- DISTANCIA VERTICAL ENTRE ELS EXTREKS : Ly = 1.2 m 
- BAULA HES ALTA ... .. ........... . .. PRIMERA 
- NOMBRE DE BAULES .... ... ......... . n = 11 
- LONGITUD CADENA ..... ..... ....... . 38 . 0 m 
- BAULES ELASTIQUES 

* POSICIO e1 = 4 e2 = 8 e3 = 9 
* COEFICIENTS D'ELASTICITAT (N/m) K1 = 6.8 K2 = 10 . 5 K3 = 13.6 
* LONGITUD HAXIHA (m) LH1= 9 .6 LH2= 4.4 LH3= 2.9 

- LONGITUD BAULES (m) 
1 = 3.2 ; l 2 = 1.6 ; l 3 = 5.4 ; l 4 = 4.9 ; l 5 = 1.9 ; l 6 = 5.6 ; 
7 = 1.9 ; l 8 = 3.3 ; 1 9 = 2.6 ; 110 = 3.9 ; 111 = 3.7 ; l 

====================================~=========================================== 

Figura 1.3 : Exemple de fitxer de dades cadenanum. dat 

cadena .dat que contingui els apartats SPECS i MPS, cl'acord ambles especi
ficacions del manual ele Minos. Es pot usar el fitxer cadena. dat del directori 
DIR$EIO: [ONLC] com a ajut a l'elaboració d'aquests apartats. El nom i ordre 
de les variables és important en el paquet Minos. L'ordre en que Minos con
sidera les variables és el mateix amb el que apareixen declarades a l'apartat 
COLUMNS de l'apartat MPS, i l'orclre de les constriccions és l'indicat a l 'apartat 
ROWS del mateix fitxer. Així clones, l'ordre de les variables clins el vector X(N) 
a les subrutines FUNOBJ i FUNCON ha ele ser el mateix inclicat a COLUMNS, i 
l'ordre de les constriccions no lineals clins del vector F(N) a la subrutina FUN
COJ\' LL ele ~oincidir amb l'indicat a l'apartat RDWS. L'ordre i nom suggerit per 
a les variables del problema és: 

X(N) = [y1 Y2 Yn Xe 1 Xe 2 Xe3 ]' = [ Yl Y2 Yn Xl X2 X3)' 

(1.20) 
Pel que fa referencia a les constriccions, es proposa declarar primer la cons
tricció de desplac;;ament horitzontal total (1.16) , després les tres constriccions 
d'estirament maxim i mínim de les baules elastiques ( 1.17) i, finalment, la 
constricció de clesplac;;ament total vertical (1.14) . Els noms suggerits són, res
pectivament, Lx,LMl, LM2, LM3 i Ly. Notis que (1.14) sempre haura d 'anar en 
última posició, dones és !'única constricció lineal del moclel. 
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La definició de les fites a les variables (1.18) i (1.19) ha de tenir en compte 
les possibles anomalies numeriques en l'avaluació de les constriccions no lineals 
(1.17) i (1.16) i de les seves derivades. Per tal d'evitar-les es recomena definir 
unes fites una mica allunyades de les indicades a (1.18) i (1.19) , ésa dir: 

- l; + Ey s Yi s I; - Ey 

Ex S Xi Vi E [ 

(1.21) 

(1.22) 

amb Ey i €x positius i petits (p. ex. 0.0001 ). S'ha de tenir present que, si no 
s'indica el contraria l'apartat BOUNDS o ambla comanda LOWER BOUNDS al fitxer 
SPECS, Minos considera que totes les variables són no negatives (x¡ :2: O). Així 
dones, si una variable és lliure s'ha de declarar a BOUNDS coma FR. 

N'hi ha un aspecte important de la codificació i depuració del problema re
lacionada ambla comprovació de les derivades (gradient i Jacobia) que efectua 
automaticament Minos. Si a l'apartat SPECS s'indica VERIFY Minos compro
vara el chlcul de les derivades efectuat per les rutines FUNOBJ i FUNCON 
sobre el primer punt considerat, que en el cas del problema plantejat és y; = O, 
Vi, x¡ ~ O, i E E. És molt probable que si s'intenta executar el paquet amb un 
valor del parametre VERIFY LEVEL superior a O l'execució quedi abortada perla 
detecció d'un possible error en la programació del gradient i/o Jacobia. Aquesta 
situació es pot proeluir tot i tenir ben programades les rutines FUNOBJ i FUN
CON. Per tal d'evitar aquest abortament anomal i poder optimitzar el model 
cal indicar a l'apartat SPECS VERIFY NO. Tanmateix, per tal de depurar el codi 
és necessari poder comprovar si la programació de les derivades és correcta. La 
forma de fer-ho s'explica a continuació. 

1.4.1 Comprovació de les rutines d'usuari FUNOBJ i FUNCON 

La comprovació de les rutines d'usuari es pot fer de dues formes: la prime
ra és usant el mecanisme ele comprovació per diferencies finites que incorpora 
Minos, i la segona és amb l'ús del programa de comprovació cadetest que es 
troba a disposició dels alumnes. 

Si es vol usar Minos, per tal d'evitar el problema ambla comprovació per 
clefecte sobre el punt inicial y; = O, Vi, x; :;::; O, i E E, cal procedir de la següent 
forma: 

1.- Fer una execució indicant, a l'apartat SPECS, VERIFY NO i NEW BASIS 
FILE 11. Aquesta darrera opció provocara, en acabar l'execució del pro
blema, la creació del fit.xer FOR011. DAT que conté una descripció del darrer 
punt iterat (l 'optim, si tot ha anat bé). 

2.· F er una nova execució indicant , a l'apartat SPECS, VERIFY i OLD BASIS 

1 CalcuJ de "' -

FI E : : - 
l'op :--.;-z;
ilegira :a · -
fara la co=::: 
Tambe - -

grama cade· -
el número¿ :e _- ~ 
triccion l:!o ::.::___.."'"'"" 
cadena . var. ,... ~ ~~ 
cadena .var ~--~-:: 
i, després. e: GJ_- _ 

de I 'exec cio ., """..:_ 
fitxer per a : - -

1.5 Sol ucºó e 

Un cop _:: .;:::-=. 

fitxer ele dad ::: ; , - =
cedir a l'op -'~----:._-

- ~G. 

