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Seleção e Carregamento de Máquinas 

Carlos Antônio de Medeiros 

Orientador: Prof. Dr. José Francisco Ferreira Ribeiro 

RESUMO 

Nesta dissertação é apresentado um método composto de duas fases para efetuar a 

seleção de máquinas e o carregamento dos produtos sobre as máquinas selecionadas. 

Na primeira fase é identificado um conjunto de soluções factíveis de um problema da 

mochila através de programação dinâmica ou de um procedimento heurístico. Na 

segunda fase, resolve-se um problema de atribuição usando o algoritmo de enumeração 

implícita ou o algoritmo guloso. O método proposto foi implementado em linguagem 

Turbo-Pascal 7.0. 



Selection and Assignment of Machines

Carlos Antônio de Medeiros

Adviser: Prof. Dr. José Francisco Ferreira Ribeiro

ABSTRACT

In this thesis a two phase method is presented for selection of machines to be kept on

the shop floor and assignment of parts to be manufactured to ttrese machines. In the

first phase a set of feasible solutions to a knapsack problem is identified by dynamic

programming or a heuristic procedure. In the second phase an assignment problem is

solved by implicit enumeration technique or a greedy algorithm. The proposed method

is wriuen in Turbo-Pascal 7.0.
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CAPÍTULO 1

INrnonuçÃo

1.1. Objetivo

O objetivo deste trabalho consiste em desenvolver e implementar um método e

um programa computacional para efetuar (I) a seleção das máquinas responsáveis pela

fabricação dos lotes de produtos (ou peças ou lotes de peças) em nm sistema de

produção e (Ð o ca¡regamento das operações a executar sobre estes lotes nas

máquinas escolhidas.

Dados os lotes de produtos a fabricar, os roteiros de fabricação de cada lote (ou

seja, as sequências ordenadas de operações a executa¡ sobre os produtos), o parque de

máquinas-ferramenta disponíveis e as durações das operações, trata-se de:

l) Escolher as máquinas para executa¡ as operações sobre os lotes de produtos

entre aquelas do parque de máquinas disponível para elaboração do planejamento;

2) Afübuir os lotes de produtos a fabricar às máquinas escolhidas, respeitando-

se a capacidade de fabricação das mesmas.

Tais problemas são combinatórios, np-completos (Garey e Johnsor¡ 1979) e

tratá-los via algoritmos desenvolvidos pela area de Programação Inteira (tais como :



INrnonuçÃo

separação e avaliação, enumeração implícita, cortes de Gomory ou Dantzig,

programação dinâmica, teoria dos grafos, etc.) associados ou não a heurísticas, podem

permitir a resolução de exemplos de grande porte em um tempo de cálculo razoâvel.

1.2. Relevância do Trabalho

Em países industrializados como o Brasil, 75%o da produção mecânica é

realizada sob a forma de lotes pequenos e médios, com a cadência de fabricação

variando de I a 50 peças por lançamento (Ferreira Ribeiro, l99l). Neste tipo de

produção, a ordem de utilização dos cenûos de üabalho pelos lotes de produtos é

variável e o número de produtos diferentes ou de variantes de um mesmo produto

fabricados é considerável. Trata-se da produção do tipo descontínuo ("job shop"),

assim denominada por oposição à produção de tipo contínuo ("flow shop"), destinada à

fabricação em massa de produtos "standards".

Em uma produção do tipo contínuo, os produtos, as máquinas, a mão de obra"

etc., podem ser total ou parcialmente colocados em linha de produção, o que não é

possível no caso da produção descontínua. O método Kanban (Schonberger, 1982),

implementado pela Toyota Motor Co., é reconhecido como uma ferramenta eftcaz e

bem adaptada à gestão da produção de tipo contínuo.

Numerosos estudos e contribuições foram realizados na ârea da fabricação de

lotes pequenos e médios þrodução descontínua) nos ultimos anos. De um lado, o

desenvolvimento de células flexíveis de manufaturas, robôs e mecanismos

automatizados em geral, e de outro lado, a proposição de novos procedimentos de

gestão, como a Tecnologia de Grupo (Burbidge, 1975) e a Gestão da Produgão

Auxiliada por Computador (GPAO). Em países como a França" 700 dos 1200 GPAO

implantados no país (Feneira Ribeiro, lggl)utilizam o método MRP (Orlicþ, 1965) -
UMRP I : Material Requirements Planning" e "MRP II : Manufacturing Ressource

Planning" - para estabelecer um plano diretor de produção e um sequenciamento da

produção "ao mais tarde".

2
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O trabalho realizado nesta dissertação enquadra-se em uma metodologia mais

ampla (Ferreira Ribeiro, 1991), concebida para o fiatamento específico de três

importantes problemas relativos aos sistemas de manufatura. Esta metodologia é

composta do processamento sequencial das seguintes fases:

fase l: seleção e carregamento de máquinas;

fase 2: projeto de células de manufatura;

fase 3: sequenciamento de operações.

Nesta dissertação, é realizado um estudo relacionado à fase I da referida

metodologia.

A seleção das máquinas que vão realizar efetivamente as tarefas de produção,

assim como a atribuição das operações a executar sobre os lotes de produtos a fabricar

às máquinas de uma combinação escolhida" constituem tarefas que se revestem de

grande importância dentro do contexto da produção descontínua. Estas decisões

precedem o projeto de células de manufatura (Ferreira Ribeiro e Pradin, 1993, Ferreira

Ribeiro et al., 1993, Ferreira Ribeiro e Ribeiro, 1993, Barbosa e Ferreira Ribeiro,

1995) e o estabelecimento de uma ordem e de um calendário de fabricação (Ferreira

Ribeiro e Pradin, l99lU Noronha e Ferreira Ribeiro, 1994, Oliveira et al., 1994) e têm

influência direta sobre o tempo total de fabricação, o aproveitamento dos recursos

disponíveis, os níveis de estoque, o respeito ao prazo de entrega" a existência de

tempos não produtivos de fabricação ou "tempos mortos", etc.

1.3 Organtzaçâo do Trabalho

Esta dissertagão está dividida em cinco capítulos.

No capítul o 2 é apresentado nm estudo dos principais métodos disponíveis na

area de Programação Inteira para a resolução de problemas combinatórios. Os métodos

pesquisados foram os seguintes : Separação e Avaliação ("branch and bound"),

Enumeração Únplícita (ou especialização ubranch and bound" para a resolução de

3
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problemas em variáveis bivalentes 0/1), Técnica dos Planos de Corte de Gomory e

Darúzig, Programação Dinâmica e Heurísticas (ou algoriunos aproximados). Os textos

pesquisados para a redação deste capítulo foram os seguintes: Larson (1968), Arduino

(L972), Salkin (1975) Papadimitriou e Steiglitz (1982), Minoux (1983), Sakarovitch

(1984), Gond¡an e Minoux (1985), Bronson (1985) e Wagner (1986).

O capítulo 3 é destinado à apresentação do problema específico tratado nesta

dissertação. A notação utilizada é innodvzida, assim como o procedimento para o

cálculo da matiz de cargas de nabalho. Uma formulação matemática do problema

global de seleção e carregamento de máquinas é proposta e dado o ca¡áter np-completo

dos mesmos, é definida uma esûatégia de decomposição em duas fases para a

resolução do problema. Outras abordagens descritas na literatu¡a para a resolução

deste problema são igualmente discutidas e comentadas.

A implementação computacional do método de resolução proposto, assim como

os testes computacionais realizados são apresentados no capítulo 4. Para a resolução

do problema de seleção das máquinas codificou-se um algoriüno, cujo resultado é o

conjunto das soluções factíveis do problema" quando a enumeração é processada via

Programação Dinâmica (Larson, 1968), ou um conjunto soluções factíveis de cardinal

inferior ou þal a 10, quando processa-se uma busca de soluções factíveis para

problemas de grande porte, ou seja, com mais de 100 variáveis Oll a determinar. O

problema de caregamento das máquinas é þalmente resolvido através de duas

técnicas: Se o número de variáveis do problema tratado não exceder dois dígitos,

resolve-se o problema afiavés do algoriuno de enumeração implícita (Sakarovitclu

1984), caso contrário, aplica-se o algoriuno guloso (Aho et al., 1983). O programa

computacional foi escrito em Turbo Pascal 7.0.

As observações finais e as propostas de continuidade para este trabalho são

apresentadas na Conclusão.

4



CAPÍTIJLO 2

Pnonr,nMAs nn PnocRAMAÇÃo Ixrnm¡, n

Mnrouos DE Rrsor,uÇÃo

2.1 Introdução

Os problemas a serem fiatados nesta dissertação (seleção e carregamento de

máquinas) enquadram-se na classe dos problemas discretos, combinatórios ou inteiros,

de grande complexidade e dificil resolução, dado o grande número de alternativas de

soluções que devem ser exploradas com o objetivo de determinar-se a solução ótima

ou uma solução factível de boa qualidade.

Nestes problemas de otimização combinatónU exige-se que o resultado se

apresente na forma de valores inteiros. Tipicamente, trata-se dos problemas onde as

variáveis a determinar representam objetos indivisíveis, como, por exemplo : homens,

máquinas, etc. Os programas matemáticos associados a estes problemas são chamados

de programas matemáticos em números inteiros (Plufl).



PRoBLEMAS DE PRocRAMAçÃo INTEIRA E MÉToDos DE REsoLUç.Ão

A enumeração completa de todas as soluções viáveis de um problema de

otimização discreta limitado conduz à solução ótima em número finito de passos.

Infelizmente, pode-se mostrar {u€n mesmo para problemas de porte pouco

significativo, o número de passos será tão grande que o computador mais avançado

levaria séculos no processo de ciilculo. Em um problemq por exemplo, cujo número de

soluções viáveis seja n! e considerando que cada uma delas será examinada em 10-e

segundos tem-se:

16.800 anos2t

20 800 anos

tempo execuçãon

Tabela 2. I - Enumeração Completa.

A variação observada é, muitas vezes, chamada na literatura de "explosão

exponencial". Este resultado não é surpreendente, uma vez que o algoriUno de

enumeração completa é o mais primitivo algoritno de busca.

Seja A uma matriz mxn; c um n-vetor linha e b um m-vetor coluna. O

programa matemático abaixo é um PMI linear.

Otimize Z: cx

s/a Ax<b

x>0

xj inteiro

Dependendo do sentido de otrnrzação, a firnção objetivo 2.1 pode ser

maximização ou minimização. As estipulações de valores discretos 2.4 é que

distinguem um problema de Programação Inteira de um de Programação Linear. Em

geral, impor 2.4 é resfütivo, de modo que o valor máximo (mínimo) de uma fimção

6
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objetivo para o problema de Programação Inteira é comumente menor (maior) que

para o problema linear correspondente.

Existem várias circunstâncias de ocorrência freqäente que levam a modelos de

planejamento contendo variáveis de valores inteiros. Ente estes, podemos citar:

Ì¡') Utilização de equipamentos - pode-se defrnir uma variável x¡ como as

r¡nidades de equipamentos que devem operar durante o horizonte de planejamento do

modelo. Se cada r¡nidade de equipamento fornecer uma grande capacidade e tiver um

alto custo, por exemplo, uma máquina automática de fazet parafusos ou um navio

petroleiro, então um valor fracionário para x¡ pode não ter signifïcado (não ser

realizável) no contexto da decisão real. Neste caso, restringe-s€ x.¡ â um valor inteiro.

B) Tamanho de lotes - Em algumas situações pode-se querer restringir o nível

de x¡ ô xj = 0 ou x¡ 2L,,onde x¡ pode ser a quantidade de um produto a ser fabricado

e L, representa o tamanho mínirno possível de lote de produção para o item. Esta

estipulação pode ser formulada infoduzindo variáveis inteiras.

C) Custo de prepøração - A consideração de uma atividade que esteja sujeita a

um cha¡ado custo fixo (ou custo de preparação) C, sempre que o nível correspondente

x¡ ) 0, onde C¡ é independente do nível real de x¡. Pode-se introduzir variáveis inteiras

para englobar os custos de preparação em um modelo de progfamação linear.

D) Decisões "Sim-ou-Não" - A especificação de tipos de situações "ou-ou".

parafazeristo, pode-se restringir xj : I ou X¡ = 0, representando as decisões "sim" ou

,,não,,. Pode-se fazer Xj = I corresponder a construir uma nova fábrica, adquirir um

outro negócio, vender um bem possuído no presente, ou x¡ : 0 caso contrário. Neste

caso, enquadra-se o problema da escolha de máquinas a utilizar. Quando tem-se em

7
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(2.2) um vetor linha A (ou seja" apenas uma restrição) tal problema é denominado na

literatura de "Problema da Mochila".

