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RESUMO
O presente trabalho é referente à resolução de sistemas de equações lineares, por meio de
métodos diretos que realizam uma decomposição da matriz

dos coeficientes do sistema de

equação lineares. Será demonstrado o método da Fatoração

tradicional para que possa ser

feito uma comparação com o método de Doolittle e o método de Crout. São levantados
aspectos básicos que possibilitarão uma compreensão mais completa sobre os métodos. Os
três métodos estudados realizam uma decomposição sobre a matriz

do problema em um

produto de duas matrizes triangulares, fáceis de serem resolvidas por substituições retroativas.
Esta pesquisa contém as quatro fórmulas fundamentais para obtenção dos elementos das
novas matrizes

e

, utilizadas nos métodos de Doolittle e de Crout, porém, não é realizada

nenhuma demonstração matemática extensa. Ao final são apresentados alguns exemplos de
aplicação numéricos sobre cada método, a fim de ilustrar didaticamente sua aplicação, onde
ficou constatado a eficiência dos métodos para resolução dos problemas propostos, onde foi
observado uma tendência de menor tempo de processamento dos métodos de Crout e Doolittle
em relação ao LU tradicional.
Palavras-chave: Sistemas de Equações Lineares. Fatoração LU. Doolittle. Crout.
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1

INTRODUÇÃO
De acordo BURIAN, LIMA e JUNIOR (2011) na ciência, muitos problemas podem ser

modelados matematicamente em termos de sistemas de equações lineares. Para estes sistemas
existem vários métodos de resolução já bastante utilizados, principalmente no que diz respeito
a matrizes quadradas. Muitos exemplos podem ser citados sobre sua vasta aplicação prática
em diversas áreas do conhecimento, alguns deles são: análise de vibrações, em um sistema
mecânico; cálculo de estruturas, na construção civil; cálculo do ponto de equilíbrio de
mercado, em economia; meteorologia, na previsão do tempo; otimização de sinais de transito
e linhas do metrô; mecânica quântica; equilíbrio estático, nos nós de uma treliça; cálculo de
estruturas de redes elétricas; solução de equações diferenciais; estudos quantitativos, nos
problemas de administração; entre muitas outras aplicações na ciência e na engenharia.
Os sistemas de equações lineares estão associados a muitos problemas nos campos da
engenharia e da ciência. Segundo LEON (1943), mais de 75% dos problemas matemáticos
encontrados em aplicações cientificas e industriais envolvem a resolução de sistemas lineares
em algum estágio.
Contudo, resolver sistemas de equações lineares de grande porte é uma tarefa árdua, onde
os métodos iterativos se sobressaem em relação os métodos diretos. Segundo BURDEN e
FAIRES (2008), para grandes sistemas esparsos, essas técnicas são eficientes em termos tanto
de armazenamento no computador quanto de cálculos. A abordagem de fatoração da matriz
dos coeficientes é uma abordagem que pode ser vantajosa em várias situações, com algumas
vantagens de desempenho numérico.

1.1 JUSTIFICATIVA
A construção de um trabalho a respeito de métodos numéricos em Fatoração LU é de
suma importância para várias áreas de atuação, pois existem inúmeros tipos de problemas que
envolvem sistemas de equações lineares, assim como também existem um grande número de
métodos de resolução desses sistemas, e cada método possui bons resultados para certo tipo
de problema e não tão bons para outro tipo de problema.
Logo, aplicar o método que melhor se adapta a cada situação é de fundamental
importância para que possamos ter um resultado rápido e confiável, possibilitando a análise
da situação com uma base confiável.
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1.2 OBJETIVOS
O presente trabalho visa comparar e discutir acerca de métodos numéricos diretos que
realizam uma decomposição da matriz

dos coeficientes para resolver sistemas de equações

lineares. Os métodos vistos aqui realizam a decomposição da matriz

do problema em um

produto de duas novas matrizes triangulares superior e inferior. O método da Fatoração
tradicional utiliza os princípios básicos da Eliminação de Gauss para adquirir os elementos
das matrizes

e

, enquanto os métodos Doolittle e Crout se utilizam de fórmulas para

esses elementos (BURDEN, 2008).
Na prática, geralmente, tem-se que resolver sistemas de equações lineares de grande
porte, que envolvem um grande de número de equações e variáveis representando dados de
um problema, que pode surgir das diversas áreas distintas da ciência (BURDEN, 2008).
Devem-se encontrar métodos numéricos que se apresentem mais vantajosos e eficazes na
resolução desses problemas.
Serão analisados aspectos práticos, teóricos, exemplos de aplicação e algoritmo para
cada método. De acordo com a problemática exposta acima, o trabalho que pretendemos
desenvolver busca alcançar os seguintes objetivos:

1.2.1 Objetivo Geral
Efetuar um comparativo entre métodos numéricos que realizam fatoração LU na matriz
dos coeficientes para resolução de sistemas de equações lineares, analisando a solução
encontrada e o tempo de processamento.

