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RESUMO 

Sequenciamento da Produção com Restrições Disjuntivas 

O problema do sequenciamento da produção consiste em determinar a 

sequência de operações a processar em cada uma das máquinas disponíveis na fabrica de 

modo que a duração total de sequenciamento seja mínima. As peças são processadas de 

acordo com roteiros de fabricação fixados e as durações operatórias são conhecidas. 

Nesta dissertação estudamos o problema do sequenciamento da produção com 

restrições disjuntivas através de duas abordagens: programação inteira e teoria dos 

grafos. Três programas computacionais baseados em teoria dos grafos foram 

desenvolvidos e testados. Estes programas permitiram a resolução eficiente de vários 

exemplos apesar do caráter não-polinomial do problema estudado. 



ABSTRACT 

Scheduling with Disjunctive Constraints 

The job shop scheduling problem consists of determining a sequence of jobs to 

be processed on each of the available machines such that the schedule time is minimized. 

The parts are processed in accordance with a prespecifled technological ordering and the 

required processing times of the operations pertaining to each job are known. 

In this thesis we study the job shop scheduling problem in two ways, namely, 

integer programming and graph theory. Three computacional programs based on graph 

theory were developped and tested. These programs allows us to solve efficiently several 

examples, despite the non-polynomial nature of the problem studied. 
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Introdução I

Introdução

1. OBJETIVO

Sequenciar um conjunto de tarefas consiste em progrÍùmar a execução destas

tarefas através da alocação dos recursos requeridos e determinação das datas de início de

fabricação. A teoria do sequenciamento trata de modelos matemáticos extraídos de

situações reais fortemente complexas. Assim, o desenvolvimento de métodos para a

resolução de problemas de sequenciamento exige a aproximação entre teoria e prática.

Os problemas de sequenciamento aparecem em todos os domínios da economia:

informática (onde as tarefas são os progr¿Ìmas; os recursos são os processadores ou a

memória); construção civil; indústria metal-mecânica (atividades de produção e

problemas de logística), administração (emprego de tempo), etc.

Em um problema de sequenciamento intervêm duas noções fundamentais: as

tarefas (ou operações) e os recursos. Um recurso é um meio, técnico ou humano, cuja

disponibilidade é limitada ou não é conhecida a priori. Uma tarefa (ou operação) é um
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trabalho elementar cuja realização neòessita de um certo número de unidades de tempo

(sua duração) e da utilização de unidades de cada recurso.

A resolução de um problema de sequenciamento deve conciliar dois aspectos: o

aspecto estatico consiste em gerar um plano de exeçução para as tarefas com base em

dados previsíveis. O aspecto dinâmico consiste em tomar decisões em tempo real,

levando em conta o estado dos recursos e o. avanço no tempo das diferentes tarefas.

Estas 2 versões nos interessam na medida em que a primeira possibilita a proposição de

um plano de produção detalhado enquanto que a segunda permite o desenvolvimento de

ferramenta de ajuda à decisão face a problemas de panes de máquinas, refugos, etc.

Em um problema de fäbrica, os dados para o problema de sequenciamento são

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

ordenadas de operações a executar sobre os lotes), as máquinas-ferramentas disponíveis,

as durações das operações e a função econômica. Resolver um problema de

sequenciamento é determinar uma ordem e um calendário de fabricação, satisfazendo-se

as restrições impostas pelos roteiros e pelos conflitos devidos à não admissão de

simultaneidade para certas tarefas. Tais problemas são combinatórios, NP-completos

(Garey e Johnson, Iglg),e tratá-los via algoritmos heurísticos pode permitir a resolução

de exemplos de grande dimensão em um tempo de cálculo aceitável, tendo em vista a

utilização destes algoritmos em tempo real.

O objetivo deste trabalho é desenvolver e implementar métodos heurísticos e/ou

arborescentes por separação e avaliação ("branch and bound") para o sequenciamento da

produção. A partir da modelação do problema através de um grafo disjuntivo (Roy, 1970

e Balas, 1969) definida adiante, trabalhamos o problema de sequenciamento sob duas

perspectivas: a primeira através da utilização de um algoritmo do tipo separação e

avaliação, e a segunda através da utilização de um algoritmo de busca heurística guiada

por restrições. A técnica de busca por separação e avaliação permite a otimização de

critérios de desempenho global do sequenciamento e o tratamento de exemplo de porte

razoâvel. A busca heurística, por outro lado, não garante a otimização de critérios de

desempenho globais, mas pode ser aplicada a problemas de porte enorme. O interessante

portanto é combinar estas duas perspectivas para resolver problemas próximos da

realidade industrial @assos, I 993).
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2. RELEVÂNCN DO TRABALHO

A relevância do trabalho a ser realizado pode ser observada do ponto de vista

da aplicabilidade industrial, do desenvolvimento e da implementação de novos algoritmos

e dos diferentes temas de pesquisa que podem ser gerados :

l) Em países industrializados como.o Brasil, 75o/o da produção mecânica é

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

variando de I a 50 peças por lançamento (Ferreira Ribeiro, 1991). Neste tipo de

produção ('Job shop") a ordem de utilização dos centros de trabalho (máquinas) pelos

lotes de produtos é variável e o número de produtos diferentes ou de variantes de um

mesmo produto a fabricar é considerável.

2) O sequenciamento das operações em uma produção deste tipo deve levar em

consideração os roteiros de fabricação dos diferentes produtos, os recursos disponíveis e

os pr¿¡zos de encomendq o que exige um elevado tempo de cálculo para a obtenção de

uma solução. Com a utilização de busca heurística ou da exploração de uma

arborescência através da técnica de separação e avaliação, pretende-se desenvolver um

programa computacional capaz de definir a solução ótima (ou e-ótima) rapidamente e

por conseguinte, de operar em tempo real para reprogramar as ordens de produção no

caso de pane de uma máquina, de refugos, de tempo previsto para uma operação

diferente do real, etc., e assegurar a continuidade de uma gestão eficiente, o respeito aos

pr¿Lzos de entrega, etc., em um setor de fundamental importância, como este da

fabricação em lotes pequenos e médios.

3) Além do desenvolvimento e implementação de um novo algoritmo para o

sequenciamento da produção, este trabalho de pesquisa tem interface com outros

problemas combinatórios que interessam igualmente às indústrias, como o problema da

mochila : carregamento de máquinas (Ferreira Ribeiro, 1992) e de veículos, cortes de

chapas, etc.; e o problema de classificação automâtica : projeto de células de

manufaturas (Burbidge, 1975, Ferreira Ribeiro e Prandin, 1993, Ferreira Ribeiro et al.,

1993), localização, etc.
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3. ORGAI\IZAÇ¡,iO DO TRABALHO

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos:

No Capítulo I é apresentada uma discussão'sobre o planejamento da produção

e os tipos fundamentais de problema de sequenciamento, segundo as restrições impostas.

às tarefas, encontrados na literatura. Em seguida, introduz-se o problema de

sequenciamento a partir de uma visão geral e um resumo dos métodos de resolução

existentes para um problema geral de sequenciamênto.

No Capítulo 2 .são apresentadas duas formas distintas de modelamento para o

problema de sequenciamento e a teoria necessária para a resolução do mesmo. A

primeira parte traz as primeiras formulações utilizando Programação Inteira. Porérn'

devido ao grande número de variáveis e restrições originadas por esta formulação, torna-

se inviável sua utilização na prática. A segunda parte do capítulo apresenta uma outra

forma de modelação, segundo a Teoria dos Grafos, onde o número de va¡iáveis e

restrições é significativamente menor que na formulação anterior, facilitando a resolução

computacional. Além disso, são estabelecidas nesta parte as definições e notações

utilizadas nesta dissertação e, as propriedades das soluções de um problema de

sequenciamento disjuntivo com duração inferior a um valor dado.

No Capítuto 3 são apresentados os algoritmos disponíveis na literatura

pesquisada, sobre os quais foram realizados estudos abrangentes e aprofundados.

No Capítulo 4 é realizado um estudo, sobre um conjunto de implementações,

que ilustram o funcionamento de alguns algoritmos e métodos estudados no capítulo 3.

Uma avaliação comparativa da performance dos algoritmos implementados é apresentada

no final do capítulo.

No Capítulo 5 são apresentadas as conclusões finais do trabalho realizado.
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Capítulo I
Sequencíamento de

Operüçoes:-,

D eJiniçõ es e Algorítmos

l. o PROBLEMA DO SEQUENCIAMENTO DE OPEn¡.ÇOES

A fabricação de um conjunto de produtos (ou peças ou lotes de peças) deve ser

realizada segundo um plano previamente estabelecido e o processamento desta

fabricação deve ser constantemente controlado. A coordenação planejamento-controle

pode assegurar uma melhor utilização do tempo disponível e o respeito aos prazos de
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entrega,permitir aumentos de produtividade e autrlização racional de recursos existentes

(máquinas, mão-de-obra, maténas primas), garantir uma produção eficiente e a custo

razoíwel, etc.