pe] fitxer cace.:.~ :~~ 
provació de ·i':":""" __ 

només es co~-: 
procés d ·op :...:: __ _ 

l 'optim obri::::g-.:· _ 
i SECTION 2. i_é. = ~ -~ 
a les dade de·- ;;
del pro ble a a:".'_::'= 
de ser EQ . peo- <- -:
elastica associc.6;. """ -:: 
en equilibri és :='°":': : : 
constriccions _0 :... -~ 

des, una bau.:a ,,, . __ -

SECTION 2 co::·e ._: 
han estat di< -- · . 
ha ver cap '~a~> _ -
(BS ) o bé supe:-bc.:-. 
necessi tat 532 i ·e:-a_
cle ~ - 355 j r · · - - - -: -
(10- 6 ) s 'h~ ~-e~~-~ - . _:. 
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e ~e::; - en compte 
·:1.5 no l.ineals 
:::ena definir 
es a di r : 

(1.21) 

( 1.22) 

:;::-ese:lt que, si no 
,;~ ~ : -:N"JS al fitxer 

-~ z, 2 O) . Així 

?..~· · 
¿ei problema re-

-:i.:ob'.a que efectua 
__,,.. ' r · .;-: : _.:...inos compro-

-__~.-OBJ i FUNCON 
~-a:::.~ejat és y; = O, 

--- e: ?aquet amb un 
eC.: abor t ada per la 

:acobia . Aquesta 
n:-.-oBJ i FUN
.::IDtz ar el model 

r ~a_ ée depurar el codi 
r.~.es és correcta. La 

·o.aj i r u:vcoN 
2"::.e5 :ormes: la prime
~ ::::_:,es que incorpora 
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1 CalcuJ de Ja posició d'e<¡uilibri d'una cadena 11 

FILE 11. Amb aquesta darrera instrucció s'indica a Minos que comenc>i 
l'optimització a partir de la solució descrita al fitxer FOR011.DAT. Minos 
llegira la base guardada en aquest fitxer i, com que sera una solució factible, 
fara la comprovació de derivades sobre aquest punt. 

També es poden comprovar les rutines FUNOBJ i FUNCON amb el pro
grama cadetest, deixat a disposició deis alumnes. Aquest programa demana 
el número d'identificació num i realitza el calcul de la funció objectiu, cons
triccions no lineals i de les seves derivades sobre el punt contingut a un fitxer 
cadena. var, que haura d'haver estat creat previament per l'alumne. El fitxer 
cadena. var ha de contenir en primer lloc el nombre de variables del problema 
i, després, el valor de cada variable, en l'ordre indicat a (1.20) . El resultat 
de l'execució s'escriu sobre el fitxer cadenanum. test. El contingut d'aquest 
fitxer per a les dades de la figura Fig. 1.3 es mostra a le la figura Fig. 1.4. 

1.5 Solució obtinguda en executar el problema. 

Un cop programadcs les rutines d'usuari FUNOBJ i FUNCON i creat el 
fitxer de dades cadena. dat contenint els apartats SPECS i MPS, es pot pro
cedir a l'optimització del model amb el paquet Minos, obtenint-se el resultat 
pel fitxer cadena. lis. L'apartat del fitxer cadena . lis corresponent a la com
provació de derivades amb VERIFY s'indica a la figura Fig. 1.6. Noti's que 
només es comproven els elements del Jacobia diferents de zero. En acabar el 
procés d'optimització, Minos escriu sobre el fitxer .LIS, informació general sobre 
l'optim obtingut. Aquesta informació inclou els apartats anomenats SECTION 1 
i SECTION 2. La figura Fig. 1.8 mostra els apartats SECTION 1 i 2 corresponents 
a les dades de la figura Fig. 1.3. SECTION 1 conté l'estat de les constriccions 
del problema a l'optim trobat. L'estat de les constriccions Lx i Ly sempre haura 
de ser EQ, pero el de les constriccions LM1, LM2 i LM3 pot ser UL, si la baula 
elastica associada es troba estirada al maxim (Í,. = le,), o SBS si la longitud 
en equilibri és inferior a l'estirament maxim ( Íe, < le.). L'estat d'aquestes tres 
constriccions no hauria de ser mai LL, dones, tal com estan dissenyades les da
des, una baula elastica sempre es veura sotmessa a cert estirament. L'apartat 
SECTION 2 conté informació de les variables a l'optim assolit. Pel fet de com 
han estat dissenyades les dades contingudes als fitxers cadenanum . dat no pot 
haver cap variable no basica a l'optim, és adir, totes han de ser o bé basiques 
(BS) o bé superbasiques (SBS). En el cas mostrat a la figura Fig. 1.8 Minos ha 
necessitat 532 iteracións pera assolir l'optim, amb un valor de la funció objectiu 
de ~ -355.42741136 i 983 crides a FUNOBJ. La precisió a l'optim per defecte 
(10-6 ) s'ha aconseguit amb escreix (Norrn RG / Norrn PI 1.148E-08). Es pot 
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................... ..... .......... ... . 
:: PUNT DE PROVA :: 
:::: :::: : :: : ::::::: 

X( 1)=-.3115610E+Ol 
X( 4)=-.5201420E+Ol 
X( 7)=0.1307030E+Ol 
X(10)=0.3704560E+Ol 
X(13)=0.2177200E+Ol 
::::::::::: : 

:: FUNOBJ :: 
........ .... ............ 
F = -.3554274E+03 

G( 1)=0.3640000E+02 
G( 4)=0.1843891E+02 
G( 7)=0.1445000E+02 
G(10)=0.5650000E+Ol 
G(13)=0.4208594E+Ol 
..... ..... .. . . . . . . . . . . . . 
: : FUNCON : : 
. . . . . . . . . . . . ... .. ....... 
F(l) = 0.2000001E+02 
F(3) = 0.4044604E+Ol 

X( 2)=-.1544510E+Ol 
X( 5)=-.1217160E+Ol 
X( 8)=0.3408610E+Ol 
X(11)=0.3586390E+Ol 
X(14)=0.1170610E+Ol 

G( 2)=0 . 3400000E+02 
G( 5)=0 . 2195000E+02 
G( 8)=0.1843895E+02 
G(11)=0.1850000E+Ol 
G(14)=0.1646936E+Ol 

F(2) = 0.6089952E+Ol 
F(4) = 0.2900002E+Ol 

; 

; 

X( 3)=-.5098520E+01 
X( 6)=0.3173900E+OO 
X( 9)=0 . 2653240E+Ol 
X(12)=0 . 3167450E+Ol 
X( 

G( 3)=0.3050000E+02 
G( 6)=0.1820000E+02 
G( 9)=0.1263285E+02 
G(12)=0.4208566E+Ol 
G( 

G( 1, 1) 0.4267661E+Ol 
G( 3, 1) O. OOOOOOOE+OO 
G( 1, 2) 0.3697489E+Ol 
G( 3, 2) O.OOOOOOOE+OO 

G( 
G( 
G( 
G( 

2, 
4, 
2, 
4, 

1) O.OOOOOOOE+OO 
1) O.OOOOOOOE+OO 
2) O. OOOOOOOE+OO 
2) O.OOOOOOOE+OO 

G( 1,13) 
G( 3, 13) 
G( 1,14) 
G( 3,14) 