1.2.2 Objetivos específicos
 Analisar os aspectos teóricos e práticos do método da Fatoração LU;
 Analisar a aplicação da fatoração LU através de sua formulação tradicional e das
fórmulas de Doolittle e Crout;
 Analisar a aplicabilidade de cada método de acordo com as suas pré-condições;
 Implementar o algoritmo do método proposto na plataforma computacional
numérica Scilab;
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
O presente trabalho foi desenvolvido com base em uma pesquisa bibliográfica sobre a
temática abordada, baseada em literaturas específicas da área, e na realização de testes
numéricos dos métodos com auxílio computacional. A organização deste trabalho está com a
seguinte formação metodológica:


No capítulo 1, contém a organização metodológica, justificativos e objetivos de
estudo;



No capítulo 2, a fundamentação teórica matemática que dará suporte aos métodos
estudados no qual serão usados para encontrar a solução do sistema de equações
lineares pela fatoração LU, Doolittle e de Crout. Apresentaremos a fundamentação
dos métodos diretos: Cramer, Retrosubstituição, Gauss, LU tradicional, Doolittle
e Crout descrevendo o funcionamento de cada um deles;



No capítulo 3, é demostrado um exemplo numérico de aplicação usando um
modelo numérico computacional com o algoritmo de casa método e alguns
problemas;



No capítulo 4, contém uma comparação dos resultados obtidos com a aplicação
computacional dos métodos LU Tradicional, Doolittle e Crout;



No capítulo 5, serão apresentadas as considerações finais deste trabalho.
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2

FUDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 EQUAÇÃO LINEAR

Para um bom entendimento deste trabalho, o leitor deve está familiarizado com os
conceitos básicos envolvendo matrizes e determinantes. Sugerimos para revisão desses
conteúdos os trabalhos de LIPSCHUTZ, STRANG e LEON. Por este motivo, a revisão desses
itens não faz parte do escopo do presente trabalho.
Uma equação linear na forma geral é representada pela seguinte equação,

a1x1 + a2x2 + ···+ anxn = b

(1)

onde, a1, a2,..., an são chamados coeficientes, b é chamado de termo independente e x1, x2,..., xn
são as incógnitas ou variáveis.
Para LIPSCHUTZ (1977) equação linear é qualquer expressão formada pela soma do
produto de uma constante por uma variável de primeiro grau. De acordo com FRANCO
(2006, p. 118), "uma equação é linear se cada termo contém não mais do que uma variável e
cada variável aparecer na primeira potência". Já para BARROSO (1987) uma equação é
linear se cada termo contiver não mais que uma variável e cada variável aparecer na primeira
potência.
Segundo LEON (2008), quase todos os problemas matemáticos, sejam eles industriais ou
científicos, de alguma forma recaem na resolução de um sistema linear, por mais complexo
que seja esse sistema. Usando alguns dos métodos podemos reduzir esse problema, e até
torná-lo mais simples.
As soluções de sistemas de equações lineares são obtidas de forma mais simples, se
comparadas os sistemas formados por equações não lineares, que são sistemas mais
complexos. Se trabalharmos com sistemas de equações lineares devemos escolher o método
que possua um melhor desempenho para o sistema em estudo, assim preservando a máxima
precisão desejada na resolução do mesmo (FRANCO, 2006).

2.2 SISTEMA DE EQUAÇÃO LINEAR

Um sistema de equações lineares é um conjunto de

equações lineares com

variáveis. Um sistema pode ser apresentado formalmente na seguinte configuração:
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a11x1  a12 x2  ...  a1n xn  b1
a x  a x  ...  a x  b
 21 1 22 2
2n n
2



am1 x1  am 2 x2  ...  amn xn  bm

(2)
Utilizando notação matricial, um sistema de equações lineares pode ser escrito na
seguinte forma:
(3)
onde n = 1,2,3, ...,n e m = 1,2,3,...,m.

Onde

é uma matriz de ordem

que contém os coeficientes do sistema,

vetor das incógnitas que se pretende descobrir, e

éo

corresponde ao vetor dos termos

independentes. Formalmente tem-se:

 a11
a
 21
 

 
a m1

a12
a 22


am2

... a1n 
... a 2 n 

 


 
... a mn 

 x1   b1 
 x  b 
 2  2
   =  
   
 
 x n  bm 

(4)

Um sistema linear também pode ser expresso na sua forma de matriz aumentada, ou seja,
uma matriz que é formada pelos coeficientes mais a última coluna formada pelos termos
independentes. Tomando o exemplo anterior de um sistema na forma geral pode-se expressa
uma matriz aumentada em sua forma geral da seguinte forma:

[

]

(5)

No presente trabalho, enfocamos apenas sistemas com a matriz A quadrada, ou seja, em
que

.

16

2.3 CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS LINEARES
2.3.1 De acordo com a solução

De acordo com FRANCO (2006, p. 119), a classificação de um sistema linear é feita em
função do número de soluções que ele admite.
 Sistema Possível: quando o sistema admite pelo menos um resultado. Se o sistema
linear for possível pode ser:
Determinado: o sistema possui uma única solução;
Indeterminado: se o sistema admitir mais de uma solução;
 Sistema Impossível: é quando o sistema não permite soluções.
No caso em que o determinante

( )

, o sistema é denominado singular e admite

infinitas soluções ou é impossível. Se

( )

, o sistema é dito não singular e tem solução

possível e determinada.

2.3.2 De acordo com o tamanho

De acordo com GAVALA (2001), podemos classificar também um sistema de equações
lineares pelo seu tamanho, analisando quantas equações lineares compõem o sistema
estudado. Se o sistema for m > 300 temos um sistema grande e m < 300 um sistema
pequeno, onde m é o número de equações que compõe o sistema.

2.4 TRANSFORMAÇÕES ELEMENTARES E MATRIZES EQUIVALENTES

É importante salientar as propriedades dos sistemas de equações lineares e das matrizes.