Um plano de fabricação é uma lista de operações (ou atividades ou tarefas)

onde cada operação será realizada numa certa ordem, com as datas de início para a

execução de cada operação, determinadas através de um algorítmo qualquer. Uma

operação é caractenzada pela sua duração e pela posição que ocupa no roteiro (ou

processo) de fabricação do produto sobre o qual é executada'

Os dados de um problema de sequenciamento de operações são as tarefas

(operações) e suas características, a.s restrições, os recursos e a função econômica- Nota-

se, em geral, I:{1,2,...,n} o conjunto das operações e d[i] a duração da operação i se

esta duração não depende dos recursos que lhe são alocados. As datas de início de

execução mais cedo e mais tarde da tuefa i são notadas respectivarnente t[i] e T[i]. As

tarefas são freqüentemente ligadas entre si por relações de anterioridade. Se este não for

o caso, dizemos que elas são independentes. A restrição de anterioridade mais geral entre

duas tarefas i e j, chamada restrição potencial, se escreve da forma tli] - tti] > a(ij). Tal

restrição permite exprimir a sucessão simples entre as tarefas, quando a(ii) : d[i]'

Em certos casos, a execução de uma tarefa pode ser dividida em partes

(',preemptive"), ou seja, uma determinada operação de usinagem pode ser interrompida e

reiniciada após a execução de outras operações. Neste caso, as técnicas de Programação

Linear são freqüentemente utilizadas para resolver o problema.

Distingüe-se dois tipos de recursos podendo ser requeridos pelas tarefas: os

recursos renováveis e os recursos consumíveis. Um recurso é renovável se, após ter sido

alocado a uma tuefa, ele estará disponível para as outras. Os recursos renováveis usuais

são as máquinas, os arquivos, a mão de obra, etc. Por outro lado, um recurso é

consumível se, após ter sido alocado a uma tarefa, este não é mais disponível para as

tarefas restantes a executar. Este é o caso de recursos monetários, matéria prim4 etc.

Um recurso poderá somente ser disponível em certos períodos. Conhece-se então a

priori sua curva de disponibilidade.

certas restrições ligadas à limitação de recursos necessitam, para a sua

formulação, a introdução de uma escolha sobre um conjunto de inequações. Esta escolha

representa a resolução de um conflito para a utilização dos recursos renováveis. O

conjunto dos conflitos pode ser modelado pelo conjunto mínimo intermediário de tarefas
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não reahzâveis simultaneamente, levando em conta os recursos disponíveis. Estes são

chamados conjuntos críticos de tarefas. Para resolver tal conflito, é suficiente ordenar

duas tarefas quaisquer do conjunto crítico correspondente.

Um caso particular importante é aquele onde o cardinal do conjunto crítico é

igual a dois, chamado de restrições disjuntivas (o par de operaçõe3 [ij] que constitui o

conjunto crítico é chamado par de disjunção). Para resolver o conflito relativo a este

conjunto crítico, i e j devem ser ordenados num sentido ou no outro. Matematicamente

isto significa que devemos escolher uma entre as duas desigualdades: t[i] - t[i] > d[i] ou

tti] - t[i] > d[i] Assim,. quando somente interessa a resolução de conflitos relativos a

conjuntos críticos de ordem dois, chamamos o problema de disjuntivo (utilização de

robôs, de máquinas-ferramentas, etc.).

Chamamos o problema de cumulativo quando existem conjuntos críticos de

ordem superior a dois e, há necessidade de resoluçào de todos os conflitos. As restrições

cumulativas resultam do fato que as quantidades de recursos disponíveis são limitadas e

freqüentemente inferiores as quantidades de recursos necessários para efetuar as tarefas

prontas somente do ponto de vista das restrições potenciais.

O estabelecimento de um plano de fabricação deve leva¡ em consideração as

restrições associadas ao problema. Estas restrições podem então ser resumidas da

seguinte maneira:

- restrições potenciais : a execução de uma operação j só pode ser iniciada após

o término da execução de uma operação i. Exemplo : i e j são duas operações

consecutivas sobre um mesmo produto.

- restrições disjuntivas : a execução de um conjunto de operações não pode ser

realizadasimultaneamente. Exemplo : as operações que utilizam uma mesma máquina.

- restrições cumulativas : os meios necessários para a execução de um conjunto

de operações são limitados. Exemplo : o número de máquinas disponíveis para uma

mesma operação éigual a2.

A ordem e o calendário de fabricação são definidos satisfazendo-se as restrições

existentes e segundo um critério de otimização. Entre os diferentes critérios de

otimlr:açãto mais empregados, podemos citar:

- minimização daduração total de fabricação ("makespan");

7
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- minimização dos atrasos de fabricação (do maior atraso, da soma dos atrasos,

da soma ponderada dos atrasos, do número ponderado de operações em atraso), ou seja,

das diferenças entre as datas planejadas de fim de fabricação e as datas previstas de

entrega ("due dates");

- minimização de um custo.

Distingue-se na literatura três categorias principais do problema de

sequenciamento segundo as restrições impostas às tarefas:

(l) FLOW - SHOP : a ordem de passagem das peças sobre as máquinas é

imposta e é a mesmapara todas as peças. O problema de base do flow-shop é o caso

particular do problema de base do sequenciamento de fäbrica para o qual o roteiro de

fabricação é único; as p peças utilizam as m máquinas na mesma ordem, por exemplo,'

1,2,...,m. Um sequenciamento de permutação é um sequenciamento que conseß/a a

mesma ordem das peças sobre todas as máquinas.

(2) JOB - SHOP : a ordem de passagem das peças sobre as máquinas também é

imposta, mas pode diferir segundo as peças; isto é, neste caso o roteiro de fabricação não

é necessariamente igual para todas as peças. Trata-se de um problema de dificil

tratamento, que exige a resolução de um problema matemático bastante complexo.

(3) OPEN - SHOP : nenhuma ordem é imposta. Este é um modelo de fäbrica

menos restrito que o "job-shop" e o "flow-shop", pois a ordem de execução das tarefas

de um trabalho é liwe. Como anteriormente, m máquinas são disponíveis para tratar n

trabalhos. Cada trabalho comprende, por exemplo, m tarefas. Uma tarefa do trabalho i

deve ser tratada pela máquina j em uma duração d¡. Se uma máquina não for utilizada

para um trabalho i, então considera-ss dû = 0. Na prâtica, podemos encontrar o problema

de "open shop" na organtzação de exames médicos em um hospital ou o planejamento de

uma oficina de reparos de automóveis. Nestes dois exemplos, os trabalhos são

respectivamente os pacientes e os caffos; as tarefas são os exames médicos e as

reparações a efetuar; as máquinas são as salas ou aparelhos de exame (raio-x,

endoscopia, eletros,...) e os postos de trabalho (carburação, funilaria, lavagen¡...). A

complexidade deste problema é considerável.

Uma tipologlapara os problemas de sequenciamento é proposta na tabela Ll.
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No problema de "job shop", objeto de interesse deste trabalho, as p peças a

fabricar.são processadas em m máquinas assumindo-se as seguintes hipóteses e

definições:

- uma máquina poderá processar somente uma peça de cadavez;

- a passagem de uma peça em uma máquina é chamada operação;

- uma operação não pode ser interrompida ("not preemptive");

- o roteiro de fabricação de uma peça é formado por diferentes operações e

constitui um dado do problema;

- a ordem de passagem das operações nas máquinas é desconhecida e o objetivo

consiste em determinar uma ordem que obedeça um critério de otimização; por exemplo:

minimização da duração do sequenciamento, mirumu;ação dos atrasos de fabricação'

quando tem-se uma data máxima de entrega, etc.