E) Problema da mochilø - Um problema de alocação de recursos que tenha uma

função objetivo linear e uma única restrição linear representa uma classe importante de

aplicações. Historicamente, este problema surgiu da seguinte forma: Um aþinista deve

escolher objetos para levar em sua mochila, selecionando entre viirios objetos aqueles

que lhe darão um máximo conforto. Este "problema da mochila" pode ser formulado

numerando-se os objetos de I a n e introduzindo um vetor de variáveis binarias xj (i :
1,2,...,n) onde:

8

h*,=to se objetoj é selecionado

caso contra¡io

Então, se p¡ é uma medida de conforto dada ao objeto j, wj o seu "tamanho" e c o

"tamanho da mochila", o problema consiste em selecionar uma solução satisfazendo a

restrição.

n

f w¡x¡ < c
j=l

e que mÐdmize a firnção objetivo

n

In¡*,
j=l

F) Problema da Mochila Multidimensional - Uma grande variedade de

problemas do tipo "atribuição" pode aparecer sob a forma de um programa linear

inteiro, dos quais os problemas de partição e recobrimento são casos particulares. Seja

o problema de otimização:
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(-ar,) z= cx

sla Ax: b

xj=0/1, j=1...t

onde A é uma matizm x n com coeficientes inteiros não negativos, b é um m-vetor de

inteiros positivos e c um n-vetor de inteiros não negativos. Se m:1, ou sejq no caso

em que se tem r¡ma unica restrição, o problema é conhecido como o problema da

mochila. No problema da mochila multidimensional são impostas restrições

suplementares sobre o comprimento, o volume, etc. Neste contexto, o problema da

mochila surge naturalmente nos casos de caregamento de máquinas, navios, aviões ou

caminhões; nos problemas de cortes industriais ou de escolha de investimentos; assim

como nos casos particulares de recobrimento e "matching" em hipergrafos (Gondran e

Minoux, 1985).

Em princípio, os problemas de Programação Inteira deveriam ser mais fáceis de

resolver que os problemas de Programação Linear de mesma dimensão. Para sustentar

esta opinião, basta observar-se que uma dicotomia do tipo x¡ : 0 ou xj : 1, contém um

número consideravelmente menor de alternativas de solução do que contém o conjunto

contínuo 0 I x¡ < l. A busca do ótimo, então, deveria ser mais simples. Entretanto,

para problemas de grande porte, acontece exatamente o contrário: a computação é mais

fácil sobre um conjunto contínuo do que sobre altemativas discretas.

Uma primeira abordagem para encontrar uma solução de valor inteiro consiste

em ignorar a restrição de integralidade e determinar a solução ótima via Programação

Linear. Se esta resposta satisfaz a resfiição de integralidade, então a solução ótima para

o problema original foi encontrada. Caso conûário, pode-se obter uma solução inteira

a¡redondando a resposta obtida da Programação Linear. Nem sempre esta solução é

viável, ou então é viável porém distante da solução ótima. Dai, embora o

aredondamento possa ter êxito em algrrmas aplicações, não se pode esperar que esta

abordagem seja recomendável.
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Uma dificuldade ainda mais séria inerente a problemas de Programação Inteira é

que não há maneira fácil de verificar se uma solução viável dada é realmente ótima.

Poderia surgir a idéia de enumerar-se todas as soluções viáveis e, então tomar-se como

solução a melhor. Se houver poucas soluções possíveis, tal procedimento exaustivo

pode ser bem mais fácil de implementa¡ do que qualquer dos algorifnos apresentados

mais adiante no capítulo. Em algumas aplicações reais, esta tem sido a abordagem

utilizada (freqäentemente, um número de soluções possíveis é abandonado

imediatamente como "obviamente" não-ótimas). Mais freqüentemente, contudo, uma

abordagem exaustiva prova-se impraticável, e a razão, simplesmente, é que o número

de soluções viáveis não é sempre finito e, mesmo quando o sej4 a magnitude é

comumente enorme. Por exemplo, determinar-se a solução ótima de um problema de

Programação Inteira que com 500 variáveis, cada uma restrita a ser 0 ou 1. O tempo

exigido para enumerar todas as 25ffi possibilidades mesmo no computador mais rápido

disponível é da ordem de séculos, o que invalida auttlização deste procedimento para

problemas desta dimensão.

2.2 Complexidade de Algoritmo

A garantia da eústência de uma solução ou mesmo o fato de determinado

algorimo ser convergente ou nãro, diz muito pouco sobre sua aplicabilidade na

resolução de um problema de otimização combinatória. É necessário distinguir entre

um "bom" ou "mau" algoritmo. Est¿ necessidade deu origem à "Teoria da

Complexidade" (Aho et al., 1983, Szwarcfiter, 1983, Campelo e Maculan, 1994)

arrplamente ttnhzadano campo da Otimização Discreta.

A complexidade de um algoritno avalia o número de instruções executadas por

este algoritno com relação ao comprimento da codificação dos dados utilizados. Ela é

descrita pela notação "O". Seja f uma função real não negativa de uma variável inteira

n à 0. Diz-se que f é O(h) se existem constantes c, no)Q tais que f(n)<c.h, para nàno.
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Normalmente o cálculo da complexidade de um algoriuno é realizado para o pior caso:

Esta complexidade traduz um limite superior do número de instruções executadas pelo

algoritno para um conjunto de dados suficientemente grande.

Como exemplo, seja o algorinno abaixo:

Algoritmo ordenação de números

s: { q,"',sn };

enquanto existir inversões si e sj fazer

trocar de posição si e sj

fim enquanto

fim Algoritmo

Seja q o nirmero de inversões de uma seqüência S. Seja n o comprimento da

codificação dos dados. A identificação das inversões de S pode ser realizada em O(nq).

O número má¡rimo de inversões q corresponde ao caso onde S é fornecida em ordem

decrescentet gro = n(n-1Y2. O número mínimo de inversões q colresponde ao caso

onde S é fornecida já ordenada: qn,¡n = 0. A leitua dos dados é realizada em O(t ).

AssiÍt, as compleúdades do melhor e do pior caso são respectivamente þais a O(n) e

O(nt). Diz-se que o algorinno ordenação de números acima é O(n3).

2.3 Classificação de um algoritmo

Um problema algoriûno pode se apresentar sob a forma de um problema de

existência" de localização, de otimização, etc.

Um problema de existência pertence à classe P (P como polinômio) se existir

um algorinno polinomial ou "eficaz" para resolvê-lo. Chamamos de polinomial um
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algoritno cuja complexidade é uma função polinomial do comprimento da codificação

dos dados do problema. Para um comprimento igual a n, consideramos polinomiais os

algoriunos cuja complexidade são o(l), o(n), o(ttto) ou o(n log,). os algoritnos de

complexidade O(2") ou O(n!) são considerados "ineficientes" e são chamados de

algoritnos exponenciais. Evidentemente, para um comprimento n = 2, um algoritno

o(2") é mais "eficiente" que um algorinno o(nlo) uma vez qve 22 : 4 é menor que

210:1024. Mas para n suficientemente grande, o atgoriuno O(2') é "menos eftciente"

que 
'm 

algorinno O(t to) e assim O(ttto) é, ente os dois, aquele que consideramos

"eficiente".

Um problema de existência pertence a classe NP (comportamento polinomial

não-determinado) se existir um algoriüno polinomial ou "eficiente" de tipo não-

determinista para resolvê-lo. Um algoritno de tipo não-determinista é um algorinno

teórico dotado de uma instrução imaginária denominada ESCOLHA (Sakarovitch,

1984) capazde toma¡ imediatamente a boa decisão.

Os algoritmos polinomiais ordinários formam um subconjunto dos algoriUnos

não-deterministas. Assim NP r P e todos os problemas pertencentes à classe P

constituem tarnbém problemas pertencentes à classe NP. Uma conjectura que instiga os

especialistas é saber se P = NP, mas não se pode demonsûá-la positivamente até o

momento e muitos a consideram improvável.

Um problema de existência pertence à classe NP-completo se (I) pertencer à

classe Np e se (II) for possível transformá-lo em tempo polinomial em um outro

problema qualquer da classe NP. Estes problemas são os mais importantes da classe

Np pois se pudéssemos resolver um destes problemas com a ajuda de um algorinno

eficiente, então todo problema da classe NP poderia þalmente ser resolvido. Por

outro lado, muitos consideram que se um problema é NP-completo, tem-se um

algoritmo sufïcientemente forte para interromper a busca de um algoritno eficiente

para resolvê-lo. Cook (1971) demonsfiou pela primetta vez a existência de um

problema NP-completo: o problema da cláusula booleana. Depois, problemas tais

como o da progfamação em números inteiros (mochila, partição,...), que pertencem à

classe Np foram transformados polinomialmente neste problemq integrando assim a
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classe dos problemas NP-completos. Uma lista bastante extensa de problemas NP-

completos está disponível em Garey-Johnson (1979).

Um problema é "indecidível" se não se dispõe de algorinno (nem polinomial,

nem exponencial, nem não-determinista) para resolvê-lo. Este é o caso do problema de

T¡ring (seja um texto algorínnico a e um conjunto de dados d, determinar se a

execução do texto a com os dados d tem fim ou não) para o qual Turing mostrou a

inexistência de algoritno.

2.4 Técnicas de Resolução

Neste item são estudadas cinco técnicas para resolução de um Problema de

Programagão Linear Inteira (P.P.L.I.), a saber: Separação e Avaliação, Enumeração

Implícita, Planos de Cortes, Programação Dinâmica e Heurísticas.

2.4.1- Separação e Avatiação (Branch and Bound)

2.4.1.1- fntrodução

Considera-se o seguinte Problema:

Minimizar z = f(x), f: Ç) -+ R (O conjuntos das soluções factíveis)

ou sej4 determinar Í. e O talque f( r ) =min { f(x) } patax e Ç).

É sempre possível resolver este problema enumerando-se todas as soluções de

O. Para se efetuar esta enumeração de maneira sistemática, tem-se interesse, em geral,
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em se decompor de maneira progressiva o conjunto de soluções O. Esta decomposição

é chamada de "arborescente" pois é cômodo associar uma arborescência a este tipo de

procedimento: o conjunto f) corresponde à rariz da arborescência associada. Uma

etapa da decomposição consiste em escolher um subconjunto O' de O que

coresponde a um nó pendente da arborescência e a separá-lo (quer dir.er: particioná-

lo, em gerÐ em subconjuntos Oi,çy2,...,O[. O nó da arborescência correspondente a

l)' é então unido através de arcos aos nós criados corespondentes aos subconjuntos de

l)'. A eficiência desta exploração arborescente pode ser aumentada se tem-se

disponível um meio para evitar o exame de todas as partes nas quais o conjunto de

soluções é decomposto. Nos procedimentos por separação e avaliação é uma função de

avaliação que permite a eliminação de ramos inteiros da arborescência e de localizar

uma solução ótima.

2.4.1.2 - Descrição geral do procedimento

Os procedimentos de separação e avaliação constituem uma area mais ampla no

interior da qual diferentes algorinnos são especificados quando são estabelecidos:

a)como definir os subconjuntos nos quais o conjunto O é progressivamente

decomposto,

b)como realizar a escolha do subconjunto a ûatar, ou seja, como efetuar a

avaliação e a separação.

O primeiro procedimento consiste em decidir como serão caracterizados os

subconjuntos gerados. Esta decomposição é freqäentemente ditada pela estrutura de O.
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Dertnicão-l : Dado um problema de otimização combinatória (P), diz-se que

sabe-se "avaliar" o subconiunto {2' de tl se sobe'se determinar um real 8(O') tal que:

g(ç)') <f(x) pqratodo x eÇ2' 2.5

Se Ç1,:Ø, a única avaliação possível é g({t'):+æ. (Jma avaliação g(o-') é dita

"exata" se é conhecido r(çt') e Ç2' tal que g( Çl') : Í( 7(O') ). Umo avalioção

g' (ç2') ë dita "melhor" que q avaliação g (Ç2') se

g'(ç¿') > g(ç¿') 2.6

Obs. 1.: Se o problema de otimização combinatória considerado é um problema

de mædmização (procura-se ¡m elemento x tal que (x) = max{f(x)} para xec)), as

definições de avaliação e de uma melhor avaliação acima continuam validas,

invertendo-se as inequações em 2.5 e 2.6. A defïnição de uma avaliação exata se

transpõe de maneira direta.

Obs.2: Se g(O') é uma avaliação exata" não pode existir avaliação de melhor

qualidade.

De.fìnicão-2 : (Im subconjunto (2' do conjunto {2 das soluções de um problema

de otimização combinotória é dito "esterilizado" em um dos seguintes casos:

a)Ç2':Ø

b) conhece-se uma solução i e O ao menos tão boa quanto todas as outras

soluções de Ç2'. Ou seia:

f6) < s(o')

ffÐ > S&') paro um problema de macimização.
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Um subconjunto O' de C) pode ser esterilizado se tem-se certeza que O' não

pode conter a solução ótima (o que é o caso quando O' = Ø ou quando a avaliação de

Ç)' é superior ao valor de melhor solução conhecida) ou se dispõe de uma avaliação

exata de O'. Em nenhum destes casos há necessidade de prosseguir a decomposição de

O': é justamente esta situação que o conceito de esterilizado caractenza.