O.lOOOOOOE+Ol 
0.5382974E+OO 
O.lOOOOOOE+Ol 
O.OOOOOOOE+OO 

G( 2,13) 
G( 4,13) 
G( 2, 14) 
G( 4, 14) 

O.OOOOOOOE+OO 
O.OOOOOOOE+OO 
O.OOOOOOOE+OO 
0.4036584E+OO 

Figura 1.4 : Sortida del programa de comprovació cadetest. El punt x corres
pon a l'optim del problema de la figura Fig. 1.3. Es pot observar l'alt grau 
d'esparsitat de la matriu Jacobiana. 

comprovar a l'apartat SECTIDN 1 com la tercera baula elastica, que ocu¡ J. la 
posició número 9 dins la cadena, es troba estirada al maxim. Es pot obser
var també com, a l'apartat SECTION 2, no n 'hi ha cap variable no basica, i el 
nombre de variables basiques és 5, coincidint , com ha de ser, amb el nombre de 
constriccions del problema. 

Verif1 c .u ic :! ::::i.-:...-...:..i. 

The Jaco bi c S.tt=lla :..1 

XX.X: The h.: !U: :.::__._ 

Co 1 urnn 1 : 

1 - 3 . t :H: :;.::r- .x 
2 - 1.S+i ;:-i.iü - X 

10 3.70·-HE:H:::r-x 

11 3 .~.:::L-:c 

12 J .1s - 1,L:.:....E-:c 1 

-. 
56 J•co~:u t : :..r :..s. 

The h.rg~c :-t. _.t_:_ 

Yerificat1 on .: ~ :::_ !.=: . • 

The obj ectae ~- :..s ...._ 

Gradient pr :iJ e .::c J. C..: 

Difference ªFF= :i :....:: _::ia; 

XXX 

J 

1 - 3 1 !SS:: :;:z-:r._ 

2 - 1. S4EC?:G:- ::C 

3 -S .09.SS:-::iH-:r.: 

14 1 .1706-Cs; ::-:r: _ 

14 obJ e ct:T~ .f='"1:!

The la.rge s:: :'!! :t.::. "'-

Figura 1.6 : e _ 
cadena. La co--=-- -
Fig. 1.3. - . 
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1 Calcul de Ja posició d'ec¡uilíbri d'una cadena 

Verifica.tion of constra.int gradients returned by aubroutine FUNCON . 

The Ja.cobia.n seema to be OK . 

XXX The h.rgest discrepa.ncy wu 2 .04E-06 in constra.int 

Column X(J) DX(J) Element no. Row Ja.cobia.n value Difference a.pproxn 

1 - 3.11561292E+OO 9 . 818-07 

2 -1. 544509568+00 6 .07E-07 

4 . 26773802E+o0 4. 267725 llE+oO OK 

3.697473438+00 3.697462778+00 OK 

10 3. 704564928+00 1.12E-06 37 1 -3. 038776558+00 

11 3. 586385028+00 1 .09E-06 41 1 -3 . 941695398+00 

12 3 . 16745391&+00 9. 948-07 45 1 1 . 000000008+00 

46 2 5.201114518-01 

13 2. 17719826E+OO 7 . SBE- 07 49 1 1 . OOOOOOOOE+OO 

51 3 5. 382975 lOE-01 

14 1 . 17060997E+o0 5. 188-07 53 1 1 . OOOOOOOOE+OO 

56 4 4. 036585968-01 

56 Jacobia.n elements in cola 1 thru 14 seem to be OK. 

XXX The largest relative error was 2 . 4 SE-06 in row 1, column 

Verification of objective gradients ret u rned by s ubroutine FUNOBJ. 

The objective gra.dients seem to be OK . 

-3. 03878126E+OO OK 

-3 . 94170533E+OO OK 

1 . 000000008+00 OK 

S.201115118-01 OK 

1 . 000000008+00 OK 

s. 382975768-01 OK 

t . 000000008+00 OK 

4 .03658670E-01 OK 

Gradient proj ected in two directions - 3 .92 117873801E+01 1 .589819517376+01 

Difterence approxima.t ions -3. 92117440446E+01 1 . 58981962912E+01 

X(J) DX(J) G(J) Ditference approxn 

1 -3. 115612926+00 5 .02E-08 3. 64000000E+01 3. 64000000E+01 OK 

2 -t . 544509S6E+OO 5. 37E-08 3 . 40000000E+01 3 .39999999E+Ot OK 

3 -5 .09852096E+OO 5 . 96E- 08 3 . OSOOOOOOE+Ot 3. 04999999E+Ot OK 

14 1 . 17060997E+oo 7 .09E-07 1 .64 692762E+OO 1.64692883E+OO OK 

14 objective gra.dient s out of 1 thru 14 seem to be OK. 

XXX The largest relative error wu1 4.SSE-07 in column 14 

13 

Figura 1.6 : Comprovació ele les clerivacles amb VERIFY pe! problema ele la 
cadena. La comprovació correspon al punt optim del problema ele la figura 
Fig. 1.3. 
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EXIT - - OPTIMJ.L SOLUTION FOUND 

NEW 8.tSIS FILE s a.ved on file 11 Itn ~ 

No. ot iterat i ons 

No. of majar itera.tions 

Penalty paramete r 

No. ot ca.lls to FUNOBJ 

No. ot superba.aic s 

No . ot ha.sic nonlinears 

No. ot degener a.te ste ps 

Norm of X 

Norm 01: X (unsca led) 