Com a finalidade de encontrar um sequenciamento com duração mínim4 vários

métodos foram propostos nos últimos anos. Os primeiros resultados teóricos referente

ao'Job shop" datam dos anos cinquenta com a resolução do problema com 2 máquinas e

de um caso particular do problema com 3 máquinas. Em Muth e Thompson (1963), são

descritos estes primeiros resultados e propostos três exemplos de "job shop". Os dois

primeiros foram resolvidos nos anos 70 (Carlier,1978; Mc Mahon e Florian, 1975). Em

compensação, a resolução do terceiro foi obtida somente nos anos 80. A melhor solução

conhecida, devida à Lageweg, somente foi provado ser solução ótima em 1986 (Carlier e

Pinson, 1989).
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Critérios de otimização

mais empregados

- minimização daduração total de fabricação

- minimização dos atrasos de fabricação

- minimização de um custo

Aspectos sobre a demanda - estático ( conhecida a priori )
- dinâmico ( chegada contínua em tempo real )

Tipos de fabricação
- unltano

- pequena série

- grande série (em massa)

- contínua ou descontínua

Restrições de fabricação
- restrições potenciais (anterioridade)

- restrições disjuntivas

- restrições cumulativas

Organrzação dos meios

- uma máquina

- m máquinas em paralelo

- maqumas em sene
- flow-shop

- job-shop

- máquinas em aberto { - open-shop

Quantidade de meios
- ilimitado

'*o.o {
renováveis

consumíveis

Características Escolhas possíveis (não exclusivas)

Tabela 1.1 - Tipologia dos Problemas de Sequenciamento
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2. ALGORITMOS PARA SEQUENCIAMENTO

No problema de sequenciamento de operações "job shop", dispõe-se de um

püque de m máquinas para executa¡ um conjunto de operações sobre p peças (lotes de

produtos). Os problemas (I) de escolher as máquinas para executar as operações sobre

lotes de produtos, (II) de atribuir cada uma. destas operações a r¡ma máquina da

combinação de máquinas escolhidas e (III) de atribuir um intervalo de tempo de uma

máquina às operações, fazem parte da classe de problemas combinatórios de díficil

resolução: os problemas NP-completos (Garey e Johnson, 1979). Dispõe-se de

algoritmos polinomiais unicamente. no caso de problemas de dimensão reduzid4 por

exemplo, número de máquinas 12, para a definição de um plano de fabricação através

do algoritmo de Johnson (1954). Estes problemas de pequeno porte podem, entretanto,

ser resolvidos de maneira ótima por qualquer método (busca exaustiva, por exemplo).

Tal procedimento, porém, não pode ser utilizado para a resolução dos problemas de

sequenciamento de grande porte e o emprego de algoritmos aproximados nestes casos é

uma técnica bastante difundida. Exemplo : busca de um ótimo local ou de uma melhor

solução na vizinhança de uma solução inicial, decomposição (espacial, temporal, etc.) do

problema a resolver em sub-problemas de menor dimensão, realização de uma parada

antes da obtenção da solução ótima por métodos exatos, etc.

Em Carlier e Chrétienne (1982) e Carlier (1984) são realizados estudos sobre as

diferentes versões existentes do problema de sequenciamento : problema com uma

máquina, problema com m máquinas, problemas com restrições disjuntivas, etc. Uma

revisão dos métodos sequencius capazes de operar em tempo real é apresentada em

Yamamoto e Nof (19S5); neste caso, podemos citar como exemplos, os métodos

propostos por Roubellat e Thomas (1988) e Ferreira Ribeiro e Pradin (1991).

Baker (1974), Kaufmann e Labordère (1974) e Nasr e Elsayed (1990) propõem

programas matemáticos em variáveis mistas, onde uma parte das variáveis é real e a

outra bivalente 0 / l, como formulação p¿¡ra o problema de sequenciamento.

Baker (1974) estuda a resolução do problema de sequenciamento pelo método

de separação e avaliação, tratando as disjunções em um grafo através de procedimentos

heurísticos. Nasr e Elsayed (1990) propõem dois algoritmos para a obtenção de uma

solução aproximada através da decomposição do problema global em sub-problemas

mais fäceis de resolver. Gondran e Dostatni (1977) propõem uma regra heurística para a
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resolução dos conflitos de util:u:ação de máquinas em um grafo disjuntivo. Dupont

(19S6) vtihza atécntca dos "recozimentos" simulados. No caso de problemas de grande

porte, portmann (1988) e Meguelati (1983) propõem uma parada antecipada após o

processamento de um certo número de iterações por métodos exatos. Yamamoto (1977),

Proth (19s6), Didri e Proth (1987), Portmann (1988) , Meguelati (1988), Ferreira

Ribeiro e Pradin (1991) utilizam u d"rotnposição espacial e/ou temporal do problema

para sequenciar sub-problemas de porte reduzido. Nepomiastchy (1978) propõe um

algoritmo de busca de ótimo local e definição de um sequenciamento admissível.

Abusca arborescente por separação e avaliação (associada ou não à heurísticas)

é uma das técnicas mais utilizadas para resolver o problema de sequenciamento. Entre os

métodos que a empregam, podemos citar: Ashour e Hiremath (1973), Gondran (1974),

Carlier (1975, 1978, 1984), Yamamoto (1977), Yamamoto e Nof (1985), Hutchison e

Chang (1990). A programação dinâmica é proposta por Baker e Scharage (1978). A

geração de um conjunto de planos de fabricação admíssiveis com a finalidade de ajudar a

decisão é proposta por Erschler et al. (1976), Erschler et al. (1979), Roubellat e Thomas

(1e88).

Segundo o critério de otimização adotado, pode-se dividir os métodos

propostos na literatura em três grandes classes. A primeira destas classes agrupa os

métodos que minimizam a duração total de fabricação; a segunda, os métodos que

minimizam os atrasos de fabricação e, aterceira, os métodos que minimizam um custo.

Como exemplo de métodos da primeira classe, podemos citar o PERT, o CPM e o MPM

(para problemas não disjuntivos) e outros métodos, tais como os de Ashour e Hiremath

(1973), Gondran (1974), Baker (1974), Kaufmann e Labordère (1974), Carlier (1975,

1978, lg84), Yamamoto (1977), Gondran e Dostatni (1977), Baker e Schrage (1978),

Yamamoto e Nof (1985), Dupont (1936), Hutchison e Chang (1990), etc. Na segunda

classe, podemos citar os métodos de Proth (198ó), Portmann (1988), Meguelati (1988),

o algoritmo de Didri e Proth (1985) para o sequenciamento ótimo em caso de máquina

única, etc. Na terceira classe, podemos citar o método de Nasr e Elsayed (1990) que

minimiza o tempo médio de sequenciamento para execução das operações e o método de

Nepomiastchy (1973) que minimiza o custo suplementar devido à violação das

restrições.

Como exceção às três classes citadas acima, podemos citar o método de

Ferreira Ribeiro e pradin (1991) que permite autilização dos dois primeiros critérios e os
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métodos de Erschler et. al. (1976), Erschler et. al. (1979) e Roubellat e Thomas (1988)

que não otimizam um critério, preferindo fornecer ao operador um conjunto de soluções

compatíveis com as restrições a satisfazer, deixando-lh" u tarefade selecionar a solução

que lhe pareça melhor.

a
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Cupítulo 2

Formulação Matemútíca

PARTE I Programação Inteira e Modelos

Combinatóríos

r. rNTRonuÇÃo

A maior parte das aplicações industriais de modelos de programação de grande

porte são orientadas para decisões de planejamento em situações complexas. Há vririas

circunstâncias de ocorrência freqüente que levam a modelos de planejamento contendo

variáveis que devem assumir valores inteiros, isto é, o resultado se apresenta na forma de

um número inteiro. Por exemPlo:
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- produção, venda e/ou corirpra de um certo número de objetos indivisíveis

(calças, sapatos, bolsas, máquinas, etc.);

- utilização da mão de obra ou de equipamentos (número de homens ou

máquinas);

- decisões "sim ou não". Neste caso temos a necessidade de restringir a variável

x¡ inteira u xj = I ou x.¡ = 0, para'representar as decisões "sim ou não". Como, por

exemplo, pode-se fazer y¡= I corresponder a construir uma nova fátbnca, abrir um novo

escritório de vendas, adquirir um outro negócio ou vender um bem possuído no presente.

Freqüentemente, estas espécies de alternativas são classificadas como decisões de

orçamento de capital, porque elas requerem grandes gastos de capitais e recursos. Esta é

a razão principal porque a programação inteira é tão importante para decisões

administrativas. Uma solução ótima para um problema de orçamento de capital pode

levar ¿ um lucro consideravelmente maior do que uma solução aproximada ou

conjecturada.

2. OTTMTZ,AÇã,iO COMBTNATÓnh

Muitos problemas de decisão podem necessitar de modelos de programação

inteira. Um grupo desses problemas lida com decisões de seqüências, programas e

itinerários. Um exemplo é o Problema do Caixeiro Viajante. Neste problema pretende-

se encontrar um percurso de menor distância para um vendedor que deve visitar cada

uma das cidades contidas em uma lista, começando e terminando sua viagem na cidade l.