Dertnicão-3: Um subconjunto {2' de Çl é dito "separado" em subconjuntos

o\,oi,...,of se..

Oí c Ç2' i : 1,2,...k

Oi u aL w...u ol O

Não são excluídas as "folsas" separações, ou seja, aquelas pora as quais certos

conjuntos {2i são vazios. No caso mais freqüente, os conjuntos Ç2i serão dois q dois

disjuntos, mas isto não é necessório.

Teorema-l: Seja J o-u família de subconjuntos de Q cuja união é igual O.

Então:

a) Se l)'está separado em Oi,C)i,...,ç)[ . ]' : ] u{ Oí ,ç2t,...,ç2í. }\{ O'}

é ainda uma família de subconjuntos de O cuja união é igual O.

b) Se todos os conjuntos da família J tem uma avaliação exata, e se O' é um

subconjunto de avaliação mínima" então 1(O') é solução ótima de (P) a menos que

g(O') = *æ (A : Ø).

Demonstração: conseqüência direta das definições 1, 2 e3.
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No esquema geral dos métodos de separação e avaliação apresentado no

algoritno abaixo, desþa-se Por:

-¡ a melhor solução conhecida e v = f(x). No início x é indeterminado

e v = +æ (-æ para nm problema de murimização).

- .rî éuma família de subconjuntos de O não esterilizados.

O esquema apresentado é um esboço geral dos algoritnos de separação e

avaliação. Um algoritno particular só será definido quando especificar-se:

a) a escolha do subconjunto a fiatar no "procedimento escolha"

b) a avaliação no "procedimento avaliação"

c) a separação no "procedimento separação".

Aliás, as variantes deste esquema são freqüentes. Pode-se por exemplo,

proceder uma avaliação grosseira e aproximativa dos conjuntos f)o quando eles são

criados e então refinar esta avaliação antes de proceder a separação (que será evitada

se O' é esterilizado). Embora trate-se de um esquema, na medida em que não contém

todos os algoritnos, ele fornece a idéia da estnrtura do método. Uma outra maneira

de ca¡acteriza¡ estes algorimos consiste em dizer que é preciso que as hipóteses do

Teorema 1 se apliquem.
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2.4.1.3 Esquema dos Algoritmos por Separação e Avaliação

início esquema

x = indeterminado;

v: *æ (ou -æ para o problema de maximização);

J:{a}
enquanto ¿* Ø fazer

procedimento escolha: escolher um conjunto O' e J que não tenha sido

avaliado se tal O' existe, senão escolher um l)' e ¿Ê avaliado;

se O'não foi avaliado então

procedimento avaliação: associar a O' sua avaliação g (O');

se g (O') > v (< para problema de ma¡<imização) então

J= ¿ l{O,)

senão se a avaliação é exata entäo

x = i(O');
v:f(x): g(O');

J= ê l{a'\;
fim se

fim se

senão procedimento separação: cria-se os subconjuntos f)i,çy2,...,Oi< i

./: uÊw {ozi,Qz,...,Oí< }/{O'}
fim se

fim enquanto

fim esquema

2.4.1.4 - Vatidade dos Algoritmos por Separação e Avaliação

Para que o algoritno, seguindo o esquema geral acima esteja correto, é

preciso em primeiro lugar que a busca seja possível, ou sej4 que todo conjunto O'

criado possa ser avaliado e todo conjunto Cl' para o qual a avaliação não seja exata

possa ser separado. Se fizermos 7= .l \J{ O' / O' tenha sido esterilizado}, então

J satisfaz as hipóteses do Teorema 1, o que demonstra a validade do critério de

parada.

l8
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Portanto, é suficiente, ptrâ fornecer a justificativa de um algorinno inscrito no

esquema geral acima" demonstrar a sua convergência. Esta convergência não é uma

conseqüência direta do fato que O é finito como se poderia crer a primeira vista: a

possibilidade que foi deixada em aberto (conforme definição 3) das "falsas

separações" proíben¡ com efeito, a conclusão para o caso geral. Alguns autores têm

estudado as condições mínimas que devem ser satisfeitas para que um algorinno

"geral" seja finito. Esta pesquisa da generalidade máxima tem se revelado bastante

estéril. Como conseqüênciq a convergência deve ser demonstrada para cada

aþorimo específico. Estas demonstrações, enfretanto, são triviais para a grande

maioria dos casos (Sakarovitch 1994).

É bastante cômodo visualizar a implementação dos métodos de separação e

avaliação associando-se uma arborescência à decomposição progressiva do conjunto

O. Em cada etapa, aos nós pendentes da arborescência associada correspondem os

subconjuntos de -rF. Quando o subconjunto O' é separado, criam-se novos nós

pendentes correspondendo aos subconjuntos Qi (i : l, 2, ... , k). Estes nós são

evidentemente adjacentes ao nó correspondendo a O'. Esta arborescência está

associada de maneira tão natural ao método, que se diz, muitas vezes, fratar um nó ou
,A

separar um nó. E preciso, é claro, entender que se fiata do subconjunto ao qual este

nó está associado. Estas notações para os termos não devem causar confusão.

2.4.1.5 - Estratégias Possíveis para o Procedimento Escolha

a) Selecionar o conjunto Çl' cuja avaliação seja a menor (respectivamente a

maior para o problema de maximização) com a "idéia" de que este subconjrurto tenha

maiores possibilidades de conter a solução ótima.
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b) Selecionar o conjunto C)' criado mais recentemente (a família .rÊ funciona,

então, como uma pilha). Esta maneira de fazer corresponde a uma exploração em

profundidade ou por "backhacking" da arborescência criada.

c) Selecionar o conjrurto O' criado mais anteriormente (a família .tÊ é

gerenciada como FIFO: primeiro a entrar, primeiro a sair). Esta maneira de fazer

corresponde a uma exploração em largura.

A exploração em largrna possui duas vantagens e um inconveniente:

i)A primeira vantagem consiste em obter rapidamente uma solução factível i,
o que é interessante pois eúste a necessidade de um valor finito de v para esterilizar

os subconjuntos.

ii)A segunda vantagem consiste em limitar ao mínimo as transferências entre

memória central e periferica. Com efeito, para problemas de médio porte, é

impossível guardar na memória central todas as informações relativas a cada nó

pendente na arborescência. Tratando o ultimo nó criado, pode-se freqüentemente

utilizar as informações armazenadas na memória cenüal.

iii) O inconveniente consiste em não levar-se em consideração a função de

avaliação. Ou seja" pode-se ser conduzido a tratar subconjuntos cuja avaliação é

medíocre e que tem poucas chances de conter a solução ótima.

Na prática" utiliza-se uma mistura das esfratégias a e b: utiliza-se o

backracking para "descer" na arborescência. Uma vez enconfrada uma solução 1,

escolhe-se o subconjunto não estéril de avaliação mínima (respectivamente máxima

para o problema de ma¡rimização). A estratégia de exploração em largura não

apresenta as vantagens da exploração em profundidade. Ela é pouco luf,ilu;ada

(Gondran e Minoux, 1985).

Os procedimentos de separação e avaliação podem ser considerados um caso

particular de busca arborescente. O desenvolvimento de algorinnos para a resolução
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de problemas e da inteligência a¡tificial aumenta¡am a importância destes métodos. A

busca arborescente se diferencia dos procedimentos de separação e avaliação tais

como foram apresentados porque ela visa fratar uma classe maior de problemas que

aqueles pertencentes à otimização combinatória e também porque a exploração da

arborescência para se determinar uma solução não é guiada pelo valor da função de

avaliação. Um procedimento de busca arborescente é mais precisamente

caracteÅzado pelos seguintes fatores :

a) estado de informação que correspondem aos nós da arborescência,

b) run jogo de regras especificando quais estados de informação podem

suceder um estado de informação dado,

c) uma estratégia de controle para gerenciar o comportamento do algorinno. As

regras operam sobre os estados de informação, mas uma não chama a outra. É, a

estratégia de controle que decide qual regra deve ser aplicada em qual momento.

A distinção entre os três elementos acima é importante. Novas regras podem

ser utilizadas de maneira quase independente e a estratégia de controle pode tirar

proveito da experiência anterior. É assim que são construído os sistemas que

"aprendem" e que, por conseqüênci4 são dotados de uma certa inteligência. A

maneira como um problema deste gênero é implementado é evidentemente muito

importante. As questões ligadas à representação dos dados têm um papel central.

2.4.2 Enumeração Implícita

2.4.2.1Introdução

Todos os métodos de separação e avaliação podem ser considerados como

métodos de enumeração implícita na medida em que não se faz nestes métodos, uma

enumeração exaustiva e explícia de todas as soluções factíveis do problema tratado.
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Na literatura porém, o termo "enumeração implícita" é reservado aos métodos de

separação e avaliação especialmente concebidos para a resolução de programas

matemáticos em variáveis bivalentes 0/1 ou de maneira geral aos métodos cuja

codificação utilizada para os nós permite evitar o armazenamento de toda a

arborescência gerada

O algoritno que apresentamos para a resolução de um problema por

enumeração implícita não exige a resolução de nenhum programa matemático linear,

como seria o caso se utilizássemos um procedimento de separação e avaliação

clássico. As ruricas operações que este algorimo executa são as adições, subtrações e

as multiplicações de inteiros. A exploração da arborescência de decomposição do

conjunto de soluções é realizada afiavés da busca em profundidade. As operações

específicas são descritas como segue.

No algoritno enumeração implícita fornecido no item 2.4.2.2 o problema

PPI0/I a resolver é:

mÐ( z= cx 2.7

sla Ax<b 2.8

x= 0/l 2.9

onde A é uma matlø composta de números inteiros, assim como os vetores b e c.

Sem perda de generalidade, supõe todas as componentes do vetor c negativas ou

nulas.

Seja 5 : {Ax S b; x:0/1} o conjunto das soluções factíveis de PPI0/1.

Sejarn Jl : {ieS I *i: l} e J0 = fies I *i = 0} dois subconjuntos disjrurtos de

{1,2,...,n), onde n é o número de variáveis 0/1 a determinar, e JL = {1,2,...,n}\ (J0tt

Jl) um conjunto de variáveis ditas "liwes".

Oconjunto S(Jl,J0): {xeS l*j= I sejeJl,xj=0 se jeJO} éumasolução

de PPI0/1. A separação de um subconjunto de S(Jl, J0) é feita sobre uma variável

arbitrária x,. Assinç S(Jl, J0) terá dois sucessores: S(Jl t¡ {r}, J0) e S(Jl, J0 v {r}).
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2.4.2.2 Algoritmo

algoritmo enumeração implícita

SEPARAÇÃO: escolher o índice re { 1,2,...,n};

cÓDlco: [r];
V: -ø;
booll : tnre;

enquanto booll fazer

bool2 = true

enquanto bool2: true îazer

AVALIAÇÃO: calcular 6 e z;

se Z Sventão

INTERRUPçÃO e correção do CÓOIGO;

senão se b 2 Oentão

v: z;

SOLUÇÃO ESTOCADA;

INTERRUPÇÃO e correção do CÓolCO;

senão TESTE;

se t: true então

INTERRUPÇÃO e correção do CÓOIGO;

senão bool2: false;

fim se

fim se

fim se

fim enquanto

se CÓDIGO: Ø então

booll = false;

senão SEPARAçÃO: escolher r e { 1,2, ...,n}\ (Jl u J0);

cÓolco = cÓDtco + [r] (no fim da lirÐ;

fim se

fim enquanto

fim algoritmo.
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2.4.2.3 Os Passos do Algoritmo

As palawas em letras maiúsculas do algoritno enumeração implícita

constituem os passos fundamentais do mesmo. Neste item, tais passos são explicados

de maneira detalhada:

a) Separação -A separação de um subconjunto de S(Jl, J0) é feita sobre uma

variável arbitrária xr, onde r devera pertencer a Jl. Uma regra para a escolha de r

pode ser a seguinte: escolher r de modo que dr= min{ d¡ },onde:

d¡ = Imax{0,-6i +a¡} e bi <0.
n

i=l

O mínimo em d¡ pode ser atingido por vários índices. Escolhe-se aquele para

o qual tem cr (custÐ máximo

b)Avatíação - O problema de otimização PPI0/1 pode ser assim escrito:

(PPro/1')

mÐ( z- z CJL

x¡=0/1 j. JL

onde 5 = b- IAI l- IrI

*&

sla

j eJl
e

j eJl
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Seja x* uma solução S (J1, J0) obtida no processo de separação. Então:

I- Se b >0, asoluçãox* éfactível e cx* é onovovalordaavaliação se cx*

melhora a avaliação.