2.4.1 Transformações elementares

Teorema 2.1. Seja S um sistema linear. Aplicando sobre as equações deste sistema ums
sequência de operações elementares escolhidas entre:
(i). Permutar duas das equações do sistema. Assim sendo o sistema obtido por essa operação
possui a mesma solução do sistema original e vice-versa.
(ii). Multiplicar uma das equações do sistema por um número real diferente de zero. Assim o
sistema obtido possui a mesma solução que o sistema original e vice versa.
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(iii). Somar a uma das equações do sistema uma outra equação desse sistema multiplicada
por um número real.
obtemos um novo sistema S1, e os sistemas S e S1 são equivalentes.
Demostração: Ver em Ruggiero e Lopes (1996, p.121).
Denominam-se de transformações elementares as seguintes operações sobre as equações
de um sistema linear (BARROSO, 1987):
a) Trocar a ordem de duas equações do sistema;
b) Multiplicar uma equação do sistema por uma constante não nula;
c) Somar duas equações do mesmo sistema.

2.4.2 Determinantes

Definem-se as transformações elementares para matrizes de forma análoga ao feito com
sistemas de equações lineares, e assim pode nos provar a equivalência entre duas matrizes
e

. Em outras palavras, quando uma matriz

elementares nas linhas ou nas colunas,
equivalente a

,

( )

é obtida a partir de

é equivalente a

por transformações

. Tem-se então que, se

é

( ) (BARROSO, 1987).

2.4.3 Matriz triangular

Existem tipos de sistemas lineares que possuem solução que exige pouco esforço
mecânico. Esses tipos de sistemas são encontrados quando a matriz dos coeficientes gerada
pelo sistema é denominada uma matriz triangular.
Esta configuração de matriz é interessante para métodos que decompõem a matriz

.

Uma matriz triangular é uma matriz quadrada em que todos os elementos de acima ou abaixo
da diagonal principal são nulos. Se, são nulos os elementos abaixo da diagonal principal, isto
é,

𝑖𝑗

para 𝑖 > 𝑗, a matriz é chamada triangular superior; se são nulos os elementos

acima da diagonal, isto é,

𝑖𝑗

para 𝑖 < 𝑗, a matriz é chamada de triangular inferior

(SPARANDIO, 2003). Assim tem como exemplo de matrizes triangulares superiores e
inferiores (6) e (7) respectivamente.

[

]

(6)
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[

Triangularizando a matriz

]

(7)

, resolve-la torna-se um processo muito simples.

A

vantagem desse formato vem do fato de que uma matriz triangular tem solução trivial
(BURIAN, 2011). Temos então:
{

(

)(

)

(

(8)

)

Percebe-se facilmente que a última equação do sistema tem solução direta da qual é
obtida a resolução da equação (8). Portanto é extremamente vantajoso transformar uma matriz
em uma matriz triangular equivalente.
Sempre, na matriz triangularizada, ao se realizar a retrossubstituição o elemento da
diagonal principal será colocado na posição da equação (8). Observe que os sistemas
triangulares determinados, isto é, quando

𝑖

𝑖𝑖

( )

singular e possui solução única, ou seja,

, indicam que o sistema é
. Entretanto, poderia haver algum

elemento nulo, na diagonal principal e, neste caso, o sistema possuiria mais que uma ou
nenhuma solução. Sendo assim, não deve haver o número zero na diagonal principal da matriz
triangularizada adquirida, isso é indicativo de que o sistema não tem solução.

2.5 ESTRATÉGIAS DE SOLUÇÕES

Os métodos numéricos para resolução de sistemas de equações lineares podem ser
classificados, diretos e iterativos.

2.5.1 Métodos diretos

Os métodos diretos, podem ser definido como sendo métodos cuja solução do sistema, se
existir e for única, é obtida através de um número finito de passos pré-determinados
Sperandio et al.(2003, p. 68).
Estes métodos determinam a solução exata do sistema, sendo somente necessário que a
matriz seja quadrada e não singular (

).
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Podemos observar a precisão do resultado encontrado em relação à solução exata através
do (resíduo). O cálculo para o resíduo,

, é realizado através da seguinte fórmula

(BARROSO, 1987):
(9)
Onde

é o vetor solução do sistema.

O custo computacional, em termos de processamento, num método direto pode ser
estimado por meio do número de operações que ele envolve. Os métodos diretos geralmente
são usados para resolver sistemas de equações lineares densos (ou seja, que possuem poucos
elementos nulos) de pequeno porte devido ao fato de que sistemas maiores acarretam erros
maiores de arredondamento. Vale lembrar que os métodos diretos não são uma boa opção
para resolver sistemas esparsos, ou seja, sistemas cuja matriz apresenta uma quantidade
significativa de elementos nulos (FÉ, 2011).

2.5.2

Métodos Iterativos

São aqueles que geram uma sequência de vetores x{k}, a partir de uma solução inicial x{0}
e sob certas condições esta sequência converge para a solução x{*} caso ela exista.
Segundo SPERANDIO et al.(2003, p. 68), é importante a observação de dois aspectos
básicos na escolha de um método numérico, que são. A propagação dos erros de
arredondamento e sua acumulação, o armazenamento da matriz dos coeficientes está de
acordo com a sua estrutura. Como os métodos do presente trabalho são diretos, iremos
enfocar apenas esta estratégia.