Um outro exemplo é o Problema de Programação de Maquinas. Um exemplo simples é

quando n ítens a serem fabricados devem ser colocados em seqüência através de cada

uma de k máquinas. Suponha que um ítem não possa ser enviado a uma máquina j até

que ele não termine de ser processado na máquina j-1. Suponha que o tempo de

processamento de cada ítem em cada máquina seja determinado. Uma seqüência ótima

de ítens é então definida como um programa que minimize o tempo total decorrido até

completar todas as tarefas em todas as máquinas. Exemplos adicionais de problemas de

programação, seqüências e itinerários incluem balanceamento de linhas de produção ou

de montagem, programação de percurso crítico com restrições de recursos,
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programação de manutenção preveniiva com restrições na disponibilidøde de trabalho

e expedição de caminhões.

A despeito da atenção considerável dada ern periódicos de pesquisa operacional

a tais modelos de programação inteira parã problepas de seqüências, programação e

itinerários, até agora estes modelos tiveram utilizaçãlo limitada (Chaussier, 1986). Uma

razão para isso é que os modelos de programação inteira freqüentemente ignoram

algumas das considerações críticas que surgem em ambientes reais de programação. Uma

outra razáo é que o esforço computacional de. resolver estes modelos tem sido tão

grande que o custo de obter uma solução excede a qualquer melhoria resultante da

abordagem (Wagner, 1986).

Problemas de seqüências, programação e itinerários são casos especiais de

modelos combinatórios. IJm problema de otimização combinatoria consiste em

determinar, entre um conjunto finito de alternativas, uma que otimize o valor de uma

função objetivo. Por exemplo, o conjunto finito para o Problema do Caixeiro Viajante

com n cidades consiste em (n-l)l diferentes viagens possíveis começando e terminando

na Cidade 1- No exemplo simples de Problema de Programação de Máquinas, o conjunto

finito consiste em (n!)o seqtiências possíveis de n ítens nas k máquinas.

Com engenhosidade suficiente, pode-se imaginar uma representação não-trivial

de programação inteira de um problema de otimização combinatória. Freqüentemente

tais problemas de programação inteira são muito grandes (isto é, há um número enorme

de restrições e variáveis) e, portanto a formulação é de interesse computacional

desprezível (Wagner, 1986).

3. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Desde 1959 algumas tentativas foram feitas para solucionar o problema de job-

shop por programação inteira. Na formulação do problema. as variáveis são geralmente

binárias (zero ou um).

Históricamente, existem as formulações por Wagner (1959), Bowman (1959) e

Manne (1960), os quais utilizam métodos de planos de corte na resolução. Dentre eles a

formulação de Manne (1960) tem comparativamente um número menor de variáveis e

restrições (Bellman et al.,1982).

16
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Além destes, há os métodos de Greenberg (1968) e Balas (1967), onde a

enumeração implícita é utilizada na resolução.

As definições das variáveis binárias (0 ou l) fundamentais são as seguintes:

Wagner: y(k)
rj

l, se a peça i é aj -ésima peça processada na máquina k ;

0, caso contrário.

Bowman: xA.t =

Manne: Xür =

l, se a peça x é processada pela máquina A nat - ésima

unidade de tempo;

0, caso contrário.

l, sè a peça j é processada antes da peça k na máquina i;
0, caso contrário.

formulação de Manne

A definição de variável 0 ou I dada por Manne corresponde à escolha de um

dos dois arcos disjuntivos pertencentes a uma restrição disjuntiva para ser arbitrado.

3.1. Formulação baseada em Manne (Nemhauser e Wolsey, 1988)

Restrições disjuntivas originam-se naturalmente de problemas onde muitas

operações são processadas em uma máquina e a ordem na qual serão processadas náo é

especificada. Deste modo, tem-se restrições disjuntivas dos seguintes tipos: ou a

operaçãoj precede a operação k na máquina i ou vice-versa.

Suponhamos que haja p peças (produtos) e m máquinas e, cada peça deverá

passar por todas as máquinas. Para cada peç4 a ordem de passagem pelas máquinas é

fixada, isto é, a peça j deve primeiro ser process ada na máquina j(l), depois na máquina

j(2) e assim por diante. Uma máquina pode processar somente uma peça poÍ vez, e cada

operação iniciada em uma máquina deverá ser processada integralmente. O objetivo é

minimizar a soma dos tempos de todas as peças. Os dados do problema são:

a) m (número de máquinas), p (número de peças) e dij para j = 1,...,p e i:
1,..,fl, onde d¡ é o tempo de processamento da peça j na máquina i;

b) a ordem das máquinas, j(l), j(2),...,j(m) para cada peça j.

Greenberg

Balas
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Seja 1u o tempo inicial da óperação j na máquina i. Visto que a (r+l)-ésima

operação da peça j não pode iniciar antes da r-ésima operação ter sido completada.

remos * ttï,::;] 
,u.,,, + d¡<,r,¡ para r= r, .., m - I e.para todo j. (2 r)

Para representar a restrição disjuntiva das operações j e k (i < k) na máquina i,

seja ¡¡¡=1 seapeçaj éprocessadaantesdeknamáquinai e, xijo=0 caso contrário.

Então

t¡2tü+d¡ se x¡r=l;

t'j 2 t¡t -l dç se X¡t = 0

Considerando o um número suficientemente grande, obtemos as restrições

disjuntivas: (co >>> max(0,1¡ - t¡¡ *d¡,t¡ - t¡ +d¡)):

t¡ - tit < -d¡ +crl' (l - x¡r.)

tit - t¡ < -d¡r. +(Ð 'xijk
para todo i, j e k. (2.2)

Assim a formulação do problema é dada por: min

t¡ ) 0 para todo i, j e x¡u e {0, t} para todo i, j, k.

Este mode, lnl
o requer t 

[;,,| 
variáveis binárias (Nemhauser e Wolsey, 1988).

Esta formulação é em parte ruim, pois necessita de um grande número de

variáveis binárias para representar um grande número de disjunções, o que impossibilita a

resolução do problema em um tempo computacional aceitável.

3.2. Formulação de Bowman (f 959)

Na formulação apresentada por Bowman (1959), as variáveis são todas de

valores zero ou um.

A fim de fazer a formulação mais clara, especificamos um exemplo. Seja os

produtos x, y e z; as máquinas, A" B, C e D; e os períodos de tempo divididos em uma

unidade, isto é: 1,2,3,..., T, onde T é o tempo final provável. Os tempos requeridos (em

unidades de tempo) são dados na tabela (2.1).

p

It¡<'"1,¡ sujeito a (2.1), (2.2),
j=l
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67z

5834v

7I25x

DcBApeça

Tabela 2.1- Tempo requerido das Beças nas måquinas

O roteiro de fabricação para o produto x é .\ B, C e D; para o produto y é C,

Ab D, B; e para o produto z éD, A.

As variáveis na formulação são da forma ¡a,¡, significando a passagem do

produto x na máquina A durante o período l. Todas essa variáveis são de valor zero ou

um na solução, isto é, a peça é ou não produzida na máquina durante este período de

tempo.

Temos então:

I à xe,t, xe,2 ¡... r xA,Tr XB,l r XB,2 r... r Y4,1,..., Yp,t,..., Zo,r à 0

AE necessário incluir restrições assegurando que a operação individual será

efetuada. Por exemplo, o produto x requer 5 unidades de tempo de processo na máquina

A. A forma das restrições são:

TTTT
Ixe,i = 5, Ixn,i = 2,..., Iyn.i = 4,'.., lzo,i= 6.
i=l i=l i=l i=l

Dois ou mais produtos não podem ser processados pela mesma máquina ao

mesmo tempo, isto é, conflitos entre tarefas são excluídos. A forma das restrições são:

xe,r * Yn,r * z¡.) 1 l, x42lY e,,zt ze.,z 3 1,..., xnr* Yp,r* zø3 3 L

O próprio sequenciamento é a parte chave deste problema. Nenhuma operação

pode ser iniciada até que a operação anterior do produto na seqüência especificada tenha

sido completada em um tempo anterior. Por exemplo, o produto x requer 5 unidades de

tempo na máquina A" antes que sua operação na máquina B seja iniciada. Esta operação

na máquina B (2 unidades de tempo), por sua vez, deve proceder a operação na máquina

C. As restrições são da seguinte forma:



Capítulo 2 - Formulação Matemátíca 20

j-r
, 6.xo,j 3 lxo¡, paraj= I a T.

i=l i=l i=l

Não há garantia na formulação acima que as operações não serão interrompidas,

somente que o sequenciamento estará coreto. $e as operações não devem ser

interrompidas (devido ao custo de "set-up", ou tempo de preparação da máquina, para

cada instante), então o conjunto de restrições, tal como segue abaixo, pode ser

adicionado a formulação.