II- Se ao menos uma componente de 6' é negativ4 a solução x* não é factível

e S(Jl, J0): Ø.

c) Solução Estocado - Uma solução x* é estocada se x* é factível e se cx{. é o

novo valor da avaliação.

d) Teste - Se I
j eJL

min{ 0, a¡ } > br então S(Jl, J0) = Ø (t: tnre)

O teste acima permite interromper a arborescência sobre um ramo quando

nenhuma atribuição das variáveis a 0 ou I pode satisfazer ao menos uma das

restrições. Se t: false então escolhe re{1,2,...,n}\ (Jl r.r J0).

e) Interrupção - A a¡borescência sobre um ramo é interrompida quando

S(JI,JO) : Ø, sejapor AVALIAÇÃO ou por TESTE.

fl Ctídígo - É uma lista de índices {1,2,...,n} que descreve implicitamente a

arborescência de decomposição de S. As variáveis cujos índices estão em Jl
aparecem nesta lista seguidas do sinal (+) e as variáveis cujos índices estão em J0

aparecem seguidas do sinat (-).

Quando de uma INTERRUPÇÃO da arborescênci4 procura-se o índice r de

rang mínimo com o sinal (+) na lista" troca-se o sinal de r e suprime-se em CÓOICO

todos os índices de rang superior ao rang de r.
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2.4.3 Plano de Cortes

2.4.3.1fntrodução

A idéia geral das técnicas de plano de cortes é o acréscimo sistemático de

restrições (cortes) sempre que não haja solução inteira eliminada do conjunto de

restrições .

Os algorinnos de planos de cortes resolvem um problema de programação linear

inteira através de modificações efetuadas em problemas de programação linear

derivados do problema original, relaxando-se as restrições de integralidade. Eles não

particionam a região viável do problema rela:rado em subdivisões, como nos

procedimentos "branch and bound", mas sim trabalham com problemas de

programação linear que são refinados pela adição de novas restrições (cortes). As

novas restrições sucessivamente reduzem a região viável até que uma solução inteira

ótima seja encontrada.

Para mostrar os princþios básicos do método será considerado o caso em que

todas as variáveis são inteiras, assim como todos os coeficientes do problema. Esta

ultima condição é muito menos restritiva do que parece à primeira vista" pois qualquer

equação, ou inequação, constituída por coeficientes racionais, sejan eles frações,

dízimas ou decimais, são equivalentes a uma expressão com coeficientes

exclusivamente inteiros; somente os coeficientes furacionais é que estão excluídos do

método. Cabe ressalta¡ que, sendo as variáveis e os coeficientes inteiros, qualquer

variável de folga será" necessariamente, inteira.

Esses cortes podem ser gerados de diversas maneiras. Apresenta-se aqui as

formas sugerida por Gomory eDmtzig.
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2.4.3.2 Algoritmo de Cortes

Os passos ft¡ndamentais de um algorinno de corte são fornecidos a seguir. Nesta

apresentação, PPL é um problema de programação linear e PPLI é um problema de

programação linear inteira.

passo I: Resolver o PPLI como um PPL. Se for infactível, o PPLI também

o é-FIM. Se a solução do PPL é inteira o PPLI está resolvido - FIM. Caso contrário vá

ao passo 2.

passo2; De uma linha do "tableau" de resolução do PPL correspondente a

uma variável restrit4 mas que não apresente esta característic4 derive uma nova

restrição que "corte" o ponto ótimo corrente, mas que não elimine nenhuma solução

inteira. Adicione a restrição ao "tableau" qoe será primal factível (a variável de folga

na nova linha será negativa)

passo j: Reotimize usando o método dual simplex (lexicografico). Se o

novo PPL é infactível (dual ilimitado), o PPLI também não tem solução - FIM. Se a

nova solução ótima é inteira, o PPLI está resolvido-FlM. Caso contrário v6 ao passo 2.

2.4.3.3 Corte de Gomory

fuites de apresentar o método dos planos de cortes, faz-se necessário introduzir

a seguinte notação, onde x representa um número real qualquer:

n = [ r ] + é o maior inteiro menor ou þal ar, ou a parte inteira de x

f :x- [x] -+ é apartefracionáriapositivade x,0 <f < l.
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Portanto, 

x = [ x ] + f = ri + f 

Suponha que a solução de um problema de programação linear não seja inteira. 
Em particular, suponha que na i-ésima linha do `tableau" a variável básica 
correspondente, X., não seja inteira. Denominando de xNi  , j = 1 , 2 , ... , n, as 

variáveis não básicas, a i-ésima equação do quadro ótimo é igual a: 

n 
XBi  = bi  — raii  xNi  

Aplicando aos coeficientes a notação defmida antes, ou seja: 

bi  = ni  +fi  

ati  = riii + fii 

Substituindo em 2.10, agrupando as partes inteiras e as fracionárias, temos: 

n 	 n 
XBi  = (ni  — rnii  xNi  ) + (fi  — E  fii XNi  ) 

j=1 	 j=1 

Em 2.11 a primeira expressão entre parênteses dá um número inteiro, já que 

todos os elementos que participam das operações são números inteiros. Como todo 

..0 e todo xNi  >..0 então: 

n 
E ft;  xN;  ->0 

2.10 

2.11 

como f1<1, então 
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n 
fi- E fi. xN  <1 J 	i 

j=1 

n 
Deseja-se que xBi  seja inteiro. Como ni  — E ni. X . N  é inteiro, logo deve-se J  

j=1 

n n  
ter fi  - 	xNi  inteiro e então pode-se concluir que fi  - 	X . 

	

N 	O ou seja: J 	 J  J 

n 
- E fii x N  i 	-f 	 2.12 

A restrição 2.12 é denominada Corte Fracionário de Gomory. 

2.4.3.4 Corte de Dantzig 

Considere: 

n 
Xgi  +E aiixNi  =bi  

i=1 

Se cada variável não básica xi  for igual a zero, então xb  = yo  será não inteiro. 

Se xb  estiver para se tornar inteiro, então pelo menos uma das variáveis não básicas 

xi  deverá ser diferente de zero. Tendo em vista que se requer todas as variáveis não 

negativas e inteiras, segue-se que pelo menos uma variável não básica deve ser maior 

ou igual a 1. Isto por sua vez, implica que a soma de todas as variáveis não básicas 

deve ser maior ou igual a 1. Se utilizarmos esta condição como uma nova restrição a 

ser incorporada ao modelo de Programação Inteira original, tem-se o algoritmo de 
corte sugerido originalmente por Dantzig. 
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2.4.4 Programação Dinâmica

2.4.4.1 Introdução

Elementos dinâmicos, como as considerações de tempo, são importantes em

várias aplicações da Pesquisa Operacional. Nestes casos, dá-se ênfase às relações

dinâmicas. Nesta dissertação interessam-nos casos determinísticos, onde cada decisão

conduz a um resultado univocamente determinado.

Problemas de otimização no qual Programação Dinâmica se aplica são

comumente chamados de Problemas de Otimização Dinâmica, Problemas de Controle

(ou Decisão), ort Problemøs de Otimizqção para Processos de Decisões em Vários

Estágios. Os elementos essenciais do problema são os sistemas de equações que

descrevem o processo a ser conüolado, a função critério que avalia uma política

particular de decisão, e as restrições que colocam as limitações (restrições) no sistema

de operação.

O estr¡do realiz¿¿e está concentrado na forma e nas propriedades das soluções

ótimas. Estt¡dan-se as condições que devem ser satisfeitas por um processo de decisão

ótimo decomposto em estágios de tempo e desenvolvem-se técnicas de exploragão para

determinar a melhor ação.

Os modelos de programação dinâmica são aplicados tipicamente a problemas de

pequeno ou médio porte. Os seguintes exemplos caracterizam modelos de decisão de

programação dinâmica:

.regfas para reencomendas de estoque indicando quando reabastecer um item e

por qual quantidade.

.regras para programação da produgão e uniformização da força de trabalho

aplicáveis a um ambiente com demandas flutuantes.

¡determinação do nível de peças de reposição para garantir autrlização com alta

eficiência de equipamento de alto custo.
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.procedimento de orçamento de capital para distribuir recursos escassos a novos

investimentos de riscos.

oescolha de meios de propaganda para promover ampla exposição pública ao

produto de uma companhia.

oestratégia de longo prazo para substituição de bens que se depreciam.

Freqüentemente, os processos de decisão abrangidos por vários dos modelos

acima podem ser de pequena dimensão. Mas muitos sistemas operacionais reais

exigem milhares de decisões a cada semana. Estes modelos tem valor porque eles

tornam possível tomar uma quantidade muito grande de ações através de gma

abordagem de rotina. Não é necessário dtzer que, mesmo se estas decisões forem

inconsequentes se tomadas isoladamente, podem exercer um grande efeito nos lucros

de um negócio.

A característica comum de todos os modelos de programação dinâmica consiste

em expressar o problema de decisão por meio de uma formulação recursiva.

2.4.4.2 O Modelo

Considere o problema de determinar o caminho mínimo de p a e na rede

abaixo

figara 2.1 - Caminho mínimo
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Uma alternativa de resolução deste problema consiste em determinar as

variáveis, uma por vez, sequencialmente, decompondo o problema em uma série de

estágios, cada um correspondendo a um subproblema em uma variável e resolvendo-se

os vários subproblemas de uma variável separadamente em vez de se resolver o

problema globalmente. Esta é a idéia básica da programação dinâmica.

Quando um problema de otimização é formulado como um problema em vários

estágios a ser resolvido por programação dinâmica é conveniente introduzir-se algumas

defïnições

Define-se os conjuntos:

K : {0,1,2,...,N}

K' : {1,2,...,N-l}.

k : 0r1,2,...,N

a) O sistema de equações do problema estabelece as relações entre três tipos

de variáveis: as variáveis de estágio, as variåveis de estado, e as variáveis de

controle ou decisão.

b) Avariæel de estágio é aquela que determina a ordem em que o evento ocorre

no sistema. Esta quantidade varia monotonicamente sobre o período durante o qual as

decisões são tomadas. Esta variável pode ser contínua ou discreta. Se é contínua é

denotada como t, definida sobre o intervalo ts s t < tr; enquanto se é discreta é

definida como a sequência k (caso que trataremos).

c) As variáveis de estado descrevem completamente o sistema. Neste sentido, se

os seus valores são conhecidos para todo h então qualquer questão sobre o

comportamento do sistema para o alcance de k pode ser respondida. A escolha do

conjunto de variáveis de estado para um sistema particular não é unica e a determinação

de um coqiunto conveniente não é uma tarefa simples, dependendo da extensão e
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natarcza do modelo matemático. Para indicar que o estado x ocorreu no estágio k

denota-se x(k), (vetor€ Rn).

d) As varióveis de decisão constituem uma variável (u) que se aplicada ao

sistema quando se encontra em x ( k ) influencia de alguma forma o estado em que

o sistema se enconEa¡á no estágio seguinte x ( k+l ). Denota-se u ( k ) para designar o

estágio em que ela foi aplicada (u(k) é vetor € Rt).

e) Conjunto de estado viåveis é o conjunto dos estados que x pode assumir no

estágio k (X(k) c Rn). O numero de elementos de X(k) é sempre finito.

f) Conjunto de decisões admissíveis é o conjunto das decisões que podem atuar

sobre o sistema quando ele se encontra no estágio k e no estado x. Denota¡emos por

U(x,k) (. Rt e é um conjunto finito).

g) Equações recursivas do sistema é uma equação que descreve a relação entre

o estado e um dado estágio, a decisão entäo aplicada e o novo estado resultante.

RnxRmxN l+ Rn

f:(*(k),u(k),k) p f(*(k),o(k),k) = *(k+l )

h) Custo elementar - custo elementar devido à atuação da decisão admissível u

ao sistem4 quando este se enconfia no estágio k e no estado viável x:

RnxRmxN --!+ n
/: (x(k), u(k), k) r+ t(x(k), u(k), k)

Observação: Convém notar que:
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1) frequentemente confrrnde-se a função custo elementar com seu valor

assumido em determinado ponto de seu domínio;

2) não houve preocupação em se definir o domínio das funções f e / porque é

bem mais complicado do que se parece a primeira vista (voltaremos ao assunto

posteriormente).

i) Estado inicial - é o estado em que se encontra o sistema no estágio inicial (k

: 0). Esse estado éúnico, i.e., X( 0) = { x( 0 ) }

j) Política admissível aplicada a Í. : x ( ko ) e X ( ko ), k0 e K' - é uma

sequência de decisões [ "(t) ]1. 
t 

= (u(ko ), u(ko + l),...,u(N - 1)) tal eu€, se

definirmos:

x(k+l) : f(x(k),u(k),k), k : ks,ko+1,...,N-1

então

l)u(k) e U(x(k),k) k: ks,ko*1,...,N-l

z)x(k). x(k) k - ko +1, ko+2,..., N

Ao coqiunto das políticas admissíveis em 1 : x(k6) notamos por Q(Í,ko).

k) Trajetória - rrajetÍna gerada por nma política [ "(t) ]i;t admissível em x :

x(ko ) é o conjunto dos pontos (hx(k)), onde:

k:ko,ko*1,...,N-l

x(k+ l) = f(x(k),u(k),k) k= ko,ko*1,...,N-l
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l)Critërio - é a firnção j abaixo descrita

N-l

onde

J:(x(ko ),I u(k) llft,to ¡ Þ I ¿tx(k),u(k),k)
k=ko

["(t)][t. o(x(ko ),ko ) e

x(k+t):f(x(k), u(k), k) k: k0, ko+1,..., N-1

m)Alvo - é o conjunto X (N).Ao confrário do que ocorreu com o estado

inicial, o alvo pode ser constituído por mais de um estado viável.