Constra.int violation 

SECTION 1 - ROWS 

532 

38 

0.000000 

983 

11 

1. 650E+01 

1. 6SOE+01 

1 . 066E-14 

532 

Objective va.lue 

LineU" objective 

-3. 55427411362+02 

O. OOOOOOOOOOR+OO 

Nonlinea.r obj ect i ve -3. 5542741136E+02 

No. ot calla to FUNCON 995 

Norm ot reduced gn.dient 1 . 488E-07 

Norm RG I Norm PI 1. 1488-08 

Percentage 0.00 

Norm of PI 1 . 297E+01 

Norm ot PI ( uns c a.led) 1. 297E+01 

Norma.lized 6 .092E- 16 

NUMBER , , .ROW . . STA.TE • • • ACTIV I TY . • • SUCK A.CTIVITY . . LOWER LIMIT . .. UPPER. LIMIT •. DUAL A.CTIVITY 

15 Lx EQ 20.00000 o .00000 20.00000 20. 00000 4. 20857 

16 LM 1 ses 6 . 08995 - 1.18 995 4. 90000 9. 60000 0.00000 

17 LM2 ses 4 .04460 o. 35540 3 .30000 4' 40000 0 .00000 

18 LM3 UL 2. 90000 0. 00000 2. 60000 2 . 90000 -6.34607 

19 Ly EQ -1. 20000 0.00000 - 1. 20000 -1 .20000 18 . 43891 

SECTION 2 - COLUMNS 

NUMBER • COLUMN . STATE . . . A.CTIVITY . . . . OBJ GRA.OIENT . .. LOWER LI MIT . . . UPPER LIMIT . REDUCED GRADNT 

1 Y1 ses - 3. 11561 36. 40000 -3. 20000 3. 20000 0.00000 

2 Y2 ses -1 . 54451 34 . 00000 - 1.60000 1.60000 0 .00000 

3 Y3 es -5 '09852 30 .50000 - 5 . 39999 5. 39999 0. 00000 

4 Y4 es -5 . 20142 18 . 43891 NONE NONE 0.00000 

Y5 ses -t. 217 16 21 . 95000 - 1 . 90000 1 .90000 0 . 00000 

6 Y6 es o. 31739 18 ' 20 000 -5. 59999 s. 59999 0.00000 

7 Y7 ses 1.30703 14. 45000 -1 .90000 1 .90000 0 . 00000 

8 Y8 es 3 .40861 18. 43891 NONE NONE 0 . 00000 

9 Y9 es 2. 65324 12 . 63283 NONE NONE 0 .00000 

10 Y! O ses 3. 70 4 56 5 . 65000 - 3 . 90000 3. 90000 0 . 00000 

11 Y11 ses 3. 58639 1 .85000 -3 . 70000 3. 70000 0 . 00000 

12 XI ses 3 . 16745 4 . 208 57 0.00000 NONE 0.00000 

13 X2 ses 2. 17 · 20 4. 20857 0 . 00000 NONE 0 .00000 

14 X3 ses 1 . 17061 1. 64693 o .000 00 NONE 0.00000 

.I 

M+J 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Figura 1.8 : Informació a l 'optim del problema de la cadena. Correspon a 
l'op t imització del problem a de la figura F ig. 1.3. 
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2 Introducció al paquet Minos. 

En aquest capítol descriurem el paquet Minos d'optimització, amb el qua! 
poden solucinar-se tots els problemes anteriorment plantejats. Val adir que, per 
la petita mida d'aquests problemes, altres paquets més "amicables" podrien ser 
usats. Tanmateix, el fet de que Minos sigui actualment un dels millors paquets 
comercials (per no dir el millor ), fa que sigui convenient haver treballat amb ell 
i coneixer-lo mínimament. 

2.1 Dades generals . 

Minos és un sistema informatic escrit en Fortran dissenyat per resoldre pro
blemes d'optimització de grans dimensions (problemes lineals i no lineals, tant 
pel que fa a la funció objectiu coma les constriccions). El nom és un acronim 
i significa Modular In-core Nonlinear Optimization System. Els seus autors 
són Bruce A. Murtagh i Michel A. Saunders (Systems Optimization Laboratory, 
Department of Operations Research, Stanford University, California). 

2.2 Problema estandard. 

on: 

El problema estandard amb que Minos treballa té l'expressió: 

mm. F(x ) + c1x + d1y 

subj . 11 S f(x) + A1y S 1l¡ 

12 S A2 x + A3y S 112 

• Vectors constants: 
cE ffin 1 ; dEffi; 

1s (~) s u 
(2.1) 
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U1, /¡ E ffim¡ i U2, 12 E IR;' 
l, u E IR,"1+n2 

• Matrius constants: 
A1 E (m1 x n2) 
A2 E (m2 x n1) 
A3 E (m2 x n2) 

• Variables i funcions: 
F( x ): funció escalar de variable vectorial. 

J(x): funció vectorial de variable vectorial. f(x) = {f(x);}, i 
l ... m 1 . 

2.3 

x E IR, n,: variables no lineals. 
y E ffi"': variables lineals. 
11 S f(x) + A¡y S 111: constriccions no lineals. 
12 S Azx + A3y S u2: constriccions lineals. 

Metode de treball de Minos. 

Per a resoldre un problema amb constriccions d'igualtat no lineals Minos 
efectua una serie d'iteracions majors (MAJOR ITERATIONS). Dins de cada 
iteració major es resol un subproblema amb constriccions lineals (MINOR ITE
RATIONS). Aquest subproblema esta format perles constriccions lineals i fites 
del problema original i per una linealització ele les constriccions no lineals. 

Aquest procés de linealització consisteix en substituir la funció vectorial 
f(x) ele (1) per una aproximació de primer orclre f(x) fent servir el jacobia ele 
les constriccions no lineals en el punt Xk (clenotarem el jacobia amb Jk) : 

El subproblema resolt a cada iteració major k ~s : 

min. t t t - ) 1 - t( -F(x) +ex + d Y - >.k(! - Ík + 2.p(f - Ík) f - Ík ) 

Ík + A1y = b1 

A2x + A3y = b2 

subj. 
(2.2) 

zsG) su 

2 In troducaá .._ -

on: 

•La:':;.:::._ 
• >., - = ~ 

constriccio~- - -
• ~p ;-_- _, -

quadra¡ic;_ ~'- ~: 

2.4 Ru · 

ruti a ?~ _ - .: 

rutina 

fitxer 

fitxer 

Hi ha 

de] cluster cie ~ ? ;:..-_ 
cadena. da : : ~a:::=.=. 
programes e- --~- ~ . 
N OBJ i H _ -(-c) --:-:" 
estigui ese · e= ? ~ 
met poder g _·:o- 0 -_ = 
esta escrit en Fo:-::-- -
en e u en :-0::-:::-~ 

Els parfil!::p· :=- ~ =-
FUNOBJ · 

ParB.me.:- _-: 

E=·::-c. ·c. 
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-:io:::.5 ::io lineals. 

-= ~ :':mció vectorial 
!:: =e:-.-:r el jacobia de 

--".-:a a:nb h ): 

- J e I - X k ) 

j'1.C 
f - jk) 

(2.2) 
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on: 
• La funció objectiu de (2) s'anomena Lagrangia augmentat. 
• Ak és una estimació al punt Xk dels multiplicadors de Lagrange de les 

constriccions no lineals. 
• tPU - }k)1(j - }k) és el que es coneix com a !unció de penalítzacíó 

quadratíca, amb parametre de penalització p. 