T
5'xe,¡ - 5'xe,¡*r + Ixr.: < 5

j=í+z

T
2. xs.¡-2. xg,i*r + Ixs,j < 2

j=i+z parai=lateT

T
6' zo,¡- 6' zo,i*, + 2 zo,¡ < 6

j=i+2

Estas restrições não permitem que uma variável "um" seja seguida por uma

variável "zeÍo" e, outra vez ser seguida por mais variáveis um na mesma operação. Além

disso sequenciamentos possíveis não são excluídos. Por exemplo, seja a designação da

peça x na máquina A dada pela seqüência:

t23456789

j-t j-l
5'xe,¡ I Ixe,i, 2.xc.jl Ixs,i,

00lll00ll

ou seja, XA,l = 0, x¡,,2 = 0, Xn,¡ = l, ..., XA,e = l. Como:

5' xo,s-5' xo,u*(xo,r*xn,a*xe,s) = 5-0 *2 = 7 > 5

logo esta seqüência é excluída.

3,2.1. Função Objetivo

O objetivo do problemaéter o finaldas operações em todas as peças (máquinas

D, B e d com os produtos X, y, e z, respectivamente) realizado tanto mais cedo quanto

possível. A função objetivo a ser minimizada consiste em:
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(min) F.O. = l.(xo,zr *Ys,zz* zçzs)*4.(xo.za,*Ye.zo*z¿,,2+)+ 16.(xo,zs *ys.rr+ z¡.25)+

64- (xo,ru*Ys.ze+ z¡.26)+...+Kt.(xo,, * !s..¡* za,1) onde Kr = 4.Kr-r.

A razão pela qual a função objetivo tem essa expressão, é que executar

operações (a última para cada produto) rumo ao fim do períódo de tempo (T) é

considerado "caro". O número de períodos dê.tempo, escolhido antes da solução, poderá

certamente ser þal ou menor que a soma simples das durações de todas as operações

(55), e não poderá ser menor que a soma dos tempos requeridos no produto de maior

duração (22).

3.2.2. O Problema Computacional

O problema simples apresentado para ilustração tem cerca de 300 a 600

variáveis dependendo do número de períodos escolhidos (o número de variáveis é

(produto)x(máquinas)x(períodos de tempo) ). O número de restrições é substancialmente

grande neste caso. Em conseqüência disso, a computação envolvida para um problema

prático seria muito grande, portanto inviável.
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PARTE II - Teoría dos Grafos

1. DEFINIÇOES E NOTAÇOES

Devido às dificuldades em resolver os problemas de sequenciamento por

Programação Inteira, utilizamos a Teoria dos Grafos para modelar tais problemas e

resolvê-los em um tempo de cálculo aceitável para a utilização do programa

computacional em tempo real.

Neste ítem, são introduzidos os conceitos e os problemas básicos associados aq

estabelecimento de uma ordem e de um calendário de fabricação. Inicialmente

apresentamos os conceitos básicos da Teoria dos Grafos .Paiaum estudo mais completo,

consultar Berge (1973), Sakarovitch (1984), Gondran e Minoux (1985), etc. Em seguida

são introduzidas as propriedades utilizadas na resolução do problema de

sequenciamento.

Os grafos permitem o modelamento de um grande número de problemas

práticos, tais como os problemas de otimização em redes (rodoviárias, elétricas,

telecomunicações, etc.) ou de sequenciamento de operações em uma fabrica. Trata-se de

uma ferramenta extremamente ricapara a compreensão de uma situação concreta, para o

seu modelamento e resolução. Numerosos algoritmos estão disponíveis na Teoria dos

Grafos para o tratamento de problemas reais: problemas de fluxo de custo mínimo, de

caminho mínimo, etc. Um algoritmo para o problema de caminho mínimo, algoritmo de

Bellman (Bellman, 1958), é apresentado no capítulo 4.

l.l. Grafo

Um grafo G : (X,U) é um conjunto finito não-vazio X e um conjunto U de

pares não-ordenados de elementos de X.

Exemplo : X: {I,2,3,4,5);

U = {(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,5), (3,4), (3,5), (4,5)}

Um grafo pode ser visualizado através da sua representação geométrica. Nesta

representação, os nós correspodem a pontos distintos sobre o plano e, os arcos as linhas
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unindo os pontos correspondentes. O grafo do exemplo anterior está representado na

frgura2.l.

1.2. Nós e Arcos

Os elementos de X são os nós (ou vértices) de G.

Os elementos de U são arcos (ou arestas) de G.

Cada arco a e U é descrito pelo par de nós cr: (ij) que o define:

- i é a origem ou destino de ø;

- j é o destino ou origem de cr;

- i é um predecessor (ou antecessor) dej, ou vice-versa; (ver 1.12)

-j é um sucessor de i, ou vice-versa; (ver l.12)

- i ej são nós adjacentes.

1.3. Laço

Um laço é um arco a: (i,i) formado por nós idênticos, ou seja, as extremidades

iniciais e terminais coincidem. No grafo dado na figura 2.1, o arco (l,l) é um laço.

Observação: O termo grafo é igualmente utilizado para designar a sua representação

geométrica.

1.4. Comprimento de um arco

Consideremos um grafo sem laço G = (X,U), (X : conjunto dos nós que

constituem o grafo; U: conjunto de pares de vértices chamados arcos) onde a cada arco

Figura 2.1 - Representação geoméhica de um grafo
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é associado um número; este número será designado por a(u) = a(ii) para o a¡co u :

(ii) e chamado comprimento do arco (mesmo quando for negativo).

1.5. Caminho

Um caminho entre dois nós, i (nó inicial) e j (nó final) é uma sequência de arcos

onde o destino de cada arco (exceto o último) coincide com a origem do arco seguinte.

Um caminho de k arcos possui k+l nós. Seja p um caminho qualquer de G o

comprimento do caminho p é o número a(p) : I u(") tal qùe u € p, isto é o

comprimento de um caminho entre 2 nós quaisquer é a soma dos comprimentos dos

arcos que compõem este caminho.

1.6. Grafo Valorado

O comprimento de um arco u : (ij) é um peso a(u) associado ao arco u. Pode-

se também descrever o comprimento de um ¿lrco pela notação a(ij). Um grafo pode

também ser descrito como G = (X,U,a) paraexplicitar que seus arcos são valorados'

1.7. Grafo Orientado

Um grafo orientado G = (X,IÐ é um conjunto finito não-vazto X e um conjunto

U de pares ordenados de elementos de X.

Obsemação: Os termos "grafo" e "grafo orientado" serão utilizados como sinônimos

(um grafo orientado sendo simplesmente compreendido como um grafo que tem arcos

ou arestas orientadas).

1.8. Grafo Conjuntivo

Um grafo conjuntivo é um grafo valorado orientado G : (X,U,a) sem ciclos,

comportando uma só entrada notada I (nó inicial do grafo) e uma só saída n (nó final do

grafo), tal que existe um caminho de valor positivo, entre a entrada I e todos os outros

nós, e, entre todos os nós diferentes da saída, n, e esta saída.
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f.9. Nó antecedente (ou precedente) e nó descendente

.Dizemos que o nó x é antecedente do nó y quando existir pelo menos um

caminho entre o nó inicial I e o nó y que passe pelo nó x.

Dizemos que o nó y é descendente do nó x quando existir pelo menos um

caminho entre o nó x e o nó final n que passe pelo nó y.

f.10. Nó antecessor (ou predecessor) e nó sucessor

Dizemos que o nó x é antecessor do nó y quando existir um arco que ligue

diretamente x ay, no sentido de x para y.

Dizemos que o nó y é sucessor do nó x quando existir um arco que ligue'

diretamente x a y, no sentido de x para y e, não se pode iniciar y antes do término de x.

1.11. Cadeia

Uma cadeia é uma sequência de arcos, onde os arcos são ligados uns aos outros

por uma extremidade qualquer.

1.1.2. Cadeia Simples

Uma cadeia simples é uma cadeia que não utiliza mais de uma vez um mesmo

arco

1.13. Grafo Conexo

Um grafo é conexo se existir uma cadeia unindo cadapar de seus nós

1.14. Ciclo

Um ciclo é uma cadeia simples onde o nó inicial é idêntico ao nó final

1.15. Circuito

Um circuito é um ciclo onde todos os arcos tem a mesma direção. Em outras

palavras, um circuito é um caminho cujo nó inicial é idêntico ao nó final.
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1..16. Circuito Absorvente

.Entre uma extremidade inicial k e uma extremidade terminal i (descendente de

k) dados, existe um caminho de comprimento extremo (mínimo ou máximo) se :

- G é sem circuito de comprimento estritamente negativo quando trata-se do

caminho mais curto.