Observacão: Alguns problemas podem ter associado ao alvo, um custo terminal. Na

prática isto nada altera nossa análise, basta aumentar para N+l o número de estagios

e estes custos terminais passam a ser considerados como custos elementares comuns.

n) Problema de Programação Dinâmica - encontrar se existir, uma política

adrrissívef Ittk) ]il-t que aplicada a x(0), leva o sistema ao estágio N minimizando

(ou maximizando) o valor da fiurção critério, i.e.,

r ( *(o),[u(k) ]il-t,o) = mm J( *(0),[ 
"(k) ]i-' ,o )

Io,n,]]-' . a(x(0),0)

Obs. Se existir uma política admissível, então existe uma política ótima I utt ) ]il-t,
pois o número de políticas admissíveis não pode ser infinito.
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2.4.4.3. Princípio da Otimalidade

Princípio da otimalidade - se [utt)]ft, kseK', é uma polírica ótima

considerando-se x( ko ) como estado inicial, então I u ( t ) ]il-j, será uma política ótima

considerando-se x ( ko+l) = f ( x (ko), d(ko), ko) como estado inicial.

Demonstração:

Seja k6 e K' edefine-se: x = x ( ko ). X( ko )

l;',to ¡ = min r( x,[u(k) lft,oo )( koxJ

onde

EntiÍo, por definição:

J(x,ko)= min
tuf t)ltl e Q(I,k6)

A

) = J (r,[ E(k) ]

mm

Iutr,t]i;t.o(x,ko)

N-l
> t,( x(k),u(k),k)

k=ko

Io(tl ]i;t . o(x,ko )

x(k+t¡ = f(x(k),o(k),k) k= ko,ko*1,...,N-l

{t @,u(ko ), k o ) + J(x(k e + 1), [u(k)t[ltr, t o * r)]
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Admite-se por absurdo que existe uma sequência lurr) ]il,;',
€ O( l,ko + I ), onde

ï =f( ï, u ( ko ), ko ),

tal que

r( r,[ õ(k) ]il;t, ,to + I ) < r( r,[u(k) ]ilj,,ko + I )

Define-se

["'(k) ]
N-l
ko = { u(k0 ),ü(ko + l),ñ(ko +2),...,ü(N - l) }

então fica evidente que:

Io'(t) ]1,-t e Q(x,k6 )

e além disso:

J( *,[u'(k)]il, t,r.0 ) . f( x,ko ),

o que é absurdo, pois conüaria a definição de f 1 x,to ¡.

Pode-se então afirmar que:

J(r,[u(k)lf;o*r,ks + t) = J(r, [u(k)]il],, ko * t) = i(x, ks + t)mm

[u(t)]|,j, eo(l,ko+l)

concluindo entâio que

J ( r,ko )= min
u(k6) e U(i,ko)

f (f, u( ko ), ko ) eX(ko+l)

{/(1, u (ke ), ko ) + J(f(x, u(ke ), k6 ), ks + 1)}

Essa equação é chamadaEquação Recursiva de Otimalidade
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Por trás do complicado formalismo da demonstação encontra-se uma idéia

bastante simples. O que o princípio da otimalidade afirma é que, o valor de uma

política ótima faltando atingir n estágios depende da consequência econômica da ação

imediata e do valor correspondente de uma política ótima com n-l estagios restantes.

2.4.4.4 Comentários

i)Na literaturq a respeito de Programação Dinâmica, encontra-se a seguinte

nomenclatura:

decisão: confrole

critério: objetivo

política: esfratégia

ii)Uma formulação completa dos elementos do P.P.D. encontra algumas

dificuldades. As principais são relativas à descrição do domínio das funções g ! e !.
Para se ter uma idéia das dificuldades que surgeÍL tenta-se definir o domínio de f.

Antes, convém notar que uma solução admissível não necessariamente levará o sistema

a um novo estado viável, mas isto não preocupa, pois não se esta interessados com a

imagem de f.

A primeira idéia para definir o domínio de f é:

F: X(k) " U(*(k),k) xK' + Rn

Que não é possível, pois o conjunto Xft) vai depender de k e K' escolhido, e

mais ainda o U( x(k), k ) vai depender do k e do x(k) escolhidos. Assim o domínio vai

depender de r¡m elemento do próprio domínio, o que não é correto. Então, defìne-se o

domínio de f como sendo o conjunto:

{( x(k),u(k),k ) / keK', x(k)eX(k), u(k)€U( x(k),k )}
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Essa definição apesar de correta é bem complicada e não fornece nenhuma informação

de interesse, e é por isso que preferimos omiti-la. Na prática, nunca haverá dúvida se

(x(k),u(k),k) pertence ou não ao domínio de f.

Os domínio de I' e J são respectivamente:

{( x(k),u(k),k ) / keK', x(k).X(k), u(k)€U( x(k)'k )}

{(*(ko),[u(k) ll;t ,r.o ) / ko eK', x(ks)eX (ke), Iu(t¡ ]f-' e o(x(ks),ko)]

iii)O princþio da otimalidade é aplicado a funções critério bem mais gerais do

que a considerada na seção anterior, que foi

J( x(ko), ["(t)ll;t,to ) = r,( x(ko),u(ko), ko )+

+ /(x(ko+1), u(ko+l), k0+l) +...+ /(x(N-l), u(N-l), N-l )

ou sej4 uma soma de custo elementares.

O princípio aplica-se a funções do tipo

J( x(ko), ["(t)]ft,oo ) = s(t (x(ko),t(ko), ko ),

/ (x (ko+1), u (ks+1), k0+l ), ... , /(x (N-l), u (N-l), N-l)

desde que g satisfaça algrrmas resfrições. Formalizando, tem-se o seguinte teorema:

Teorema: Se

a) g é ¡ma função separável. i.e., pode ser escrita sob a forma (simplificando a

notação)

g(ll*o , tks*r,..., /N-t) = hr(/h , hz (lko*t,"', /N-t) )
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onde RN-ko J-+ R,

R2 ht >R,

RN-l-ko nt , R

b)para cada luo, hl é

hz (l*o*t,..., /N-r) então:

uma função monotonicamente não decrescente de

c) mm g( l*o , lko+t,..., /N-l) =

Iu(k)lilo-l . O(x(ko ),k¡ )

: min hr (/h,
u(ko) eU(x(ko),ko)

mm hz (l*o*t,...,/¡l-t ))

t "(r)lilr*\ e o(x( ko+l),ko+l)

x(ko+1): f(*( ko),r( ko), ko)€x( k'+l), (decomponibilidade)

A demonstração desse teorema segue as mesmas linhas gerais do teorema da

seção anterior, que é um caso particular do acima enunciado.

2.4.4.5. Os Problemas de Grande Porte

Seja o problema:

N-l
Íllnmuzar r = Z J(*(k), u(k), k) + r(x(N)

k=0

sla x(k+l) : (x(k), u(k), k), x(k) e X(k), u(k) e U(k)
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Uma comparação entre esforços computacionais requeridos em Programação

Dinâmica e na Enumeração Completa é tealizadaabaixo:

a) Pr o gr amação Dínûmícø

Um PPD pode ser resolvido de maneira 'FORWARD" ou 'BACKTWARD';

obtendo-se o mesmo resultado e realizando-se o mesmo esforço computacional. Seja

um PPD resolvido *BACKWARD", onde:

N - no de estágios.

Ne - no de estados em cada estágio.

N" - no de controles (decisão) em cada estado.

Pela equação recursiva, para um estado fixado, tem-se necessidade de uma

adição por confrole:

- por estado Ð N" adições

- por estagio â N" * N. adições

- no tot¿l + N * N" * N" adições

Em cada estado, realiza¡n-se (N"-1) comparações, e no total N*N"*(Nr-l)

comparações

b) Enumøação Complúa

Um Processo de enumeração completa pode ser compreendido através da

¡s¡alizaÇão da Figura abaixo:
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Nc
Ne

estados
decbões

I N-l N estigbs

figua 2.2 Enumeração Completa.

A partir de cada xo tem-se N" * N" *...* N üajetórias.

N fatores

Como temos N.valores diferentes pâÍâ xs, resultam:

N, * N) tajetórias distintas

O custo de cada fiajetória é calculado fazendo-se a soma de N +l fatores

Jo +J1+...+ J¡-1 + f

Ð N*Nr*NI adições

Para se obter a solução ótimq deve-se comparar os custos das trajetórias duas a

0

duas:

(N, *NI-tl comparações
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c) Comparøção das Duas Técnícas

Seja:

N:12
N": l0

N" = 100

T*,o": Tcomparaçø =10-9 s

A comparação enfie a Programação Dinâmica e a enumeração completa para os

valores fornecidos anteriormente é fornecid a na tabela 2. l.

15 diasl0l412* lor4E. C.

23¡ts10.80012.000P. D.

TempoComparaçõesAdições

Tabela 2.2 Comparacrão dos esforços computacionais das duas técnicas.

Seja:

N :12

N":25

100

Para estes novos valores temos a comparação na tabela2.2.

Ne

24 séculos6,0*10187,|*loreE. C.

59ps28.80030.000P. D.

TempoComparaçõesAdições

Tabela 2.3 Comparação dos esforços computacionais das duas técnicas.
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Para N = 12 e um número crescente de variáveis de estado de controle, a tabela

59ps

l5Oms

6min

260h

28.800

75* 106

1g75*108

4,7*1014

30.000

75*106

1.g75*108

4,7*l}r4

25

625

15.62s

390.625

100

104

106

108

I

2

3

4

I

2

3

4

TempoComparaçõesAdiçõesNçNe

Na de

variáveis d

controle

Na de

variáveis

de estado

Tabela 2.4 Esforços computacionais requeridos na Programação Dinâmica

2.3 mostra o expressivo aumento no valor de tempo computacional quando o número

de variáveis de estado e de confrole aumentam. Tal comportamento é chamado na

literatura de 'maldição da dimensionalidade" da Programação Dinâmica.

2.4.4.5 Avaliação da Técnica

A abordagem de programação dinâmica resolve problema de otimização com

multiplas restrições e muitas variáveis dividindo-se o problema em uma seqüência de

estágios nos quais é realiz.uda uma otimização de dimensão inferior. Em conûaste, a

maioria das abordagens de programação linear e outras não-lineares tentam resolver

tais problemas considerando-se todas as restrições simultaneamente.

A abordagem de programação dinânica molda um problema dentro da seguinte

estrutura:

i) as variáveis de decisão com suas restrições correspondentes são agrupadas em

estágios e os estágios são considerados seqüencialmente,
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ii) as únicas informações sobre os estágios anteriores que são relevantes para

seleciona¡ valores ótimos para as variáveis de decisão correntes são condensadas em

uma variável chanada de estado, que pode ser n-dimensional,

iii) a decisão corrente, dado o estado presente do sistemq tem uma influência

previsível sobre o estado do próximo estágio,

iv) a otimalidade da decisão corrente é julgada em termos de seu impacto

econômico previsto sobre o estrigio atual e todos os estrigios subseqüentes.

Pa¡a os vários problemas, a programação dinâmica oferece uma ampla melhoria

sobre a enumeração completa de todas as possibilidades. A viabilidade dessa técnica

depende de modo crítico das dimensões da va¡iável de estado, e esta é uma razão da

necessidade em se ter habilidade na formulação. A diferença entre uma formulação

grosseira e uma talentosa pode ser o fator decisivo na viabilidade dessa

abordagemlWaper, I 986].

A Programação Dinâmica pode ser aplicada a problemas de pequena escala não-

linea¡es e de valores inteiros. Por não existir nenhuma forma canônica satisfatória prra

todos estes modelos, não existe um programa eficiente para manipular todos os

problemas de programação dinâmica. Mas a forma de recursão de programação

dinfunica é comumente bastante simples, de modo que não dá muito fiabalho escrever

um programa para o modelo específico a ser resolvido.

2.4.5lleurísticas

Um algorimo aproximado ou heurístico perrrite a obtenção de uma solução

factível, mas não necessariamente ótima para um certo problema dado. Tal algorinno

pode ser útil em diferentes casos, por exemplo :

1) para a resolução de um problema não polinomial de grande porte,
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2) para fornecer uma boa solução de partida para inicializar um outro algoritno

exato,

3) para encontrar uma "boa" solução para .um problema prático cujos dados

(restrições, função-objetivo) não estejam definidos de maneira precisa" e que podem,

aliás, esta¡ carregados de erros de medições.