2.6 MÉTODOS DIRETOS PARA RESOLUÇÃO DE SISTEMAS LINEARES

Um dos grupos de métodos de resoluções de sistemas lineares é denominado de métodos
diretos ou exatos. Segundo FRANCO (2006, p. 122), a estratégia para a resolução de métodos
diretos é transformar o sistema triangular, sendo que uma matriz gerada por um sistema
triangular possui uma fácil solução.
Os métodos diretos são aqueles que possuem um número finito de passos. Conforme
SPERANDIO et al.(2003, p. 68), "Diz-se que um método é direto quando, na ausência de
erros de arredondamento, determina a solução exata do sistema por meio de um número
finito de passos previamente conhecidos.", já para FRANCO (2006, p. 122) métodos diretos,
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"são aqueles que forneceriam a solução exata, não fossem os erros de arredondamento, com
um número finito de operações.".
De acordo com FRANCO (2006, p. 121), esses métodos são indicados para problemas
envolvendo sistemas lineares de pequeno ou médio porte, pelo fato desse tipo de método gerar
erros de arredondamento que são acumulados em seus passos, que se aplicado em sistemas de
grande porte, podem gerar soluções diferentes das reais, acarretando erros graves. Por esse
motivo, todos os conceitos sobre esse método trabalham na ausência dos erros de
arredondamento.
A seguir será apresentado a ideia básica de métodos numéricos mais comuns
determinados diretos ou exatos, tendo em vista que trabalhamos com sistemas que possui
solução possível deste que a matriz A seja uma matriz não singular, ou seja, det A ≠ 0.
2.6.1 Regra de Cramer

Segundo SPERANDIO et al.(2003, p. 68) a regra de Cramer é um método classificado
como direto ou exato, que consiste em encontrar os valores das incógnitas

𝑖,

onde i = 1,2, ...,

n, pela equação:
(10)

𝑖

Onde det A é o determinante da matriz dos coeficientes e

𝑖

é o determinante da

matriz dos coeficientes tendo a coluna i substituída pela matriz coluna formada pelos termos
independentes ou constantes do sistema.
Esse método é considerado lento pelo fato de gerar um grande número de operações para
a resolução do sistema linear. De acordo com SPERANDIO et al.(2003, p. 68), é um método
que possui um número de operações de ordem n!, possuindo apenas aplicação para sistemas
com poucas equações e incógnitas.

2.6.2 Método da Retrosubstituição

Esse é um método numérico aplicado apenas em sistemas lineares classificados como
triangulares, que para BURIAN (2011, p. 39), sistemas desse tipo possuem solução trivial,
tomando como exemplo um sistema triangular superior. Em sua forma geral, temos:
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(11)

Assim analisando a última equação podemos notar que o valor da incógnita

e dada

por:

(12)
Já com o valor da incógnita
matemática para a incógnita

obtido da equação (12), é possível montar uma relação
−1, em função do termo independente e da incógnita

utilizando a penúltima equação do sistema. Assim:
(
(

)(

)
)

(13)
Como feito anteriormente é possível aplicar essas equações até termos:

(14)
Gerando uma equação em sua forma geral dado por:

(15)

onde i = 1,2,...,n e j = 1,2,..., n.
Após esses passos encontramos a solução do sistema linear podendo notar que é um
método simples que se restringe a casos de sistemas triangulares. Dessa forma, BURIAN
(2011, p. 40) afirma que o melhor caminho para a resolução de um sistema linear é
transformá-lo em um sistema triangular.
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2.6.3 Método da eliminação de Gauss

Segundo SPERANDIO et al.(2003, p. 68), o método de eliminação de Gauss é
determinado como um método direto ou exato cujo objetivo é transformar um sistema em
estudo em um sistema triangular superior equivalente por meio de relações fundamentais
torna-se um sistema de fácil resolução FRANCO (2006, p. 122).
Este método trabalha com a matriz aumentada conforme (5).
De acordo com Ruggiero e Lopes (1996) essa operação é possível baseando-se teorema
(2.1) visto anteriormente.
Segundo FREITAS (2000, p. 93), o método divide-se em duas partes, transformando o
sistema em um sistema triangular por meio de eliminação sistemática das incógnitas, e em
seguida aplicando o processo de retrosubstituição.
De acordo com RUGGIERO et al.(1996, p. 122), na primeira fase, o método de Gauss
realiza a transformação do sistema em um sistema triangular encontrado o pivô (

), onde:

(16)
onde, k = 1,2,3, ..., n.
Em seguida, é preciso encontrar um termo, denominado de multiplicador de linhas, na
fase j é a coluna demostrado por

𝑗,

que é dado por:
(17)

𝑗

sendo i > k.
Tendo encontrado esses dois valores é realizado a atualização das linhas abaixo da linha
do pivô (

), utilizando a seguinte expressão para RUGGIERO et al.(1996, p. 122):

𝑖

𝑖

𝑖

𝑖

(18)
Onde i é a linha que está sendo modificada.
Com a aplicação desse método obtêmos um sistema triangular superior equivalente. Com
isso pode-se aplicar a segunda fase do método, que nada mais é que o método de
retrosubstituição, encontrando assim a solução do sistema estudado.
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2.6.4 Fatoração LU Tradicional

O método de fatoração LU é classificado como um método de fatoração, que para
RUGGIERO et al.(1996, p. 132), consiste em decompor uma matriz A de um sistema linear,
no produto de dois ou mais fatores, sendo que a resolução dos sistemas lineares formados por
esses fatores geram a solução do sistema linear. A fatoração LU é um processo de fatoração
mais empregado.
Nesta fatoração, a matriz
matriz

é triangular inferior com diagonal principal unitária e a

é triangular superior. O método da Fatoração

tradicional utiliza-se do método

da Eliminação de Gauss, através do qual se obtém os elementos de

, composta pelos

multiplicadores, e

, composta pelos elementos restantes da eliminação. Este processo de

decomposição em

e

é um dos mais empregados porque apresenta mais facilidade caso

seja necessário o uso de estratégias de pivoteamento (RUGGIERO, 1996).
Neste método,

e

terão a seguinte configuração:

[

onde,

𝑖𝑗

];

são os multiplicadores e

[

]

(19)

são os elementos obtidos no processo a partir de

𝑖𝑗

.