- G é sem circuito de comprimento estritamente positivo quando trata-se do

caminho mais longo.

Com efeito, se existir um tal circuito - fro Qual damos o nome de circuito

absorvente - tomando-o incessantemente, faria crescer indefinidamente em valor absoluto

o comprimento de um caminho que passaria por qualquer um dos nós deste circuito.

l.L7.Data de início de fabricação mais cedo e mais tarde

Da definição de caminho, calcula-se para todas as operações k executadas em

uma fäbrica, sejam elas ñctícias (operações que marcam o início e o fim de fabricação)

ou efetivas (operações realizadas sobre as peças), uma data de início de fabricação mais

cedo (t[k]) e uma data de início de fabricação mais tarde (T[k]). A duração de uma

operação k é designada por d[k] (dado do problema).

A data t[k] é o comprimento do caminho máximo entre o nó I e o nó k:

t[k] =max { a[t) I ¡r : I + k }.

A data Ttkl é a diferença entre o mais tarde do nó n e o comprimento do

caminho mínimo entre o nó k e o nó n:

T[k] = Tlnl - max{ a(p) I ¡t :k+ n }.

1.18. Conjunto de Potenciais

Em um problema de sequenciamento, as restrições potenciais estão associadas a

um grafo conjuntivo.

Um conjunto de potenciais sobre um grafo conjuntivo G : (X,U) é uma

aplicação t de X em R tal que, para todo arco conjuntivo (ij) de avaliação a(ij), tem-se

tül - ttil > a(ij). Habitualmente fixa-se t[l] = 0.
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1.19. Teorema da Existência

Uma condição necess árira esuficiente para que exista um conjunto de potenciais

sobre um grafo conjuntivo G = (X,IÐ é que o grafo não tenha circuito absorvente, isto é,

circuito de avaliação estritamente positivo. (Roy, l97O)

1.20. Matriz dos Caminhos de Valor Máximo

A um grafo conjuntivo G = (X,II), associa-se uma matrtz L de elemento

genérico l(ij), onde (ij) é o valor do caminho máximo indo de i a j. Quando não existir

caminho indo de i aj então l(ij): æ.

2. PROBLEMA DISJUNTIVO

2.1. Restrições Disjuntivas

Uma restrição disjuntiva [ij] entre duas tarefas i e j, exprime o fato que i e j

devem ser executadas em intervalos de tempo disjuntos, isto é, não hâ condição de

anterioridade entre i e j e, não se pode fazer i e j ao mesmo tempo.

seiprecedej : rul >ttil + dlil;se j precedei:t[i] >tÜl +dÛl; tem-se então

ttil - ttil > dlil ou tlil - tÜl > dÜI

Da mesma maneira que uma restrição conjuntiva corresponde a um arco

conjuntivo, a uma restrição disjuntiva corresponde um par de a¡cos disjuntivos : os arcos

(ij) e (,i) valorados respectivamente por d[i] e dÜl .

Arbitrar uma restrição disjuntiva [ij], é escolher uma ordem de execução das

tarefas i e j, que equivale a escolha do arco (ij) ou do arco (i,i) e então a inserção da

restrição conjuntiva correspondente.
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2.2. Grafo Disjuntivo

um grafo disjuntivo é um grafo o: (G,"8) onde G: (xIÐ é o grafo conjuntivo

e J, um conjunto de restrições disjuntivas (Figura 2 Ð

podemos, a partir desta modelação, definir um sequenciamneto sobre o grafo

disjuntivo Ç) como um sistema de potenciais 1= {t[i]/i eX] tal que:

- as restrições conjuntivas serão satisfeitas

v (ii) e U: t[i] - tlil > a(ii);

- as restrições disjuntivas serão satisfeitas :

v tiil e J: (t[] - ttil) > dlil ou (t[i] - ttiD > dÜl

2.3. Arbitragem

Uma arbitragem é um conjunto A de arcos disjuntivos tal que se (ij) e A, então

(,i) e A. O fato de (ij) pertencer a A impöe que a tarefa i seja executada antes da tarefa

j

À arbitragem l, associa-se o grafo conjuntivo G(A) : (X,U u A), notação :

G¿.

Uma a¡bitragem é dita completa se todas as restrições disjuntivas foram

arbitradas. Uma arbitragem é dita compatível se o grafo conjuntivo associado à seleção A

não contém circuito absorvente.

Uma arbitragem completa e compatível é chamada de solução. A duração de

uma solução é o valor do caminho crítico do grafo conjuntivo associado'

Exemplo : Consideremos o grafo disjuntivo da figura 2.2; a arbitragem Ao

: {(2,4),(3,5)} (figura 2.3) écompleta e compatível; portanto é uma solução' O conjunto

dos potenciais mínimos (data de início mais cedo) associados é t[l]=O; tl2l:0; tl3l:2;

tÍala; t[5]:6 ; t[6]=l I .



Capítulo 2 - Formulação Matemátíca 29

3

2 4

t3

I

+

mríquina I mriquina2

5

6

4

2

0

peça 2
ta¡efa fictícia de

fim de kaball¡o
tarefa fictícia de

inicio de trabalho

peça I

0

Frgr¡ra ? ,2 - Grafo Disjuntivo

=+ ps[. conjuntiva
::> rest. fisjuntiva
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2.4.Diagrama (ou Gráfico) de Gantt

O diagrama de Gantt é uma ferramenta grâñca que possibilita a representação

de uma solução para o problema de sequenciamento.

Esta representação é excelente pois facilita a visualização e compreensão de

uma solução, mesmo para os mais leigos. A figura 2.4 traz o diagrama de Gantt para o

exemplo mencionado acima.

Chama-se tempo inativo (ou morto) de uma máquina, os intervalos de tempo

não utilizados entre duas peças processadas consecutivamente na mesma máquina.

Evidentemente, quando temos em uma solução o tempo morto de máquina igual a zeÍo,

esta solução é ótima.



Cøpítulo 2 - Formuløçño Matemátícø 30

u

I ftm daptoduçäo nas respectivas ttóquinas.

Figra 2.4 - Diagrama de Gantt
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2.5. Cliques de Disjunção

O = (X,U r.,, J) designa um grafo disjuntivo; Ao uma arbitragem completa e

compatível, Ao é então uma "solução"; Lo, a matnz de elemento genérico l"(ij), onde

l"(ij) é o caminho de valor máximo indo de i a j no grafo Ç4r: (X,Utrz4").

Entende-se por clique de disjunção C, o conjunto de operações tal que duas

quaisquer entre elas estejam em disjunção.

A duração D(C) da clique C é a soma das durações das tarefas da clique.

Em um problema de fäbrica, o conjunto das operações executadas sobre uma

máquina forma uma clique.

2.6. Enunciado do Problema

Em um problema de sequenciamento p peças devem ser usinadas por m

máquinas. As máquinas são cada uma de um tipo diferente e para cada peça é fornecido

um roteiro de fabricação. Uma peça, por exemplo, deverá passar sobre a máquina 2 antes

da máquina l, depois sobre a máquina I antes da máquina 3; etc. Um sequenciamento o

é uma m-upla (Ol, 02, ..., OnJ onde Oq designa a ordem da passagem das peças sobre a

máquina q; busca-se o sequenciamento de duração mínima.
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A este problema associa-se úm grafo disjuntivo, onde os nós são as operações

acrescidos de duas operações fictícias: operação inicial (nó l) e final (nó n). As restrições

conjuntivas resultam do fato que a passagem de uma peça sobre as diferentes máquinas

se faz em uma ordem imposta. As restrições disjuntivas, do fato que duas peças não

podem utilizar a mesma máquina ao mesmo tempo.

Para construir um sequenciamento, é necessário arbitrar as restrições

disjuntivas, isto é, escolher para cada disjunção [ij] se i passará antes ou depois de j

sobre a máquina correspondente, de maneira a determinar o sequenciamento em cada

uma das máquinas.

2.7 . Ordem Total sobre C associad o à A. Compatível

2.7.1 Relação p

Escreve-se ipj se existe e¡n Gr4o um caminho de i a j, de valor superior ou igual

a d[i], ou se i: j.

Lema 2.1 : Arelação p induz uma ordem total.