2.4 Rutines i fitxers d'usuari. 

La informació que Minos necessita per a resoldre el problema se li ha de 
subministrar mitjarn;ant dues rutines i dos fitxers amb informació (dos fitxers 
que es poden convertir en un que contingui la informació dels dos anteriors): 

rutina FUNOBJ } 
juntes en un sol fitxer cadena. for o cadena. c 

rutina FUNCON 

fitxer SPECS } 
junts, i en aquest ordre, en un sol fitxer cadena. dat 

fitxer MPS 

Hi ha unes plantilles d'aquests fitxers al directori: 

DIR$EIO:[ONLC] 

del cluster de la Facultat d'Informatica de Barcelona. Els fitxers s'anomenen 
cadena. dat i cadena. for . Al fitxer cadena. for hi ha un possible main de 
programes per treballar amb Minos, així com la capc;alera de les rutines FU
NOBJ i FUNCON amb la declaració de variables . El main és recomanable que 
estigui escri t en Fortran (es pot mantenir el que hi ha o can vi ar-lo). Aixo per
met poder gestionar els fitxers d'entrada i sortida de dades, donat que Minos 
esta escrit en Fortran. Les funcions FUNOBJ i FUNCON poden ser codificades 
en e u en :ortran. 

Els parametres particulars de cada rutina són: 

FUNOBJ: 
Funcíó: Codifica la funció objectiu i el seu gradient. 
Parametres: 

Entrada: 
N: nombre de variables no lineals 
X: vector de dimensió N que conté el valor de les variables 
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Sortida: 

a cada passa. L'ordre en que estan emmagatzemades 
les variables ha de coincidir amb el declarat a l'apartat 
COLUMNS del fitxer MPS. 

F: valor de la funció objectiu corresponent a la X actual. 
G: vector de dimensió N per emmat;atzemar el gradient de 

F (ésa dir G(i) = :~ ). 
FUNCON: 

Funció: Codifica les constriccions no lineals i els seus gradients (jacobia) . 
Parametres: 

Entrada: 
N: nombre de variables no lineals. 
M: nombre de constriccions no lineals (només s'usa si el ja

cobia es codifica de forma densa). 
NJAC: nombre d 'elements no nuls del jacobia (només s'usa si el 

jacobia es codifica de forma esparsa). 

Sortida: 

X : vector de dimensió N que conté el valor de les variables 
no lineals a cada iteració. 

F: vector de dimensió M la component i del qua! correspon 
al valor de la constricció no lineal número i pels valors 
de les variables no lineals de la iteració actual ( emma
gatzemades a X). 

G: si el jacobia actual s'emmagatzema dens, és la matriu 
(M x N) que correspon al jacobia de F. Si el jacobia 
s'emmagatzema espars, és el vector de dimensió NJAC 
que conté els elements no nuls del jacobia en el mateix or
dre que l'indicat a l'apartat COLUMNS del fitxer MPS. 

2.5 Lectura i escriptura de dades a les rutines FUNOBJ 
i FUNCON. 

< I> 

Minos té declarada un zona COMMON anomenada MlFILE ambles varia
bles IREAD, IPRINT, ISUMM. Ens interessa el contingut de les dues primeres: 

<I> El <lit en aquest apartat, pel que fa a les zones COMMON, només té sentit 
si les rutines FUNOBJ i FUNCON estan programa.des en Fortran. 

2 In troduccio;;... ::;.-
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exe::::::~ 

IPRI.\T :.:=:-"' ~ 

Es a 6:- ~ -~ 
CO!vüIO_ - ? ~ :-~=.: 
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exemple. pe:- _ -·
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2.6 Aparra· 

L 'apa:-·a · ;: _ _=.: 
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BEGf.\-

--~-- ---

E.\"D 

De Ja pri::::e:-a -
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Vegem a co 
SPECS. 

Parametres q:;e 
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2 Introducció al paquet Minos 19 

IREAD: unitat logica de lectura assignada al fitxer d'entrada de dades (per 
exemple, cadena. dat ). 

IPRINT: unitat logica d'escriptura assignada al fitxer de sortida de resultats 
(per exemple, cadena. lis ). 

És adir, si des de les rutines FUNOBJ i FUNCON s'accedeix a la zona 
COMMON MlFILE afegint al codi: 

COMMON /MlFILE/ IREAD,IPRINT,ISUMM 

aleshores es poden llegir dades afegides del fitxer d 'entrada cadena. dat i afe
gir informació al fitxer de sortida cadena. lis . Aixo e arrer pot ser útil, per 
exemple, per escriure a la darrera iteració el valor de les variables a l'optim amb 
totes les xifres significatives desitjades. 

2.6 Apartat SPECS. 

L'apartat SPECS (o fitxer si esta separat de l'altre apartat anomenat MPS) 
defineix els diferents parametres sobre el funcionament del paquet Minos i sobre 
les característiques del problema. El format d'entrada de dades és lliure, i 
l'aspecte general de l'apartat SPECS és: 

BEGIN 

PARAULA_CLAU_l [PARAULA_CLAU_2] [VALOR_NUMERIC] 

END 

De la primera paraula clau només són significatius els tres primers caracters; 
de la segona (si n'hi ha segona) només són significatius els 4 primers caracters. 
Vegem a continuació una part del parametes que poden ser indicat a l'apartat 
SPECS . 

Parametres que depenen de les dades del problema: 

COLUMNS k: amb k indiquem el nombre sobreestimat de 
columnes de la matriu de constriccions (nom
bre sobreestimat de variables). 

ROWS k: amb k denotem el nombre sobreestimat de 
files de la matriu de constricions (nombre so
breestimat de constriccions lineals i no line
als ). 
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ELEMENTS k: k és el nombree sobreestimat d'elements no 
nuls a les matrius A 1 , A2, A3 i al jacobia. 

NONLINEAR CONSTR. k : on k és el nombre de constriccions no line
als. 

NONLINEAR VARIABLES k : on k és el nombre de variables no lineals. 

Parametres que no depenen de les dades del problema: 

JACOBIAN SPARSE: indica que el jacobia s'emmagatzemara de for
ma esparsa, ésa dir, només es guardaran els ele
ments no nuls del jacobia. Es diu que una ma
triu és esparsa si té una gran quantitat d'elements 
nuls. Si el jacobia és espars resulta convenient 
triar aquesta opció. Si es volgués emmagatze
mar dens no caldria especificar res, donat que 
aquesta és l'opció per defecte. 