2.4.5.1 Heurísticas Gulosas

As heurísticas gulosas ("greedy") caracterizam-se pelo fato de jamais questionar

uma decisão tomada anteriormente. A otimalidade de uma solução assim obtida não

pode, evidentemente, ser assegrrada, mas deve-se observar que os algoriünos gulosos

de Prim e Kruskal para a busca de uma itrvore de peso mínimo (ou máximo)

em um grafo (Gondran e Minoux 1985, Sakarovitclu 1984), entre outros algorinnos

igualmente gulosos, conduzem à solução ótima. Tal comportamento é) devido à

estnrtura particular do problema de árvore de peso mínimo, caracterizada como um

matróide (Gondran e Minoux, 1985).

O algoriuno abaixo (Sakarovitct¡ 1984) é uma heurística gulosa para a
resolução do problema da mochila. Seja n o número de variáveis 0/l a determinar e xj,

cj, aj e b respectivamente o vetor das variáveis inteiras do problemq o vetor custo

associado às variáveis, o vetor de restrição tecnológica e o vetor de recursos.

algoritmo mochila guloso

reindexação das variáveis de modo a ter-se : \ I a1> cz I az 2 ....) co I an

paraj=lanfazer

t:0
seaj<bentão

xj:l
b:b-aj

fim se

fim para

fim algoritmo mochila guloso
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2.4.5.2 Aproximação Local

A partir de uma solução factível s do problema de otimização combinatória

considerado, define-se uma vizinhança V(s) desta solução e procura-se melhorar o

valor de s em V(s). Se uma solução de melhor qualidade é enconüada" troca-se s por s'

e recomeça-se o procedimento. Caso conüário, fim: obteve-se um ótimo local para o

problema.

Como exemplo da aplicação deste procedimento, seja o problema da bipartição :

Considere uma rede R = (X E, c), onde QÇ E) é um grafo não orientado sobre lXl : 2n

nós e c : E -+ N. Trata-se de particionar X em dois subconjuntos X' e X' com lX'l =

lX'l de tal maneira que S [c(e)] tenha valor mínimo {e = (x,y) | x e X' e y € X"}. A
partir de uma solução X, procura-se determinar se existe uma troca de um elemento de

X por outro de X' (ou vice-versa) capaz de diminuir o valor da função-objetivo. pode-

se também imaginar a troca de um par (ou mais geralmente de uma k-upla) de

elementos. Este problema tem aplicações no projeto de circuitos integrados quando

quer-se minimizar o número de conexões do circuito.

2.4.5.3 Esquemas de Aproxim ação

Os esquemas de aproximação são formados por famílias de métodos

aproximativos nas quais o erro cometido em uma solução obtida é limitado por um teto

fixado.

Definição : A família de algorinno As constitui um "esquema de aproximação"

pa¡a a, resolução de um problema P se, qualquer que seja e ) 0, Ae é uma e-

aproximação.
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Observação: O esquema de aproximação A" é "polinomial" se para todo valor

de e o algoriuno A" é polinomial. O esquema de aproximação é "completamente

polinomial" se para todo valor de e, o algorinno A, é polinomial com os dados do

problema e polinomialpara l/e.

Exemplo: O esquema de aproximação descrito em Sakarovitch (1984) para

resolver o problema da mochila formulado abaixo é apresentado a seguir :

x¡€{0, l}j=1,...,r

Sem perda de generalidade, pode'se supor:

0<a¡< b j:1,2,...,fr

c, / ar>- crl a2 > ....> cn / an > 0

Desþa-se por î uma solução ótima de K(b) e por 2 o valor da função-

objetivo correspondente (â : c î).

O esquema de aproximação comporta cinco fases:

1) Seja Ík um n-vetor definido por:

K(b) :{ut*t
Lct xt

a.....rân X¡ S b

+....+cnXn = z(mæ<)

xT ={l
se 1< j< k
se k<j

e seja k(b) o valor máximo de k para o qual xk é solução factível de K(b). Mostra-se

facilmente, considerando-re ck(b) 
*r < 2 que 2 < cxko)*r <22
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2) Ao problema K(b), associa-se:

K1a¡ =
âr xl
ct Xt

+....+&n Xn : w(min)

+ ....+Cn Xn 2 d
x¡ e {0, 1} j:1, ..., D

Seja I uma solução ótima Ae R10¡. Se iú(d): aÌ < b < W(d+l) então I é

uma solução ótima de K(b).

3) A e > 2nJc xko)+I, associa-se cr : c ik(b)+l e Dne considera-se o problema

aproximado K(b) :

K" (b)
O1X1 *a2X 2 +...+anxr, (b

cf x1 +cf x 2 + ...+ cTxn = zo (max)
x.¡ e { 0, 1} j = 1,2, ..., r

com

.T = [c¡la] j=1,2,...,n

Seja îo uma solução ótima de Kü(b) e 2o = coîo o valor correspondente à

função objetivo. Seguindo o raciocínio equivalente ao da fase 1, obtém-se

Zo <."k(b)+l < 2Zo

Por outro lado:

o.tj-acf<a j=1,2,...n

e, observando-se que îo é solução factível de K(b) e î é solução factível de Kc(b)

tem-se

qcoî ( crcoîo ( cî0 < cî < cxk(b)+l

então:

Assim:

cî-cîo (cî-cctî<na
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(cî-cîü) / 2o <na / 2a <2no / cxk(b)+l =e

4) A Kcr(b) associa-se, como em2.

R" (¿)
cfxl +ctxz *...+ cftx,, > d

â1x1 * â2x z * ...* ânXn = wo (Min)
x¡ e{0,1} j=I,2,...,r

Coloquemos d - r*k(b)+l/c¿ . Resultado de 2. e de 3., as soluções de

K"(¿) para cr: 0,1,...,ã permitem a solução direta de uma solução ótima de

K"(b), ou seja -resultado de 1- uma e-aproximação para K(b). Para resolver R"1d¡

para d:0,1,...,ã, utiliza-se a equação de recorrência da Programação Dinâmica. Se

$üi (õ) designa o valor da frrnção objetivo o ótimo de

Ri t¡l
cf x1 +ctx z*...* cfrx1 > ô

â1x1 *â2x 2 +...+a1x¡ = wfr (Mim)
x¡ e{0,1} j=1,2,...,k

Tem-se:

súi (ô) = liüi-r(õ); fri-r(ô - ci) + arlMin
x¡ e{0,1}

determina-se assim uma solução de R'(d) : Rff1a¡ em

n(ã + 1) = ncxk(b)+l 7 q. -- zn2 / e

operações.
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5) A restrição aparente e ) eo =2nlr*k(b)+l que parece à primeira vista uma

má aproximação não se revela como tal de fato. Para t = 69, tem-se com efeito ø : I e

K"(b) = K(b).



CAPÍTULO 3

SnlnçÃo n C¡.nnncAMENTo DE mÁqurNAS:

MonnLAMENTo E Esrn¡.rÉcr¡,. nn Rrsor,uçÃo

3.1. Introdução

Numerosos estudos tem sido realizados nos últimos anos com o objetivo de se

resolver de maneira eficiente as versões específicas de modelamento propostas para o

problema de seleção e carregamento de máquinas. Amini e Racer (1994), por exemplo,

propõem o algorimo aproximado \IDSH (Variable - Depth Sea¡ch Heuristic) para a

resolução do 'þroblema da mochila multidimensional" e fazem uma comparação de

performance entre este e outros algorimos aproximados descritos na literatura. A
heurística \IDSH é r¡m método de busca local.

Ao contrário de Amini e Racer (1994), que resolvem globalmente um

"problema da mochila multidimensional", Logendran et al. (1994) decompõem a

resolução do problema de atibuição de peças a máquinas em duas fases: Na le
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determina-se, para cada tipo de máquina, o número de máquinas efetivas necessárias à

fabricação das peças e, para cada peça" um único roteiro de fabricação enfre os

diferentes roteiros disponíveis. Na 2s fase é rcalizada a aüibuição. A busca proposta

em Logendran et al. (1994) trata apenas a primeira fase da metodologia. A segunda

fase não foi objeto de estudo.

Em Liao (1994), a seleção de um roteiro de fabricação para cada peça não é

determinada por meio de uma heurístic4 como é feito por Logendran et al. (1994).

Liao (199 4) faz a formulação matemática do problema colrespondente com o auxílio

de variáveis inteiras, levando em consideração o volume de produção e a capacidade

das máquinas. A resolução do modelo formulado é realizada pelo pacote

computacional LINDO, que não permite, evidentemente, o tratamento de problemas de

médio ou grande porte.

Sankaran e Kasilingam (1993) utilizam þalmente o pacote computacional

LINDO associado a ¡ma heurística para resolver o modelo de programação inteira

proposto por eles para determina¡ simultaneamente as máquinas que executarão as

operações sobre as peças e as células de fabricação para um sistema flexível de

manufatura. Lashkari et al. (1987) utilizam o pacote computacional SAS/OR para

resolver ¡m modelo matemático em variáveis 0/l com o objetivo de atribuir produtos

às máquinas. Este modelo contempla o custo de depreciação das máquinas e a

disponibilidade limitada das mesmas. A utilização do pacote SAS/OR foi possível, pois

as duas funções objetivo propostas no modelo foram linearizadas.

Outras formulações em variáveis inteiras são estudadas em Wilheln e Shin

(19S5), Shtub (1938) e Nasr e Elsayed (1990). Wilhelm e Shin (1985) propõem um

modelo para efet¡ar a escolha entre diferentes máquinas, daquela que executará uma

determinada operação. A resolução do modelo é feita relæ<ando-se as restrições de

integralidade e aredondando-se o resultado de modo a manter a factibilidade. Nasr e

Elsayed (1990) propõem um modelo global para a atribuição de produtos a máquinas e

sequenciamento da produção. O algoriUno de resolução proposto pelos autores faz uso

da solução obtida para sucessivos problemas da designação (Gondran e Minoux,

1e85).
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Sule (1991) trabalha com uma tabela, onde é fornecida a porcentagem de

capacidade disponível em cada tipo de máquina que é consumida pelas diferentes

peças a fabricar. O número de máquinas necessárias em cada tipo de máquina para a

fabricação das peças que exigem o seu trabalho é igual à soma das porcentagens

arredondada,para o valor inteiro superior mais próximo da quantia obtida. Quando um

número de máquinas calculado desta forma é capaz de fabrica¡ globalmente as peças,

mas não existe uma atribuição factível, avalia-se, por exemplo, o custo de se comprar

uma nova máquina.

3.2. Notação

Dados os lotes de produtos a fabricar, os roteiros de fabricação dos lotes de

produtos, as máquinas ferramenta disponíveis e as durações operatórias dos lotes de

produtos sobre as máquinas, trata-se de : l) escolher as máquinas para fabricar os lotes

de produtos entre aquelas do parque disponível e 2) atribuir os lotes de produtos às

máquinas escolhidas, respeitando-se as capacidades de fabricação das mesmas.

A notação abaixo será utilizada para apresentar a metodologia de resolução

proposta. Assume-se que cada produto será fabricado em um único lote.

1) nm_tt: número de lotes de produtos a fabricar

2) nmjd[i] = número de produtos a fabricar no lote i

3) per_tr: período de trabalho

4) nm_op[i] : número de operações executadas sobre o lote i

5) tipo[i, k : I a nm_op[i]] = tipo de máquina utilizada para execução da

késima operação sobre o produto i

6) nm_mq[i] = nrfunero de máquinas disponíveis no tipo de máquinaj
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7) rvli, m:1 a nm-mqli]l = relação de velocidade da ¡¡ésima máquina de tipo j

Observação: As máquinas de referência dentro de cada tipo têm rvli, m] fixados iguais

al.

8) dtnaçãoli, k : I a nm_op[i]] = drnação da késima operação executada sobre

o produto i, com relação à máquina de referência do tipo.

Observação: Uma duração igual a 1.2 sobre a máquina de referência corresponde a

uma dnração de 0.6 em uma máquina cuja relação de velocidade é igual a2.

3.3. Determinação da matriz de cargas

Para realizïr a atribuição das máquinas, avalia-se em um primeiro tempo, a

cïrgîglobal de trabalho em relação a cada tipo de máquina. A partir dos roteiros de

fabricação dos lotes de produtos, do nirmero de produtos a fabricar em cada lote e das

dnrações das operações, calcula-se a mat:rz de cargas de trabalho [lotes de produtos x

tipos de máquinasl.

Est¿ matriz ¡;advz a carga de fiabalho demandada por cada lote de produtos

sobre cada tipo de máquina. Os elementos desta matrrz são dados por :

carga[i, j] nm¡d[i] * t dtração[i,k]
k/tipo[i,k]= j

Um lote de produtos cujo roteiro de fabricaçio attllu;a o trabalho de um mesmo

tipo de máquina mais de uma vez tem sua celrga de trabalho sobre o tipo de máquina

em questão igual a soma das durações destas operações multiplicada pelo número de
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produtos a fabricar nos respectivos lotes. Isto significa que estas operações são

concentradas, em um primeiro tratamento, em um pacote como uma operação única e

entilo atribuídas para execução em uma mesma máquina. Em um segundo tratamento,

estas operações podem retomar suas individualidades e serem eventualmente

executadas em máquinas diferentes, na medida em que os tipos e as máquinas

disponíveis em cada tipo são conhecidos. Esta possibilidade deve ser considerada se,

por exemplo, uma diminuição do tempo total de fabricação puder ser obtida aûavés da

execução de uma das operações 
.em 

uma outra máquina disponível do mesmo tipo

(Ferreira Ribeiro e Pradin, l99la b, c; Noronha e Ferreira Ribeiro, 1994).