Demonstração: l) p é reflexiva por definição;

2) p é anti-simétrica: ipj, jpi e i4 ocasionam a existência de um circuito

em GAo, de valor superior a d[i] + d[i], então absorvente, guo conttadiz a

compatibilidade de 4".
3) p é transitiva: sejam i, j e k três nós pertencentes ao grafo ç70;

ipj = l.(xi,xj) > dlil; jpk = l"(x¡,x¡) > dül;

por definição temos:

l"(x¡,x¡) > l"(xi,t) + l"(x¡,x¡) > dlil + d[i] =
l"(x¡,x¡)>dlil+ipk;

portanto é transitiva. I
Consequência : A clique tem um elemento menor ê, e um elemento maior 3 . ê e

3 serão chamados entrada e saída da clique Ç respectivamente

2.8. Teorema2.l

Existe emGloum caminho, de I a n, de valor superior ou igual a :

l"(1,ê) + D(C) + l"(ô,n) - d[ô ].



Cøpítulo 2 - Formuløção Møtemótíca 32

Demonstração: Seja C = {xr,x2,...,x"} o conjunto dos elementos de Ç relacionados

pela ordem p, com : x1: ê € Xç = ô . Temos por definição de p :

l"(x¡,x¡a1) > dkil;

pode-se ter a desigualdade restrita, por exemplo, se existe "¡ Gr4o um caminho indo de

xi a xi+l de valor superior a d[x¡]. Somando os caminhos :

L(xl,x2) > dlxl], lo(x2,x3)> dlxZl, ..'. , lo(xr-1,xs) > d[xc-1],

obtemos:

L(xl,xÐ + l"(x2,x3) + . + l"(xs-1,xr)> d[xt] + d[x2] + ..' + d[xc-t];

lembrando que:

dlxrl + d[x2] + ... + d[xr] : D(C) +

+ d[x1] + d[x2] + ... + dlxc-rl : D(C) - dlxcl (onde dlxcl : d[3 ]).+

+ I dlx'l = D(C) - dt3l
xec-{lç}

l"(x1,x2) + l"(x2,x3) + ... + lo(x"-1,xç) : Idlx,l : D(C)-dt3l
¡ec-{¿}

Il"(xt,xi*,) )
xec-{:ç}

E isto resulta imediatamente que

l"(1,ê) + Il"(xi,x¡*r) * l"(3,n) > l"(1,ê) + D(C) + l"(3,n) - d[3 ]. r
xec-{x}

O caminho associado é obtido naligaçãio do caminho de valor máximo de I a ê

aos caminhos de valor máximo de x¡ a xi+l (para 1< i < c-1) depois no caminho de valor

máximo de xr: 3 a n.
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3. PROPRIEDADES DAS SOLUÇÕES DE UM PROBLEMA DE

SEQUENCIAMENTO DISJUNTIVO DE DT]RAÇÃO INFERIOR A

Í.

O estudo das propriedades (CarlieE 1978, 1984) comuns às soluções de

duração inferior a I onde Í é a duração da melhor solução conhecida (obtid4 por

exemplo, heuristicamente - capítulo 3) é reallzado. abaixo :

Seja t1, o conjunto dos elementos ê tais que existe uma solução de duração

inferior à / tendo ê como entrada da clique C. Seja ó1, o conjunto dos elementos 3 tal

que existe uma solução de duração inferior a / tendo 3 como saída da clique C.

Seja t um conjunto incluso em C contendo tt; J um conjunto incluso em C

contendo ó 1; i e j são elementos de C.

Seja Y uma solução; ê e C (resp. 3 e C) é chamado entrada (resp. saída) da

clique C se ê (resp. 3 ) é sequenciado em Y antes (resp. depois) de todas as operações de

C,

3.1.. Teorema2.2

¡n¡¡ (l(l,e)) + D(C) + ¡¡i¡(l(s, n) - dtsl)
ee8 eeó

é uma avaliação por falta ("default") da duração ótima.

Demonstração: Basta mostrar que este número é menor que :

l.(1,ê) + D(C) + l"(3,n) - d[3 ]

l)ê e tl etJ ct=+ê e t;assim, parae e t, 1"11,ê)>l"(l,e);oulo(l,e)>l(l,e):+

min lo(l,e) à min l(l,e); por transitividade temos l"(1,ê) ) min l(l,e) ; (l)
ed e€8 ed

2) 3 eól eÅt c ó= 3 eó;assiml.(3,n)-dt3l2 min(I.(s,n)-dtsl)
seá
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ou (I"(s,n) - dlsl) > (l(s,n) - dlsl) + min (I"(s,n) - dlsl) à min (l(s,n) - dtsl) ;
sel seJ

por transitividade temos: l"(3,n) - dt3 I ) min (l(s,n) - d[s]); Q)
seJ

somando (l) com (2) e acrescentando D(Q > D(C) obtemos :

l.(1,ê) + D(C) + l.(3,n) - d[3 ] > min ( l(l,e) ) + D(C) + min ( l(s,n) - d[s] ) . rsel sel

3.2. Determinação da Entrada e da Saída.

Quanto mais próximos de I estiverem os cardinais de I e Å, melhor será a

avaliação do teorema. A proposição abaixo permite retirar de t e å alguns nós;,

inicialmente considera-se t: J = C.

Proposição 1 : Sejam as seguintes condições:

(l) l(l,i)+ D(C)+ min (l(s,n)-d[s])>/
seó-{i}

(2),5rjuq, ( l(l,e) ) + D(C) + l(,n) - dül > /

Se (1) ocorre então i ø tt . Se (2) ocorre enrão j e Ä1.

Prova: Suponhamos que (1) (resp. (2)) é' satisfeita e i e tJ (resp. j . ó7). o primeiro

membro da desigualdade (l) (resp. (2)) é'um limitante inferior da duração quando i

(resp. j) é saída (resp. entrada) de C. Assim, esta duração é estritamente maior que / e

nós obtemos uma contradição. I

Seja Y um subconjunto de C (Y C Q e H(Y) definido por :

H(Y) : min{l(l,i) / i ey} + It¿t¡l I i ey}+ min{(l(i,n) - dtil)/i e y}

Seja k e C. Introduzimos a condigão:

(3) H(C-{k¡¡ + d[k] > /
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Lema 2.2: Se (3) for satisfeita, então, em qualquer solução Y, a operação k é

sequenciada ou antes de todas as operações de C ou depois delas.

Demonstração: Seja Y uma solução tal que k não é nem entrada nem saída de C. Então,

as operações de C são sequenciadas em alguma ordem ib i2,..., i¡ com i1 * k e i¡ * k.

Assinr" a duração desta solução é maior que:

l(1, i,) + | d[i] + l(in, n) - dlir,l.
íeC

Ou seja

lo(1,i,)+ Ilo(ir,ir*,)+lo(ir,,n) >
lk.c-{in}

l(1, i,) + I dlil + l(in, n) - dlinl >
iæ

¡¡¡¡ (l(l,i))+
iec-{k}

t dtil+d[k]+ min (l(i,n)-dlil)=
i€c-{k} iec-{k}

= H(C-{k}) + dtkl + f >H(C-{k}) + d[k],

o que contradiz (3). r

ProposÍçilo 2 : Se as condições (l) (proposição l) e (3) são satisfeitas, então k é a saída

da clique C em qualquer solução Y.

Prova: Se ocorre (l) então k e t1. Assim se (3) é satisfeita, k só poderá ser saída. I

Proposição 3 : Se as condições (2) (proposição 1) e (3) são satisfeitas, então k é a

entrada da clique C em qualquer solução Y.

Prova: Se ocorre (2) entãok ø Ä1. Assim se (3) é satisfeita, k só poderá serentrada. r

3.3. Cálculo dos elementos l(l,i) e l(i,n) da matt'tz L (i e j e G).

As duas proposições abaixo permitem calcular o valor dos elementos l(l,i) e

l(,n) após ter encontrado o conjunto dos elementos de entrada e saída para cada clique.

A proposição 4 é aplicada somente quando o cardinal de t ou å ¿ t.
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Proposição a : (l) Se e é a entrada da clique C, então

l(e,n) > D(C) + mìn(l(s,n) - dlsl) ;

(2) Se s é saída da clique C, então

l(l,s) > mìnl(l,e) + D(C) - dlsl ;

Proposição 5 : (1) Se i ø t (i eC), então l(l,i) > mìn(l(l,e) + d[e])

(2) Se j ø I ß eQ, então l(i,n) > dlil + 
lin 

l(s,n)

Prova: i é então no grafo Gum descendente da entrada e,j um antecendente da saída. I

3.4. Arbitragens Triviais

A proposição (6), abaixo, é aplicadasomente quando a ca¡dinalidade de t ou J

é l. Ela permite introduzir uma restrição conjuntiva, entre e ( ou s) e todos os outros nós

da clique C.

Proposição 6 : (l) Se e é aentradada clique C, então os arcos disjuntivos (e,k) (k e C-

{e}) serão selecionados em qualquer solução.

(2) Se s é a saída da clique C, então os ¿Ìrcos disjuntivos (k,s) (k e C-

{s}) serão selecionados em qualquer solução.