DERIVATIVE LEVEL k: controla el calcul del gradient de la funció ob
jectiu i del jacobia de les constriccions: 

2.7 

k= l: Minos calcula el jacobia i el gra
dient s'ha de codificar a la FU
NOB.J. 

k=2: Minos calcula el gradient i el ja
cobia s 'ha de codificar a la FUN
CON. 

k=3: S'ha de codificar gradient i jaco
bia. Aquesta és l'opció amb que 
haureu de resoldre el problema. 

VERIFY: Provoca la comprovació per diferencies finites 
de tots els elements del gradient i del jacobia. 
calculats per les rutines FUNOBJ i FUNCON. 

LOG FREQUENCY k: controla la freqüencia amb la que s'escriu in
formació al fitxer de sortida. S'imprimira una 
línia d'informació per cada k iteracions menors. 

Apartat MPS. 

Especifica els noms de les constriccions i variables, indica com intervé cada 
variable dins cada constricció, i defineix els termes inclependents de les cons
triccions i els límits de les variables. Aquest format no és propi de Minos; 
és un format estandard d'especificació de problemes usat per diversos paquets 
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d'optimització. 
El format d'entrada no és lliure i cada paraula clau ha d'estar entre unes 

columnes determinades al fitxer. L'aspecte general de l'apartat MPS és: 

123456789Ó1234567896123456789~123456789~123456789g123456789812345 
NAME nomuproblema 

ROWS 
ww constricció 

COLUMNS 
variable constru1 coeficientu1 constru2 coef icientu2 

RHS 
nomuindp construu termeuindependent 

RANGES 
nomurang construu valorudelurang 

BOUNDS 
zz nomuboun variable valorudelulimit 

ENDDATA 

Al MPS anterior en majúscula apareixen les paraules clau i en minúscula 
les dades que varien d'un problema a l'altre (i subratllats hi ha el nombre de 
caracters maxim que pot ocupar cada nom). Els camps que s'han marcat com 
ww, nomuindp, nomurang, zz i nomuboun indiquen el tipus de constricció (ww), 
el nom donat al conjunt de termes independents (nomuindp), el nom donat al 
conjunt de rangs (nomurang) , el tipus de límit de la variable (zz) i el nom 
donat al conjunt de límits (nomuboun) . Descriurem a continuació cadascuna de 
les seccions del MPS. 

Secció N AME: 
S'usa per donar un nom al problema que s'esta codificant. El format que 

hem d'utilitzar és: 

123456789Ó123456789612 

NAME . ......... problema 

on problema és el nom que donem al problema i els punts indiquen espais en 
blanc . 
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Secció ROWS: 
Declara el nom i tipus de les constriccions (i de la part lineal de la funció 

objectiu si n'hi ha). S'han de posar primer les no lineals i a continuació les 
lineals. El format que hem d'utilitzar és: 

123456789012 
ROWS 

.ww.constric 

on els punts indiquen espais en blanc, constric és el nom de la constricció i ww 
ens indica el tipus de constricció que pot ser: 

Secció COLUMNS: 

> 
< 
funció objectiu o constricció lliure 

Aquesta secció del MPS serveix per: 

l. Declarar els noms ele les variables. 
2. Donar valors als coeficients amb els que intervenen les variables dins 

de cada constricció lineal. 
3. Si el jacobia s'emmagatzema espars, indica quina és la posició dels 

elements no nuls del jacobia. En aquest cas, el valor numeric indicat 
no té importancia (pot ser zero, per exemple ). 

Si hi ha variables lineals i no lineals, primer s'han de declarar les 
no lineals. Fins que no s'han introdult tots els coeficients que afecten a una 
variable no es pot comen<;;ar amb una nova variable. L'ordre en que es declarin 
les variables no lineals ha de coincidir amb l'ordre usat al vector X de les 
funcions FUNOB.J i FUNCON. Així , comen<;;ant amb X(l) i continuant fins 
a X(N) haurem de declarar: 

l. el nom triat per a la variable X( í) . 
2. si el jacobia s'emmagatzema en forma esparsa, els elements no nuls 

de la colum ,a i-essima del jacobia, indicant el nom de la constricció 
no lineal corresponent i un valor numeric fictici. 

3. els coeficients no nuls de la columna i-essima de la matriu de cons
triccions lineals, indicant el nom de la constricció lineal i el valor 
numeric del coeficient. 
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El forma· ¿·_ 

1234:--:__: 
ce:.... :: 

on els pun s '..::! • _ -= 
estem traer ar:· . ::~-, 
variable en q:::e:-
que la \a.riab~e _ ~ 
lineal es po ~~ _ 
han d 'aparel.~e:- e¿~ 
no tenen cap c __ ~ 

Secció RHS: 
Declara e:S --==-=. 

neals). Poder: a...~-"'::: 

2~.:::-.:.: 

RHS 

-----

Secció RA..\"Gi:S 
S'usa per ée=-== 

d'aquesta seccio é;, 

123455-::: :_ 
RA!i:;~ 

on els pun s i_é:a·-=~ _ 
al conjunt de ra:::.;0 
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El format d'escriptura d'aquesta secció és: 

1234ss1a9~1234ss1a901234ss1a9n1234ss1a9~1234ss1a9~1234ss1a9í1 
COLUMNS 

.. .. variable .. constru1 . . coeficientu1 . . . constru2 .. coeficientu2 

23 

on els punts indiquen espais en blanc, variable és el nom de la variable que 
estem tractant, constru 1 i constru2 són noms de constriccions on intervé la 
variable en qüestió, i coeficientu 1 i coeficientu2 indiquen els valors amb 
que la variable que tractem afecta a cada constricció (si la constricció és no 
lineal es pot posar qualsevol valor). Cal tenir en compte que en aquest apartat 
han d 'apareixer els noms de totes les variables, lineals i no lineals, fins i tot si 
no tenen cap coeficient associat . 

Secció RHS: 
Declara els termes independents de totes les constriccions (lineals i no li

neals ). Poden ai;ar en qualsevol ordre. El format d'escriptura és : 

123456789d123456789d1234567a9cr1234s6 
RHS 

.... nomuindp . . construi .. termeuindept 

on els punts indiquen espais en blanc, nomuindp indica el nom que donem al 
conjunt de termes RHS, construi indica el nom de la constricció que tractem i 
termeuindept representa el valor del terme independent. El nom nomuindp és 
arbitrari pero ha de ser el mateix pera totes les components d'un mateix vector 
de termes independents, i només serveix pera donar noma aquest vector. 