3.4. Formulação do Problema

Cada coluna da matriz flotes de produtos x tipos de máquinas], ou seja" cada

tipo de máquina j, gera um problema específico a resolver : Dadas as máquinas

disponíveis no tipo em questäo, trata-se de encontrar uma combinação de máquinas

caprz de efetuar as operações sobre os lotes que exigem sua intervenção e atribuir

estas operações às máquinas desta combinação.

O programa matemático em variáveis 0/l (PMOl-i) dado abaixo, permite a

resolução do problema proposto. Neste modelo, a variável bivalente xi¡¡ designa a

atribuição (*i- : 1) ou a não atribuição (*i-: 0) do lote de produtos i à máquina m

do tipo j e- questilo. A primeira restrição 3.1 assegrna que cada máquina deve ser

caprz de executar os lotes que lhe forem atribuídos. A segunda restrição 3.2 estabelece

que as operações a realaar sobre os produtos são indivisíveis; ou seja, uma vez

iniciadas não podem ser intenompidas. A função-objetivo minimiza o critério de

oanu;ação escolhido pelo operador (q b, ou c).

PMOTi
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nm_mqlil nm_lt

minimizar I O( txin) * critério[i,m]
m=l i=l

nm_lt

sujeito a )carga[i, j]*xi* < cap[i,m] (m =1 a nm-mq[i])
i=l

nm_mqlil

I *in. : I (i :l a mn-lt)
m=l

3.1

3.2

x¡* =0/1 (i= I anm-lt, m= l anm-mq[i]) 3.3

nm_lt I
onde-(Þ ( I*i.) :

i=l
0

- capli,m] = rvLi,m]*per-tr: capacidade de produção da máquina de tipo j

- critério[i, m] : critério de otimização:

(a) nrfunero de máquinas;

(b) capacidade total das máquinas;

(c) custo de utilização das máquinas;

3.5. Decomposição do Problema

PMoti é NP-completo (Garey - Johnson, 1979) e o número de PMOlj a resolver

é igual ao número de tipos de máquinas utilizadas.

nm_lt

se I*t, > 0
i=l

caso confrário
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Sejam: ø o número de elementos cargali, j] * O ( fixado, i:l a nm_lt) e F o

número de máquinas de tipo j. O número de restrições de PMOÙ é igual a ø * p

(desconsiderando-se xim: 0/1) e o número de variáveis é igual a cr, * B.

Se, para um certo tipo de máquina j, dispõe-se de 5 máquinas para executar 30

lotes de produtos, PMOÙ apresentaria 35 restrições e 150 variáveis 0/l a calcular. A
determinação de um número tão grande de variáveis exige um tempo de cálculo

enorme. Os algorinnos de enumeração implícita (Balas, 1967), por exemplo,

"permitem em geral a resolução de problemas apresentando em torno de 50 variáveis

bivalentes; além deste limite o tempo de calculo torna-se rapidamente proibitivo (...)"

(Sakarovitch, 1984).

Propõe-se então a resolução de PM0li em duas etapas : Na primeira etapa"

efetuamos uma escolha de máquinas para o tipo considerado, o que permite assegurar

o atendimento da carga global de tabalho. Isto permite reduzir o número P de

máquinas a considerar e por conseguinte o número de variáveis ø * 9. Na segunda

etapa" atribuí-se os lotes de produtos às máquinas, resolvendo-se o problema por

enumeração implícita ou através de heurísticas.

3.5.1 Escolha das Máquinas

A escolha das máquinas responsáveis pela fabricação dos produtos é rcalizada

separadamente para cada tipo de máquina j e independentemente do processo de

atribuição dos lotes de produtos às máquinas. Uma vez escolhidas as máquinas, tem-se

um problema de atribuição de dimensão menor ou igual à dimensão do problema a

resolver considerando-se todas as máquinas inicialmente propostas.

A resolução do problema da mochila (MCHi) abaixo, permite arealaaçâio desta

escolha. No modelo apresentado, a variável bivalente y, desþa a escolha (yrr, : 1)

ou a não-escolha (y,n : 0) da máquina m. A função-objetivo de MCHi minimiza o
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critério escolhido pelo operador (q b ou c). A restrição principal 3.4 assegura que a

capacidade das máquinas disponíveis é suficiente para realizar a, carga de trabalho

globalmente demandada pelos lotes de produtos.

MCHi

nm_mqlil
minimizar lc[i,-] * y,

m=l

sujeito a
nm_mqlil nm_lt

lcap[i,m] * y. 2 fcarga[i,j]
m=l i=l

3.4

3.5ym = 0/l (m=lanm_mq[i])

A diminuição do número de máquinas inicialmente propostas leva a uma

diminuição do coeficiente p e por conseguinte a uma diminuição do número de

variáveis a*p a determinar no problema de atribuição. Em nosso exemplo de 5

máquinas e 30 lotes, teríamos 5 variáveis 0/l a determinar em MClti. Um método

qualquer de Programação Inteira (mesmo a busca exaustiva) pode ser utilizado para

obtenção da solução ótima deste problema.

Tal ótimo, entretanto, não é de muit¿ utilidade, pois a existência de uma

atribuição dos lotes às máquinas de r¡ma combinação ótima não estii evidentemente

assegurada; somente estii assegurado que as máquinas desta combinação são capazes

de executar a car5aglobal de trabalho sobre o tipo de mriquina analisado.

Diante disto e da dimensão dos problemas a resolver, propomos a resolução de

MCI{i de duas diferentes maneiras:

lg) através da Programação Dinâmica, que permite a enumeração de várias

soluções para o problema, inclusive da solução ótima;
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2e) afravés de um procedimento heurístico composto de três etapas: 1) Geração

de combinações de máquinas; 2) Submissão das combinações geradas à restrição

principat de MCtti; 3) Classificação de algumas combinações factíveis em uma lista

segundo seu valor de função-objetivo.

Como resultado deste procedimento, obtém-se algumas ou todas as

combinações de máquinas para as quais, na ordem do valor do critério a otimizar, é

verificada a existência de uma atribuição factível dos lotes de produtos. O número de

combinações estocadas no procedimento heurístico é um parâmetro defïnido pelo

operador.

3.5.2 Atribuição dos lotes de produtos às máquinas

A resolução de MCHi na etapa precedente fornece as combinações de máquinas

para as quais testa-se, nesta etapa" a existência de uma atribuição factível. Este teste é

realizado primeiro para a combinação que apresenta o melhor valor de função-

objetivo; em seguida - se a atribuição não é possível - para o segundo valor de função-

objetivo, etc.

A simples resolução do sistema linear em variáveis bivalentes, formado pelas

restrições de PM0li por enumeração implícita (ou heurísticas), é uma solução possível

para o problema de atribuição. Uma outra alternativa consiste em definir um novo

objetivo r atingr quando da resolução deste sistema, buscando-se assim uma

atribuição otimizada dos lotes às máquinas e não uma atribuição qualquer. A função-

objetivo de PMOÚ após a resolução de MCIIi não é mais otimizável pois é igual a

constante.
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Como função-objetivo do novo problema de atribuição (PMMOli) com as

restrições de PMOÚ, propõe-se:

nm lt rirn_mqUl

Ipedj,*l * xi.minimizar' >
i=l m=l

onde penli, m] é a penalidade atribuída à utilização de cada máquina da combinação

testada. Desta maneira" pode-se dirigir a atribuição dos lotes sobre certas máquinas (as

mais nþidas ou as menos caras, et0.), à escolha do operador.

Em nosso método, caso o número de variáveis 0/l de PMM0lj a determinar

seja inferior a 100, o problema é resolvido pelo algorimo de enumeração implícita. Se

o número de va¡iáveis 0/l ultrapassar a centena, utiliza-se o algoritno guloso.
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Iupr,rMENTAÇÃo Do AlconrrMo Pnoposro E

Tnsrns Rn¡.r,ruaDos

4.1 - Introdução

Neste capítulo é apresentada a implementação da estratégia de resolução do

problema de seleção e carregamento de máquinas descrita no capítulo 3 e os resultados

dos testes computacionais realizados. Nestes testes, fixou-se aleatoriamente como

critério de otimização a minimização da capacidade total do parque de máquinas

escolhidas para efetuar a fabricação. Como se trata de um dado fornecido pelo

operador do programa, poderíanos ter þalmente escolhido como critério de
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otimização a minimização do número de máquinas da fábrica, ou um custo relativo às

máquinas. A penalidade atribuída a cada uma das máquinas selecionadas foi fixada

igoal a 1, de modo que não se procurou carregar a priori um conjunto arbitário de

máquinas. Desta formq o programa efetuou o caregamento das máquinas sem o

auxílio da lista de prioridade, distribuindo as operações a executal entre máquinas de

mesma prioridade. O período de frabalho foi escolhido igual a 10 rnidades de tempo

para todos os exemplos testados.

O programa correspondente ao método de resolução proposto foi escrito em

Turbo-Pascal 7.0.

4.2, ltlgoritmo

Os passos fundamentais do algoriuno implementado para efetuar a seleção e o

carregamento das máquinas em um processo de fabricação estão resumidos no

algoritno S&C fornecido abaixo. Neste algorinno está prevista a interferência do

operador de modo a contemplar o conhecimento específico do mesmo sobre as

particularidades do problema tratado em deûimento das técnicas matemáticas de

otimização. No caso do operador do programa desejar promover alterações na seleção

e carregamento de máquinas obtidos, o programa apenas verifica a factibilidade das

modificações indicadas, ou seja" se a capacidade das máquinas não é excedid4 e

apresenta o result¿do desta verificação ao mesmo. Em vista desta informação, o

operador pode desistir da alteração desejada ou implementá-la mesmo no caso de

capacidade de máquina insuficiente.
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Algoritmo 
^S&C,'

Dados: critério de otimização;

penalidade das máquinas;

roteiros e tempos de fabricação dos lotes de produtos;

1) obtenção damafüz de cargas flotes produtos x máquinas];

2) resolução do problema da mochila MCH;

3) resolução do problema de atribuição PMOlj;

4) apresentação do resultado obtido ao operador;

5) possibilidade de efetuar modificações sobre a solução apresentada;

fim algoritmo,S&Cr'

A matriz de cargas þrodutos x máquinasl é obtida a partir dos roteiros de

fabricação dos produtos, como exposto no item 3.3. O problema da atribuição PM01j e

o problema da mochila MCH estão formulados nos itens 3.5.1 e 3.5.2 respectivamente.

O problema de atribuição é gerado automaticamente pelo programa e resolvido pelo

algoriuno de enumeração implícita apresentado no item2.4.2, se o número de variáveis

Oll a determinar for inferior a 100. Caso o número de variáveis ultrapasse a centena"

utiliza-se o algorimo guloso descrito no item 2.4.5.1. O problema da mochila MCH é

igualmente gerado automaticamente pelo programa e pode ser resolvido pelos

algoritnos seleção de máquinas I ou 2, fornecidos abaixo. A utilização de um ou outro

algorimo para resolver MCH depende igualmente da dimensão do problema a

resolver, e o critério estabelecido para tomar esta decisão é o mesmo empregado para a

resolução de PMOlj, ou seja: algoriuno seleção de máquinas I para mais de 100

variáveis e algoritmo seleção de máquinas 2, caso contrário. O número de combinações

classificadas e annazenadas em uma lista para posterior utilização durante a resolução

de PMOlj foi fixado arbitrariamente igual a l0 no algorinno seleção de máquinas 1.
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Algoritmo Seleção de Máquinas I (mæ<imo = l0 soluções)

M, (- {m}, conjunto com um só elemento, onde m = I a nm_maq[i];

sênm_mq[i]-l;
c e nm_mq[i];

trel;
t2 e nm_mq[i];

para todo conjunto M, fazer

se cap[i,m] ) demanda então

classificar M,n

fim se

fim para

enquantos#0fazer

re0;
para € =tr a tz fazer

para k: I anm_mq[ilfazer

sekeMrentão
c+c+l;
Ir4 <- lvl + {k};
se M" t Mr,..., I\do-1 entäo

rêr* l;
se I cap[i,m] à demanda então

meMo

classificar M;
fim se

senão o + c-l;
fim se

fim se

fim para

fim para

t2ç c;

\?t¿-r+ 1;

sês+l;
fim enquanto

fim algoritmo
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Algoritmo Seleção de Máquinas 2 þrogramação dinâmica)

M: conjuntos das máquinas selecionadas;

M¡?Øi
ne 1;

cont e l;
enquanto k < nm-mq[i] faça

parai=laténfaça

se existe solução factível com x[k] :l então

M¡eM¡+{k};
se existe solução factível com x[k] :0 então

cont ê cont *11

M*nrêM.ont- {k};

fim para;

kek+1;
n e cont;

fim enquanto;

fim algoritmo.