Para calcular, inicialmente chamamos de pivô o elemento da diagonal principal da coluna
que se pretende encontrar o multiplicador.
𝑖

(20)

Seguindo, calculamos o multiplicador que irá ocupar a matriz

.

(21)

𝑖

Conhecendo estes dois componentes, os elementos para cada posição da matriz
podem ser atualizados pela seguinte fórmula, na qual

𝑖

é o elemento da linha do pivô, na

coluna da posição que será atualizada:
𝑖

𝑖

𝑖

𝑖

(22)
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Vale lembrar que o multiplicador é encontrado apenas para 𝑖 > 𝑗. Para se calcular o
multiplicador de uma posição, não é necessário aplicar a equação (22) para esta posição.
Deve-se aplicá-la apenas para as colunas seguintes.

2.6.4.1 Decomposição da matriz

O processo de fatoração para sistemas de equações lineares, dado por (2), consiste em
decompor a matriz

dos coeficientes em um produto de dois ou mais fatores, e em seguida,

resolver uma sequência de sistemas triangulares que conduzirão à solução geral do sistema
(RUGGIERO, 1996).
Há inúmeras situações nas quais é mais adequado resolver os sistemas lineares utilizando
técnicas de fatoração da matriz

. Em diversas situações, os vetores constantes não são

conhecidos desde o início, por exemplo, ao se resolver
alguma função de

e

, onde

é

(SPERANDIO, 2003).

Outra vantagem que pode ser ressaltada é a seguinte: uma vez que a matriz
decomposta, podemos encontrar diferentes vetores solução
diferentes valores de

do sistema

está
para

com grande facilidade. Para cada solução adicional, realizariamos as

etapas de retrossubstituições que, como já visto, são processos relativamente simples.
Os três métodos demonstrados na pesquisa utilizam decomposição.
Em vista de tudo que já foi dito e conceituado, pode ser feito a seguinte fundamentação
teórica que permite demonstrar formalmente a decomposição da matriz
entre duas matrizes triangulares

(inferior) e

em um produto

(superior).

O teorema a seguir fornece uma condição suficiente para a existência de
Teorema 2.2 Sejam
das primeiras

uma matriz

e

linhas e colunas em

uma única matriz triangular
triangular superior

[

𝑖𝑗 ]

[

𝑖𝑗 ]

, tal que

Se

a matriz
(

, com

)
𝑖𝑖

e

.

formada pela interseção
,

, então existe

,𝑖

e uma única matriz

.

Demonstração: ver em Franco (2006)

Se:
(23)
Então a equação ( ) equivale a:
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(24)
Fazemos

e decompomos em dois sistemas triangulares:
(25)
(26)

Finalmente, os dois sistemas obtidos são de resolução imediata, como visto
anteriormente, e devem ser resolvidos respectivamente para obtermos a solução do sistema.
Os elementos das matrizes
elementos

𝑖𝑗

e

𝑖𝑗 ,

e

podem ser obtidos através de fórmulas para os

ou por eliminação utilizando-se a ideia simples que vem do Método da

Eliminação de Gauss.

2.6.4.2 Método de decomposição Doolittle e Crout

Inicialmente, estes métodos demonstram ser mais práticos na obtenção dos elementos de
e

, pois são calculados de forma direta, através de fórmulas simples de serem aplicadas,

sem longas demonstrações matemáticas temos, a partir que da equação matricial (6)
(SPERANDIO, 2003):
𝑖𝑗

Para o passo

∑

𝑖

(𝑖 𝑗)

𝑗

(27)

, podemos escrever:

𝑗

𝑖

∑
∑

𝑗

𝑖

𝑗

(28)

𝑖>

(29)

2.6.4.3 Método de Doolittle

No método de Doolittle,

é uma matriz triangular inferior unitária,

.

Lembramos que o vetor constante b não é inserido na fórmula a seguir. Porém, é preciso ter
cuidado para não se esquecer de utilizá-lo caso seja aplicado alguma estratégia de
pivoteamento.
Então para o passo
elementos das matrizes

e

, combinamos as equações (28) e (29), e os

e

podem ser obtidos, respectivamente, por (RUGGIERO,

1996):
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𝑗

∑

𝑗

−1
∑𝑝=1

𝑖

𝑗

𝑝 𝑢𝑝

𝑢

𝑗

(30)

𝑖

(31)

2.6.4.4 Método de Crout

O método de Crout é praticamente semelhante ao de Doolittle e sua determinação advém
do mesmo princípio. Basta fazer

. Neste método,

é uma matriz

triangular superior unitária. As fórmulas que permitem calcular os elementos de

e

são,

respectivamente (RUGGIERO, 1996):
𝑖

𝑗

𝑖

∑
−1
∑𝑝=1

𝑖

𝑖

𝑝 𝑢𝑝

(32)

𝑗

(33)

2.7 ESTRATÉGIAS DE PIVOTEAMENTO

Os três métodos de resolução para sistemas de equações lineares estudados possuem
restrições contidas em suas fórmulas, relacionadas aos elementos da diagonal principal
(BARROSO, 1987). Para o método da Fatoração

𝑖

tradicional, o elemento

de

equação (33) é necessário para calcular o multiplicador de equação (20), exigindo que
, devido ao fato de não poder ocorrer uma divisão por zero; sendo impossível
prosseguir com as etapas do método (FÉ, 2011). De maneira análoga para os métodos de
Doolittle e de Crout, respectivamente, é preciso que o elemento
elemento

, na equação (31) e o

, na equação (33) para que os métodos possam prosseguir.