Secció RANGES: 
S'usa per definir constriccions del tipus l S f; S u . El format d'escriptura 

d'aquesta secció és: 

123456789d12345678961234s61a9cr123456 
RANGES 

. . .. nomurang . . construi . . termeuranges 

on els punts indiquen espais en blanc, nomurang indica el nom que donem 
al conjunt de rangs, constru i indica el nom de la constricció que tractem i 
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termeuranges representa el valor del rang. El nom nomurang té la mateixa 
funció que el nom nomuindp. Si a l'apartat RHS s'ha definit F(x) ~u i volem 
tenir l ~ F( x ) ~ u el valor del rang ha der ser rang = u - l . 

Secció BOUNDS: 
Declara les fites de les variables. El seu format és: 

12345678901234567896123456789S123456 
BOUNDS 

. zz.nomuboun . . variable . . termeubounds 

on els punts indiquen espais en blanc, nomuboun indica el nom que donem al con
junt de fites, variabl e indica el nom de la variable que tractem i termeubounds 
representa el valor de la fita. El nom nomuboun té la mateixa funció que als 
dos apartats anteriors. El camp zz ens indica el tipus ele fita i pot prenclre els 
valors: 

{
LO 

zz = UP 
FR 
FX 

~ 
:'.". 
variable lliure 

Existeix la possibilitat ele fixar clins d'aquest apartat el punt inicial a partir 
del qual Minos comem;ara la cerca del punt inicial factible. Per defecte Minos 
inicialitza les variables a zero o a la fita més propera a zero, la qua! cosa pot 
provocar problemes en certes constriccions no lineals. Per fixar el valor inicial 
cl'una variable cal incloure a l'apartat BOUNDS la següent lín ia : 

2.8 

12345678901234567896123456789~123456 
. FX.INITIALu . . variable .. valori~i cial 

Exemple de codificació d'un problema en format 
MPS 

Sigui el problema: 

2 Introducció a. 

El fitxer ~ . _ .::: ::..; 
jacobia seria: 

123456789¿123~=~-~ 
NAME 
ROWS 
E CONSN L: 
E CONSN0:.2 
G CONSN 3 
L CONSL -111 

COLUMNS 
Xl 

RHS 

X2 
X3 

TERM!b'DE 
TERM!li'") =: 
TERMHT E 
TERMili :" 

BOUNDS -
LO LIMSIMP 
LO LIMSIM? 
UP TIMS MP 

ENDDATA 

I : 

i amb emmaga·z ~-

NAME 
ROWS 
E COI/Sii 
E COllS/I :.2 
G COl/Sli :_ 3 
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E::;: : = ~ u i volem 

_<;_~e donem al con
-~~ : t ermeubounds 
~¿-.;:a funció que als 

- :'.::;;. '. ?Ot prendre els 

. ::::: inicial a partir 
-·- ?e defecte Minos 
~eco. '.a qual cosa pot 

::e: =..""<:a= el valor inicial 
,.:.r::.; ~a: 

o ema en format 
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min. (x1 +x2 +x3)2 
subj. x2 1 +x~ =2 

x4 
2 =4 

x4 
1 +x~ 20 

2x¡ +4x2 -X3 :::; 1 
X¡ 2: Ü, X2 ::::: Ü, X3 :::; 1 

El fitxer MPS associat a aquest problema amb emmagatzemament dens del 
jacobia seria: 

12345678901234567896123456789~123456789~123456789~123456789 
NAME PROBLEM1 
ROWS 

E CONSNOL1 
E CONSNOL2 
G CONSNOL3 
L CONSLIN1 

COLUMNS 

RHS 

X1 

X2 
X3 

TERMINDE 
TERMINDE 
TERMINDE 
TERMINDE 

BOUNDS 
LO LIMSIMP 
LO LIMSIMP 
UP T.IMSIMP 

ENDDATA 

CONSLIN1 

CONSLIN1 
CONSLIN1 

CONSNOL1 
CONSNOL2 
CONSNOL3 
CONSLIN1 

X1 
X2 
X3 

2.0 

4.0 
-1. o 

2 . 0 
4.0 
o.o 
1.0 

O. 
o. 
1. 

i amb emmagat.zemament espars del jacobia seria: 

1234567890123456789Ó123456789~123456789~123456789~123456789 
NAME PROBLEM1 
ROWS 
E CONSNOT.-1 
E CONSNOL2 
G CONSNOL3 
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L CONSLIN1 
COLUMNS 

X1 CONSNOL1 o.o 
X1 CONSNOL3 o.o 
X1 CONSLIN1 2 .0 
X2 CONSNOL1 o.o 
X2 CONSNOL2 o.o 
X2 CONSLIN1 4.0 
X3 CONSNOL3 o.o 
X3 CONSLIN1 -1. o 

RHS 
TERMINDE CONSNOL1 2.0 
TERMINDE CONSNOL2 4 .0 
TERMINDE CONSNOL3 o.o 
TERMINDE CONSLIN1 1.0 

BOUNDS 
LO LIMSIMP X1 o. 
LO LIMSIMP X2 o. 
UP LIMSIMP X3 1. 

ENDDATA 

2.9 Muntatge 
. . 
1 execuc10. 

Un cop s'ha fet el fitxer cadena. dat amb l'apartat SPECS i MPS, es tenen 
codificades la FUNOBJ i FUNCON (bé en Fortran, bé en C) i un programa 
principal que faci la crida a Minos, cal, abans de res, compilar-ha tot (el pro
grama principal i el fitxer on es traben la FUNOBJ i FUNCON) . Si suposem 
que s'ha escrit tot en Fortran i es troba dins d'un fitxer anomenat (un cop hem 
compilat) cadena.obj l'ordre que haurem d 'executar per fer el muntatge sera: 

LINK cadena. obj ,USER$LIB:[MINOS53]MINOS53/LIB 

Si per contra hem escrit les dos rutines FUNOBJ i FUNCON en C i les tenim al 
fitxer, per exemple, cadena . c, i el programa principal que crida a Minos ( escrit 
en Fortran) es traba al fitxer anomenat, per exemple, MAIN.FOR, per fer el 
muntatge (un cop compilat tot) farem: 

LINK MAIN.OBJ,cadena . obj ,USER$LIB:[MINOS53]MINOS53/ LIB 

Després d'executar el programa (si s'emprael programa principal subminis
trat) s'obtindra un fitxer anomenat cadena . lis amb el resultat de l'execució, 
i un fitxer anomenat FOR009.DAT. Aquest darrer no té cap resultat interes
sant, i ens centrarem en el cadena.lis . Aquest fitxer cadena . lis té diferents 
apartats amb parametres i estadístiques de l'execució. Cal fixar-se en l'apartat 
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MPS FILE. o::: ::::.OC. 
fitxer cadena . :i~: 