4.3. Exemplo Ilustrativo

As Tabelas 4.1 e 4.2 fornecem os dados do problema (Ferreira Ribeiro, 1992)

que será resolvido para ilustrar o procedimento. A Tabela 4.3 fornece a matiz

þrodutos x tipos de máquinas] calculada.

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 4.4. As máquinas

selecionadas para executar a fabricação foram as seguintes: uma máquina para o tipo

de máquina l, duas máquinas para o trpo 2, uma máquina para os tipos de máquina 3,

4 e 5, respectivamente. O tempo de cálculo exigido para resolver os 5 problemas de

afübuição por enumeração implícita foi igual a 2 segundos þrocessador IBM-PC 386

40 Mhz). O período de fiabalho foi fixado igual a l0 unidades de tempo.
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2452

1235

45
25

13 5

423

t235

1

1

I

I

I

I

I

I

2

3

4

5

6

7

2.0 2.5 1.0 0.5

0.5 2.0 2.5 2.5

0.5 2.5

4.5 1.0

5.0 3.5 1.0

1.5 0.5 0.5

1.5 2.5 0.5 2.0

nmjd[i]Lote Duração (unidade de tempo)Roteiro

Tabela 4.1: Lotes, número de produtos por lote, roteiros, durações

I

2

3

4

5

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.3

1.0

1.2

1.3

1.0

1.2

1.5

2

3

3

2

2

Tipo de

máquina

Relação de velocidadenm_mqlil

Tabela 4.2: Tþs, número de rnriquinas nos tipos, relações de velocidade

0.0

0.5

0.0

0.0

5.0

0.0

1.5

2.5

2.0

0.0

4.5

0.0

1.5

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

3.5

0.5

0.5

2.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.5

0.0

1.0

2.5

2.5

1.0

1.0

0.0

2.0

I

2

3

4

5

6

7

t2345

Tabela 4.3 fiotes de produtos x tipos de máquims]
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6.0 9.0 4.0 7.0 4.5 9.0Carga

0.0

0.5

0.0

0.0

5.0

0.0

0.5

2.5

2.0

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

3.5

0.5

0.5

2.5

0.0

0.5

1.0

0.0

0.5

0.0

1.0

2.5

2.5

0.0

1.0

0.0

2.0

I

2

3

4

5

6

7

1121llnúmero -+

122345tipo +
máquina-+ r23456

Tabela 4.4:Matnz flotes de produtos x nuáquinas]

4.4. lnterferência do Usuário

O programa prevê a interferência do usuário sobre a solução obtida. No

exemplo fornecido no item anterior, o usuário poderia solicitar a ualização da 3s

máquina disponível no tipo de máquina 2, apesar dest¿ máquina não ser necessária"

uma vez que a soma das capacidades da lc e da 2s máquinas é suficiente para fazer

face à demanda. Da mesma forma o usuário poderia atribuir a execução da lc operação

sobre o produto 4 a esta máquin4 modificando o calregamento proposto. A nova

solução para o problema é fomecida na tabela 4.5.
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I

2

3

4

5

6

7

0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5 1.0

0.5 2.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5

0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 1.0 0.0

5.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 1.0

0.0 0.0 1.5 0.0 0.5 0.5 0.0

0.5 0.0 2.5 0.0 0.5 0.0 2.0

número -) r123lll
tipo 1222345

máquina+ 1234567

Tabela 4.5: lvfatriz fiotes de produtos x máquinasl

4.5 Outros testes

A Tabela 4.6, abaixo, exibe o resultado dos testes computacionais realizados

þrocessador IBM-PC 386-40 MHz). Na primeira coh¡na desta tabela é fornecida a

referência do problema escolhido:[CM-81], por exemplo, signifrca Chan e Milner,

1981; na segunda é dado o par (r,s), onde r é o número de produtos e s é o nrimero de

tipos de máquinas; na terceira e quarta colunas são fornecidos, respectivamente, o

nirmero de máquinas disponíveis para o planejamento e o número de operações a

executar. Nas colunas seguintes, Ts¡r,¡ é o tempo de cálculo em segUndos que o

programa despende para efetuar a escolha das máquinas com o algoritno seleção de

máquinas I e Tsuz com o algorimo seleção de máquinas 2, Ts¡ é o tempo de cálculo

em segundos para o algoritno de enumeração implícita e Tau para o algorinno guloso.
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Na Tabela 4.6, - indica que o tempo computacional foi inferior a 0.1 segundo e >

indica um tempo superior a 30 minutos.

[BU-7s] 4843 xl6 t27

[BU-7s] 43 xl6 t27l6

4l x30Kv-871 30 t28

IGA-8sI 30x 12 13l24

20x20tHA-eol 20 79

lsR-eol 20x l0 49l0

l0xl5lcM-8u l5 46

[ME-88] 2t9x7 45 t54.9

IME-881 9x7 45t4 22.4

7x5[¡n-e2] 2lt2 2.0

Exemplos ns de produtos

e tipos de

máquinas

Tsurnq de

operações

nq de

máquinas

disponíveis

TauTBrTsr.¡z

Tabela 4.6. Exemplos e tempos de cálculo (em segundos)

4.6 Comentários

O procedimento de resolução em duas fases do programa matemático em

variáveis bivalentes PMOlj (busca de soluções factíveis para MCH através do

algorimo seleção de máquina seguida de ennmeração implícita ou algoritno

"guloso") explora as particularidades do problema fiat¿do (escolha de máquinas,

afübuição dos lotes de produtos as máquinas) para obter solução ótima ou realizável

em tempo de calculo aceitável (alguns segundos) sobre micro- computador
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þrocessador IBM-PC 386 - 40 MHz), mesmo no caso de problemas de razoâvel

dimensão.

A Tabela 4.6 apresenta a resolução de 10 exemplos extraídos da literatura. Os

resultados obtidos foram os mesmos pelos 4 algoriunos disponíveis. O tempo

computacional exigido pelo algoritno de enumeração implícita é o mais elevado,

conforme esperado. Deve-se observa¡ na tabela 4.6 que quando o número de máquinas

disponírreis para o planejamento é igual ao número de tipos de máquinas, o tempo de

cá{culo do algorinno de enumeraç.ão implícita é irrelevante, isto porque o programa

dispõe de uma heurística para a verificação da existência de atribuição factível, quando

eúste apenas uma máquina disponível no tipo. Caso a heurística enconfre uma

resposta afirmativa" a atribuição encontrada é confirmada como solução.

A programação dinâmica (algoritno seleção de máquina 2) mostrou-se tão

rápida quanto a enumeração de l0 soluções factíveis (algorinno seleção de máquina l).

O inconveniente desta técnica" todavia, encontra-se na ocupação de memóri4 uma vez

que é necessário arrnazenar as diferentes soluções ótimas em cada estágios para

efetuar-se a recuperação da trajetória na etapa subsequente. Isto limita a sua utilização

para resolução de problemas de grande porte.

O programa correspondente ao método proposto foi escrito em linguagem

Turbo-Pascal e implantado em micro computador. Ele gera automaticamente os

programas matemáticos a resolver e apresenta ao operador a atribuição obtida. O

operador pode introduzir novas máquinas na solução apresentada e modificar o

caregamento proposto. Tendo em vista a facilidade com que esta ferramenta de

cálculo gera alternativas de decisão dadas as duas variantes algorínnicas para os dois

problemas esttrdados e sua proximidade com a realidade industrial (máquinas de

velocidades va¡iável, durações operatórias variáveis, capacidade das máquinas, etc.)

pode- se imaginar sua utilização em tempo real.
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CoNcr,us^Ã,o

A seleção de máquinas para executar as operações sobres os lotes de produtos e

o carreganento destas operações nas máquinas da combinação escolhida é tarefa de

fundamental importância denüo da metodologia de planejamento da operação de

sistemas produtivos na qual este estudo está inserido, a saber:

fase l: seleção e carregamento de máquinas;

fase 2: projeto de células de manufatura;

fase 3: sequenciamento de operações.

O projeto de células de manufatura e o sequenciamento da produção são fases

que sucedem a seleção e o carregamento de máquinas, de modo que a qualidade das

soluções obtidas nestas etapas dependem fortemente das decisões tomadas na primeira

fase.
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Nesta dissertação é proposto um modelo para o problema de seleção e

caregamento de máquinas e uma esüatégia de resolução do mesmo. A preocupação

em esfirdar uma formulação matemática e elaborar um tratamento específico para a

mesma, derivam (Ð da necessidade de se obter a solução ótima ou uma solução e-

ótima tendo em vista o emprego do programa computacional correspondente na

resolução de problemas reais e (II) da forte complexidade dos problemas em questão,

dado o caráter NP-completo dos mesmos. A formulação matemát¡ca faz uso de

variáveis bivalentes 0/1 e os métodos de resolução propostos na literatura para o

tratamento deste tipo de problema não garantenr, em geral a obtenção de uma solução

de boa qualidade em um tempo computacional razoável.

A estratégia de resolução adotada para o problema faz uso de características

específicas do mesmo que permitem decomposição e hierarquizaçio: lq) seleção das

máquinas; 2q) carregamento. Além disto, optou-se pelo emprego de heurísticas para o

tratamento de problemas de grande porte, reservando-se os algorinno exatos para a

resolução dos problemas de pequeno porte, onde o tempo computacional requerido não

ultrapasse 60 segundos. Desta forma" dispõe-se de um programa computacional

extremamente nþido, crpaz de operar em tempo real, selecionar e calTegar novas

máquinas em caso de pane de uma máquina, refugos, novas encomendas, etc.

A abordagem proposta nesta dissertação pïra a resolução do problema de

seleção e caregamento de máquinas leva em consideração vários parâmetros

importantes como a capacidade das máquinas, durações operatórias variáveis,. etc., o

que a torna bastante próxima da realidade industrial. O modelo adotado para

ca¡¿cteitzar as máquinas foi a relação de velocidade, na linha de trabalho definida por

Garcia et al. (1975), Meguelati (198S), Ferreira Ribeiro (1991). Um outro modelo þor

exemplo: durações diferentes para cada operação segundo a máquina utilizada para

executri-la) pode, enûetanto ser introduzido na abordagem proposta sem nenhum

inconveniente.

Os métodos de resolução desenvolvidos para programação inteira estudados

nestas dissertação foram os seguintes: l) separação e avaliação, 2) enumeração

implícita 3) planos de corte, 4) programação dinâmica e 5) algorinnos aproximados. O
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algoritno de enumeração implícita é utilizado no programa computacional

desenvolvido para resolver o problema de atribuição das operações às máquinas, se o

número de variável 0/l a determinar não ultrapassar a centena e, caso contrário,

utiliza-se o atgorinno guloso. Um processo de enumeração de soluções factíveis para o

modelo da mochila é ativado com o objetivo de gerar combinações de máquinas

capazes de executar o conjunto global de operações na fábrica. Este processo é

realizado via programação dinâmica, se o número de variáveis a determinar for inferior

a uma centen4 ou via enumeração simples de um conjunto de soluções de cardinal

(inferior ou) igual a 10, caso confrário.

O estudo de diferentes técnicas para a resolução dos problemas de programação

inteira" o modelamento específico realizado para o problema de seleção e

caregamento de máquinas, assim como a proposição de um novo método para a

resolução do mesmo, permitiram a redação de fiês artigos, dois destes publicados em

congressos nacionais e outro submetido a uma revista nacional (Medeiros e Ferreira

Ribeiro, 1995a b; Medeiros et a1., 1995). Enüe as propostas de continuidade deste

trabalho, podemos destacar:

l) realização de um estudo bibliográfrco mais profundo, consultando-se outras

areas de conhecimento, tais como sistemas especialistas, algoritnos genéticos e

conjuntos nebulosos;

2) implementação do programa computacional desenvolvido em paralelo, uma

vez que para cada coluna j da matriz flotes de produtos x tipos de máquinas] é

resolvido um problema de otimização totalmente independente um do outro;

3) realiz¡çils de testes com o programa computacional disponível para

problemas de grande porte, com dados reais ou gerados aleatoriamente, com o objetivo

de estudar a performance do mesmo e levantar os pontos suscetíveis de reestudo e

otimiz¿çfls;

4) introdução de técnicas especiais no algoritno de programação dinâmica

utilizado para resolver MCH, tais como a PDAS (programação dinâmica por

aproximação sucessivas) ou a PDDD þrogramação dinâmica discreta diferencial), com
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o objetivo de economizar memória da máquina e poder resolver problemas de maior

dimensão (Wagrer, 1986);

5) intodução de aperfeiçoamentos no método de enumeração implícita utilizado

para resolver PMMOlj, tais como a realuação de testes suplementares (Sakarovitch,

1984) ou a adogão das restrições "surrogates" (Salkin, 1975), de modo a utilizar-se o

algoritno guloso com menor frequência e resolver-se de maneira ótima e em tempo de

crilculo aceitrâvel problemas reais de grande porte.
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