Para contornar estes problemas, devemos aplicar uma estratégia de pivoteamento.
Tendo em mente as propriedades dos sistemas de equações lineares e das matrizes,
𝑖

procedemos trocando linhas e/ou colunas trazendo outro elemento para ser
SPERANDIO (2003), essas estratégias são indicadas não somente quando o

𝑖

. Para
é nulo,

mas também quando ele é próximo de zero. Em qualquer calculadora ou computador os
cálculos são efetuados com aritmética de precisão finita, e

𝑖

𝑠 próximos de zero dão
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origem a multiplicadores bem maiores que a unidade que, por sua vez, originam uma
ampliação dos erros de arredondamento. É importante saber que estas estratégias aceleram os
cálculos e asseguram a estabilidade numérica dos métodos.
Intuitivamente podemos dizer que o erro de arredondamento é minimizado quando o
elemento

𝑖

é o maior possível, em módulo. Com base na teoria de erros, podemos

mostrar que o erro de arredondamento diminui quando a estratégia de pivotação é usada.
São duas as estratégias de pivoteamento:
i.

Pivoteamento parcial: nesse caso o elemento

𝑖

deve ser escolhido da seguinte

forma: determinamos o máximo do conjunto {|
( )

, sendo

( )
𝑖 |

≤ 𝑖 ≤ } e tomamos

a linha em que se encontra o elemento máximo em valor

absoluto.
ii.

Pivoteamento completa: o elemento

𝑖

deve ser escolhido da seguinte forma:

determinamos o elemento máximo do conjunto {|
( )

( )
𝑠 ,

sendo

( )
𝑖 |

≤𝑖≤

𝑗 ≤ } e tomamos

e 𝑠 a linha e a coluna, respectivamente, onde se encontra o

elemento máximo em valor absoluto.
Na prática, os dados do problema que compõem a equação (2), são quantidades físicas e
podem possuir ordens de grandeza distintas. Isso indica que pode haver propagação de erros
de arredondamento durante a resolução. Técnicas de escalonamento descritas em (24) podem
ser utilizadas para que esses elementos fiquem uniformes.
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3

EXEMPLO NUMÉRICO DE APLICAÇÃO, ALGORITMO E PROBLEMAS

Neste capítulo apresentamos inicialmente a aplicação analítica dos métodos em um
pequeno exemplo, a fim de ilustrar didaticamente o processo.
Em seguida apresentamos os algoritmos que foram utilizados para o experimento
computacional.
Por fim, apresentaremos os problemas e suas principais características, o experimento
numérico ocorreu pela aplicação dos algoritmos propostos na resolução dos problemas, onde
analisamos a solução encontrada e o tempo de processamento.

3.1 EXEMPLO NUMÉRICO DE APLICAÇÃO

Como o presente trabalho enfoca uma comparação do método LU tradicional ao método de
Doolittle e Crout, demostraramos apenas exemplo destes métodos. Como exemplo de
aplicação, para cada método consideremos o mesmo sistema de equações lineares a seguir:
{

A matriz

(34)

e o vetor b para este sistema é:
[

]

[

]

(35)

3.1.1 LU Tradicional

Toma-se

para indicar operações realizadas na primeira coluna em relação ao pivô e

ao multiplicador. Identifica-se o elemento pivô através da equação (20):
𝑖

Definemos os multiplicadores,
eles são calculados a partir de 𝑖

𝑖𝑗 ,

pela equação (21), referentes à linha, lembrando que

:

Então, aplica-se (22) para as colunas seguintes a cada multiplicador. Não é necessário
aplicá-la para a posição do próprio multiplicador:
(

𝑖
𝑖

)
(

)

29

(

𝑖

)
(

𝑖

)

Obtivemos a seguinte matriz equivalente:

[

Tomamos

]

, partindo agora para a segunda coluna. Identificamos novamente o pivô e

calculamos o multiplicador, como feito anteriormente, porém, com os novos valores
encontrados:
𝑖

Procedemos, de maneira análoga, para atualizar a linha:
(

𝑖

)

Observa-se que as equações são aplicadas sobre uma linha, com número de vezes igual à
quantidade de multiplicadores que ela contém, e somente para as colunas subsequentes ao
multiplicador.
De acordo com (19), as matrizes

e

[

, com seus respectivos elementos são:

]

[

]

Usando (25), temos:

{

O vetor

é:

30

 20
11 
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Por último usamos a equação (26):
{

O vetor solução

é:
1
  1
 
 3 

3.1.2 Doolittle
, teremos 𝑗

Aplicando as equações (30) e (31) para
determinando

𝑖𝑗

e os resultados são usados no cálculo de

; 𝑗

No passo seguinte,

e 𝑖
(
(

Finalmente para

𝑗

Inicia-se

Então:

:
)

(

(
)

(

𝑖𝑗 .

e 𝑖

(
(

(

)

))
)
))

, temos:
(

)

Obtivemos todos os elementos de

(

)

e

(

)

(

)

, (19):

31

[

Das matrizes

e

]

[

]

extraímos e resolvemos os sistemas triangulares, conforme foi

demonstrado anteriormente.
Usamos a equação (25):
{

Resolve-se o sistema e se obtém o vetor

:
 20
11 
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Por fim, usando a equação (26), temos:

{

O vetor solução x é:
1
  1
 
 3 

3.1.3 Crout

Aplicando as equações (32) e (33), para

𝑖

𝑗
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Para

; 𝑖

𝑗

:
(

)

(

(

)
(

)

((

(

)

(

))

(

))
)

𝑖

No último passo
(

Portanto, os elementos de

)

(

)

e

)

((

( ))

((

)

)

são:

[

]
[

]

Utilizamos (25):
{

O vetor

é:
 20 
 3 
  11 


 5 
 3 



Por fim, usamos a equação (26), temos:

{

O vetor solução

é:
1
  1
 
 3 
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3.2 ALGORITMOS
Para a realização dos testes numéricos foi realizado a implementação do algoritmo para a
resolução dos métodos diretos: LU tradicional, Doolittle e Crout. Dessa forma os algoritmos
utilizados nos testes são mostrados de forma simplificada pelas tabelas a seguir.