XXX.."\ -..,.-_....._ 

Aquest missa ;::e_ = 
objectiu no l.in~~ ( 
SINF,OBJEC::-::-.~ 
a un punt fac ib:e .-. 
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factible i per ::o:. __ 

Minos u i:i:;:;;. 
la dimensió de z 
verificar si aq ·a ¿_ 
NABLE WORK3. __ _ 
que es pot troba: - -
que el segon. ca! --,, -

Abans de do-- -
NOBJ i F G-_\-CO.'.- e:c

objectiu i del jacOC..a 
és incloure inici~ _ . 
Amb aixo s'es a : :: 

nent del gradie::::: : ;
comprovacions es · _ ~ 

GRADIE!\TS RE:.---:._-::: 
OF OBJECTT\"""E: : __ · 
FUNOBJ. 

Si tot ha a::a - ;:,.,,. 

o algun altre missa· ~e 
el valor de la \a._-'.a::~; 
donar informació a :· _g

les rutines FT.:SOBi: : 
és: 

NSTATE = .J 

NST.U E =: 1 

NSTATE =::: _ 
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MPS FILE, on poden sortir missatges d'error i avisos relatius a la lectura del 
fitxer cadena. dat , com ara: 

XXXX WARNING - NO LINEAR OBJECTIVE SELECTED 

Aquest missatge, en concret, indica que s'esta resolent un problema amb funció 
objectiu no lineal. Cal observar també l'apartat ITERATIONS. A la columna 
SINF,OBJECTIVE apareix la suma d'infactibilitats quan encara no s'ha arribat 
a un punt factible. A partir d'aquest moment conté el valor de la funció objectiu. 
A la columna ITN es mostren les iteracions que necessita per trobar un punt 
factible i per trobar l'optim. 

Minos utilitza com a espai de treball el vector Z(NWCORE). El valor de 
la dimensió de Z(.), NWCORE, es troba declarada al programa principal. Per 
verificar si aquesta dimensió és suficient heu de comparar el valor del REASO
N ABLE WORKSPACE LIMITS amb el de ACTUAL WORKSPACE LIMITS, 
que es pot trobar abans de l'apartat MPS FILE. Si el primer valor fos major 
que el segon, caldra augmentar el valor de NWCORE. 

Abans de donar un resultat per bo cal comprovar que les subrutines FU
NOBJ i FUNCON estan proporcionant valors correctes del gradient de la funció 
objectiu i del jacobia de les constriccions. Una forma aconsellable de procedir 
és incloure inicialment al fitxer SPECS la clau VERIFY LEVEL 3 o VERIFY. 
Amb aixo s'esta fon;ant a Minos a fer una comprovació component a compo
nent del gradient i del jacobia al punt inicial d'iteració. Els resultats d'aquestes 
comprovacions es troben als apartats VERIFICATION OF CONSTRAINTS 
GRADIENTS RETURNED BY SUBROUTINE FUNCON i VERIFICATION 
OF OBJECTIVE FUNCTION GRADIENTS RETURNED BY SUBROUTINE 
FUNOBJ. 

Si tot ha anat bé, ha d'apareixer el missatge: 

EXIT - OPTIMAL SOLUTION FOUND 

o algun altre missatge de EXIT si hi ha hagut problemes. Cal observar també 
el valor de la variable interna NSTATE. Aquesta variable l'empra Minos per 
donar informació a l'usuari de l'estat de l'optimització quan efectua una crida a 
les rutines FUNOB.J i FUNCON. El significat deis diferents valors de NSTATE 
és: 

NSTATE = O: s'efectua una crida normal a les rutines. 
NSTATE = 1: Minos crida per primera vegada a les rutines. 
NSTATE = 2: Minos crida per darrera vegada a les rutines, havent-se 
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assolit l'optim. 
NSTATE > 2: Minos crida per darrera vegada a les rutines, sense haver 

assolit l'optim. En aquest cas, els diferents valors de la 
variable NSTATE indiquen !'error que s'ha produi:t. 

S'ha d'observar el seu valor a l'optim al final del fitxer cadena.lis, i si tot ha 
anat bé ha de valer NSTATE=2. 

Finalment a l'apartat SECTION 1 - ROWS es mostra el valor final de 
les constriccions a la columna ACTIVITY. En aquesta mateixa columna de 
l'apartat SECTION 2 - COLUMNS apareix el valor de cada variable a l'optim 
si aquest s'ha assolit. 

3 Informe de la pru::JC, 
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3.3.-



,b el pa,quet MINOS 

- :-.::'.:les. sense haver 
-:e:-eI!tS \a.lors de la 

~-e s'ha produ'it. 

¿~a . lis. i si tot ha 

~:-a e1 \a.lor final de 
:::a:eixa columna de 
'z ·.ariable a l'optim 
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3 Informe de la practica. 

L'informe d'aquesta practica ha de contenir els següents apartats: 

1. - Llistats de : 

1.1 .- Els codis generats: programa principal, FUNOBJ i FUNCON. 

1. 2. - El fitxer cadena. dat. 

1. 3. - La part del fitxer cadena . lis que mostri la comprovació del gradient 
i del Jacobia, i la informació a l'optim (informació general, SECTIDN 1 
i SECTIDN 2). 

2. - Un dibuix de la cadena, a escala, en la seva posició d'equilibri, destacant 
les baules elastiques. Heu d'inclicar, per cada baula, les seves X¡ i y¡ optimes 
i, per a les elastiques, la seva longitud a l'equilibri. 

3.- Respongueu a les següents preguntes: 

3.1 .- Consiclereu que es vol disminuir el maxim posible l'energia potencial 
total de la cadena, i que !'única posibilitat és, o bé modificar el valor 
de Lx o bé modificar el valor de Ly en ±lmm. Sense reoptimitzar el 
model, incliqueu, raonadament, quina seria la millor opció. 

3.2. - Sense reoptimitzar el model, calculeu, aproximadament, quina vari
ació provocaría en l'energia potencial total una modificació de +lmm 
en el valor de Ly. Comproveu la resposta reoptimitzant el model amb 
el valor de Ly modificat. 

3. 3. - A partir de la informació que proporciona Minos, és possible s:-- ber si 
el punt solució obtingut és un mínim local del nostre problema? Per 
que? En cas de resposta negativa, indiqueu el procecliment que caldria 
seguir per tal de comprovar si es tracta d'un mínim local. 