Tabela 1: Algoritmo utilizado para o método de Fatoração LU.
Algoritmo: Método de Fatoração LU Tradicional
VARIAVEIS

;
;
;
(

);

[nr,nc]=size(A);
L=zeros(nr,nr);
P=eye(nr,nr);
u=A;
b1=b;
𝑖 𝑗 : contadores
: acumulador

INICIO
Função de x
X(nr)

retrosubstituição (Ab,nr,nc)
Ab (nr,nc + 1) / Ab (nr,nc);

Para i de nr - 1 até 1 faça
AUX1=0;
Para j de i + 1 até nc faça
AUX
AUX + Ab (i,j)
Fimpara

x(j);

x(i)
(Ab(i,nc + 1) – AUX) / Ab(i,i);
Fimpara
Fim de função
Para 𝑗 de 1 até
faça
Se (u(j,j) = 0) então
[u,b1,L]
pivoteamentoLu(u,b1,L,j,nr);
Fimpara
Pivô

u(j,j);
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Para i de j + 1 até nr faça
Mult
u(i,i) / pivô;
u(i,:)
u(i, :) – mult
L(i,j)
mult;
Fimpara

u(j,:);

Fimpara
Para i de 1 até nr faça
L(i,i)
1;
Fimpara

FIMALGORITMO
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Tabela 2: Algoritmo utilizado para o método de Doolittle.
Algoritmo: Método de Doolittle
VARIAVEIS
;
;
b = [];
[n,c]=size(A);
L=eye(n,n);
u=zeros(n,n);
𝑖 𝑗
: contadores
: acumuladores

INICIO

Para

de

(

)

até
;

faça

Para 𝑗 de

até

faça

;
Para

de

(

até
)

faça
( 𝑗)

;

Fimpara
( 𝑗)

( 𝑗)

;

;
Fimpara
Para 𝑖 de

até

faça

;
Para

de

até
(𝑖 )

(

faça
)

;

Fimpara
(𝑖 )

( (𝑖 )
;

)⁄ (

);

Fimpara
Fimpara
FIMALGORITMO
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Tabela 3: Algoritmo utilizado para o método de Crout
Algoritmo: Método de Crout
VARIAVEIS
;
;
;
b = [];
[n,c]=size(A);
L=eye(n,n);
u=zeros(n,n);
𝑖 𝑗
: contadores
: acumuladores

INICIO
Para
de
até
(
)
;

faça

Para i de

até

faça

;
Para

de

até
(𝑖 )

faça
)

;

faça
( 𝑗)

;

(

Fimpara
L(𝑖 )

(𝑖 )
;

;

Fimpara
Para j de

até

faça

;
Para

de

(

até
)

Fimpara
( 𝑗)

( ( 𝑗)
;

)⁄ (

);

Fimpara
Fimpara
FIMALGORITMO
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3.3 PROBLEMAS

Para a realização dos testes foi escolhido de 3 (três) problemas, onde um problema nada
mais é que matrizes formadas por termos de um sistema linear, mais um vetor b que é o vetor
formado pelos termos independentes do sistema linear. Todos os métodos aqui usados tem
como objetivo encontrar um vetor solução de um sistema linear com a seguinte representação
Ax = b, onde A é uma matriz quadrada de ordem n, x e b são matrizes de ordem n-1.
Cada problema tem o tamanho diferente, porém todas as matrizes são quadradas, foram
selecionadas matrizes com 3(três), 4(quatro) e 5(cinco) colunas e linhas.
O enfoque principal dos testes foi para métodos diretos, que realizam uma decomposição
sobre A matriz do problema em um produto de duas matrizes triangulares, foram testados
nesse trabalho os métodos de LU tradicional, Doolittle e Crout. A seguir segue, informações
do computador e sistema utilizado nos testes.
Tabela 4: Dados referentes ao computador utilizado nos testes
Características Gerais
Fabricante

Itautec

Modelo
Processador

InfoWay ST 4270
Intel® Core™ i5 CPU 750 @ 2.67GHz
2.66GHz

Memória RAN

4GB

HD
Fonte: Manual do fabricante (2013)

300GB

Tabela 5: Dados referentes ao sistema operacional utilizado nos testes
Características Gerais
Fabricante
Modelo
Fonte: Manual do fabricante (2013)

Microso ft
Windows 7 Profissional 32
Bits

O software utilizado para a resolução dos problemas foi o Scilab, que é um software livre
para computação numérica, que é encontrado para downloads no site do desenvolvedor pelo
endereço http://www.scilab.org/, onde é encontrada também todas as informações do software,
manuais e características das versões. Para a implementação desse trabalho foi utilizado o
software Scilab da versão 5.3.0, para Windows 32 bits.
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3.3.1 Problema I M3x3

O problema M3x3 foi retirado do exemplo de aplicação numérica, sendo utilizada a
equação (35), a matriz A é uma matriz quadrada três por três. Aplicamos os métodos diretos
de fatoração LU tradicional, Doolittle e Crout e com isso obtivemos os seguintes resultados
demostrados na tabela 6:

Fonte: Autoria própria (2013)
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3.3.2 Problema II M4x4

O problema M4x4 é de autoria própria. Da mesma forma que aplicamos no problema
anterior será usado neste, utilizando a matriz A quadrada quatro por quatro, e com isso
obtivemos os seguintes resultados mostrados na tabela 7:

Fonte: Autoria própria (2013)
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3.3.3 Problema III M5x5

O problema M5x5 é de autoria própria e segue os mesmo padrões usados nos demais
problemas. Obtivemos os seguintes resultados mostrados na tabela 8:

Fonte: Fonte própria (2013)
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4.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a realização de todos os testes da forma como descritos no capitulo anterior,
podemos avaliar os resultados obtidos, o fator que foi levado em consideração para o analise
dos resultados, foi o tempo de execução.
De acordo com o método de fatoração LU tradicional que utiliza-se do método da
Eliminação de Gauss, através do qual se obtém os elementos de L , composta pelos
multiplicadores, e U , composta pelos elementos restantes da eliminação podemos perceber
que nos 3(três), problemas utilizados comparado com os métodos de Doolittle e Crout que
utiliza-se de formulas para sua resolução, o método de LU Tradicional exige mais tempo de
execução.
No problema 1, obtivemos que os métodos de Doolittle e Crout foram mais rápido no
processo de execução que o de LU tradicional, obtendo respectivamente 0.042s, 0.02s e
0.142s. O método de Doolittle e LU tradicional obteve os mesmo resultados para as matrizes
L e U, sendo que o em Crout percebemos que a matriz U foi composta por diagonal principal
unitária, já em Doolittle ocorreu o mesmo só que na matriz L.
No problema 2, obtivemos que os métodos de Doolittle e Crout foram mais rápido no
processo de execução que o de LU tradicional, obtendo respectivamente 0.047s, 0.02s e
0.126s. O método de Doolittle e LU tradicional obteve os mesmo resultados para as matrizes
L e U, sendo que o em Crout percebemos que a matriz U foi composta por diagonal principal
unitária, já em Doolittle ocoreu o mesmo só que na matriz L.
No problema 3, obtivemos que o método de Doolittle foi mais rápido no processo de
execução que o de LU tradicional e Crout, obtendo respectivamente 0.01s, 0.188s e 0.02s. O
método de Doolittle e LU tradicional obteve os mesmo resultados para as matrizes L e U,
sendo que o em Crout percebemos que a matriz U foi composta por diagonal principal unitária,
já em Doolittle ocoreu o mesmo só que na matriz L.
Podemos notar que o método de Doolittle e LU tradicional obteve os mesmo resultados
para as matrizes L e U nos três problemas, havendo diferença só no tempo de execução onde
nos três problemas o método de Doolittle apresentou menor tempo de execução que o de LU.
Já o método de Crout comparado com o de Doolittle apresenta diferença, pois a matriz L
que em Doolittle é composta por uma diagonal unitária, não aparece em Crout que apresenta
sua diagonal unitária na matriz U. Neste método apresenta uma diferença também nos valores
das matrizes L e U comparado com o método de fatoração LU Tradicioanl e Doolittle, mas
obtém os mesmo resultados finais que os outros. No método de Crout obtivemos a melhor
execução computacional comparando com os outros métodos em todos os problemas.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os métodos diretos e iterativos usados na resolução de sistemas de equações lineares
diferem em vários aspectos tais como: quanto nùmero de iterações, convergência, erro de
arredondamento, entre outros. Mesmo assim eles, possuem em comum o mesmo objetivo, que
no qual é encontrar um vetor solução que satisfaça todas as equações do sistema
simultaneamente.
Dentre outros aspectos, podemos dizer que os métodos diretos possuem uma pequena
vantagem em relação aos métodos iterativos por poder ser utilizado na resolução de qualquer
tipo de sistema de equações lineares, desde que possua a matriz dos coeficientes não singular,
ou seja, que o determinante da matriz dos coeficientes seja diferente de zero.
Através dos métodos diretos aqui vistos é impossível chegarmos a solução do sistema
quando trabalhado com pivô nulo, e quando trabalhado com pivô próximo de zero este
método apresenta problemas com erros de arredondamento que afetam a solução final do
sistema. Uma maneira de conter estes fatores e a utilização das técnicas de pivoteamento.
Através dos resultados obtidos nos problemas M3x3, M4x4 e M5x5 percebemos que todos
os métodos encontraram as soluções esperadas, mas que houve uma pequena diferença no
tempo de processamento. O método de Crout, que demostrou um bom desempenho
computacional, quando comparado a outros métodos diretos LU Tradicional e Doolittle onde
notou-se uma tendência de ter um menos tempo de processamento.
Contudo, ao resolver um sistema de equações lineares se faz necessário primeiramente
conhecer a natureza do problema para que em seguida possamos escolher qual o método que
deve ser utilizado para resolver o problema e obter dessa forma um resultado mais preciso e
satisfatório.
Os objetivos gerais e específicos do trabalho foram alcançados com êxito.Deixamos como
sugestão para trabalhos futuros a implementação de pivoteamento nos métodos estudados,
além de testes em matrizes de maior porte, onde deve-se buscar verificar se a tendência de
tempo de processamento menor do método de Doolittle se consolida.
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