(3) Se tl : Ø ou å I : Ø, o problema não tem solução de duração

inferior a /

Prova: Pela definição de t7 e Åt.J

3.5. Seleção Imediata de uma Restrição Disjuntiva

Quando C contém exatamente duas operações i e j, obtemos:
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Proposição7:(1)Sel(l,i)+dlrl+l(,n)>ÍeQ)l(lj)+d[i]+l(l,n)l/,entãooafco
disjuntivo'[ij] será selecionado no sentido (i,i).

Prova: A escolha de (,i) é decorrente direto das condições (1) e Q). a

37



Cøpínlo 3 - Algorùtmos 38

Capítulo 3

AIgorítmos

1. HEuRÍsrrcns

Na maior parte dos problemas de sequenciamento encontra-se presente um

grande número de restrições disjuntivas. Os problemas ligados a estas restrições

disjuntivas são de natureza combinatória; com efeito se [ij] é um par de restrição

disjuntiva tem-se que escolher entre efetuar i antes de j ou j antes de i.

Se m é o número de pares de restrições disjuntivas, o número de escolhas

possíveis será da ordem de 2m. O que torna toda a enumeração impossível, desde que m

ultrapassa dois dígitos (Gondran, 1974). Assim, os critérios de escolha nestas

explorações são fundamentais. Desta forma, as heurísticas através das quais são feitas

estas escolhas são decisivas.
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Na busca heurística as soluções encontradas não são necessariamente ótimas. O

objetivo é a obtenção de uma solução "Íazoâvel" de uma forma eficiente do ponto de

vista computacional, possibilitando assim tratur problemas de grande dimensão.

A seguir são apresentados dois algoritmos. heurísticos (Gondran e Dostatni,

1977), com o objetivo de determinar a ordem de passagem das operações nas máquinas,

que minimize a duração total do sequenciamaneto .

l.L Dois Algoritmos Heurísticos

Num problema de sequenciamento consideremos o caso onde exista um único

par de restrições disjuntivas. Se i érealizada antes de j, j não poderá começar antes do

final da operação i, isto é, t[i] + dlil < t[¡].

Então, se rlil + dlil < T[i], (= tlil +d[i] - Tül < 0) não haverá atrasos para o

sequenciamento; caso contrário, se t[i] + d[i] > T[i], tem-se o atraso ttil+dtil-Tlil.

Finalmente se i é realizada antes de j, o atraso será :

r(ij) = max{0, tlil + dlil - T[i]] (1.1.- a)

Do mesmo modo, se j é realizada antes de i, ter-se-á o atraso :

r(ij): max{o, t[i] + d[i] - rtil] (1.1.- b)

A solução ótima será aquela onde o atraso seja mínimo, isto é, a correspondente

ao mínimo de (r(ij), r(,i)).

Podemos então estudar quatro casos possíveis :

o Cøso 7

r(ij)=0+t[i]+d[i]-r[i] <0=r[i] >tlil+dlil (1.1. -c)

r(i,i)=0+t[i]+dlil -rlil <0+r[i] >t[i]+d[i] (1.1. -d)
Neste caso não há atrasos, escolhe-se indiferentemente i antes de j ou j antes de i.

o Caso 2

r(ij) = 0

rCI,i) > 0 ::) r(,i) = tlil + d[i] - rtil Ð t[i] + d[i] - rlil > 0 = t[i] + d[i] > T[i]

Além disso temos : t[i] + d[i] - Ttil > 0 >tlil + dlil - T[i] =
t[i] + d[i] + r[i] > t[i] + dtil + rlil.

Escolhe-se i antes de j. Tem-se um atraso igual à r(ij).
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o Caso 3.

r(ij) > 0 + r(ij) : t[i] + dtil - Tül = tlil + dlil - rül > 0 + t[i] + dlil > Tül

r(i,i) = 0

Além disso temos : tlil + d[i] - Ttil > 0 > tül + dül - Ttil ;
tlil + dtil + r[i] > t[i] + dül + rtil.

Escolhe-se j antes de i. Tem-se um atraso igual à r(,i).

. Cøso 4

r(ij) > 0 :+ r(ij): tlil + dlil - TLil =+ tlil + dlil > T[i] (l)
r(i,i) > 0 = r(,i) =tül + d[i] - Ttil =Ð t[i] + d[i] > rlil (2)

Se t[i] + d[i] - rül > t[i] + d[i] - r[i] +
tlil + dlil + rlil > t[i] + d[i] + r[i],

que juntamente com a condição (l) temos o Caso 3. Portanto escolhe-se j antes de i.

Tem-se um atraso igual à r(,i).

Se t[i] + d[i] - rtil > t[i] + dtil - rtjl +
t[i] + dlil + rül > t[i] + d[il + rli],

que juntamente com a condição (2) temos o Caso 2. Portanto escolhe-se i antes de j.

Tem-se um atraso igual à r(ij).

Se t[i] + d[i] - rül = tûl + d[i] - rtil :>
tlil + d[i] + rlil = t[i] + d[i] + rü1,

então o atraso será igual a t[iJ + dti] - TLiJ = rül + dlil - T[i]. Neste caso pode-se

escolher indiferentemente i antes de j ou j antes de i.

Podemos resumir os quatro casos na tabela 3.1

Observa-se então que se :

tlil + dlil + rlil < t[i] + dül + r[i],
a escolha de i antes de j é um ótimo local. Por outro lado esta escolha não é decisiva para

ocasole4.

Um algoritmo heurístico pode ser deduzido desta regra.
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caso 4 rlil+dlil+rlil:
¡¡¡1+ dtil + r[il

t[i]+d[i]-rlilrlil+dtil-rül indiferente /
rû.i): rfi.i)

tlil+dli]-r[i]caso 3 tlil + dld + rlil >

tlil+dtil+rlil
0 j antes de i /

r(i,i)

caso 2 t[i]+d[]-r[i]0 i antes de j /
r(i.i)

tlil + d[i] + r[i] >
1¡¡+dtil+Ttil

0caso I rlil>t[i]+d[i]
rtil>rtil+dtil

0 indiferente /
nãohâ

r(i,i)(ii) escolha /
atrasos

comp¿ìraçao

Tabela 3.1 - Quatro casos possíveis

l.l.l. Algoritmo I
Passo 7 - Seja DISJ o conjunto que contenha todos os pares de restrições

disjuntivas ainda não arbitradas; seja OP o conjunto das operações que possuam pelo

menos uma restrição disjuntiva que não foi arbitrada.

Passo 2 - Se todas as disjunções foram arbitradas (DISJ : Ø), fim. Senão entre

as operações pertencentes ao conjunto OP, escolher aquela que minimize t i d + T (as

datas t e T são calculadas através de uma simples variante do algoritmo de Bellman para

a busca de caminhos mínimos em um grafo conexo sem circuitos - capítulo 4) .

Passo 3 - Seja i a operação escolhida. Arbitrar as disjunções entre i e j (no

sentido de i para j), tal que [ij] e DISJ, acrescentando um arco entre cada uma destas

disjunções. Fazer DISJ :: DISJ - {tijl} para cada j em disjunção com i e OP := OP - {i}.

Passo 4 - Calcular as novas datas de ínicio mais cedo e mais tarde para cada

operação do conjunto OP e, para as operações fictícias de início e fim do grafo. Retornar

ao Passo 2.

O algoritmo I converge em menos de min(#DISJ, #OP) iterações (Gondran e

Dostatni, 1977), onde #DISJ é o número de elementos do conjunto DISJ e #OP o

número de elementos do conjunto OP, sob a condição de não criar circuito.

Mostraremos que de fato este algoritmo não cria circuitos.
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1.1.2. Lema 3.1

,Se k é um descendente de h no grafo, então:

t[h] + dthl + rlhl <t[k] + dtkl + rtkl

Demonstracão: É suficiente demonstrar para k sucessor de h : k e S¡ (onde S¡ é o

conjunto das operações que sucedem h). Se k e S¡, então t[k] > t[h] + d[h]. Além disso

: T[k] > Tlhl + d[h]. Deduz-se então :

t[h] + dthl + rlhl <t[h] + 2. dlhl + rlhl <1[k] + rlkl <rlkl + d[k] + rlkl;
finalmente: t[h] + dlhl + T[h] < tlkl + d[k] + Tlkl. r

1.1.3. Teorema 3.1.

O algoritmo I não cria circuitos.

Demonstracão: Colocamo-nos em uma iteração do algoritmo l. Um certo número de

arcos foi acrescido então ao grafo inicial. Seja i a operação que minimiza t * d + T
(Passo 2) e seja j uma operação em disjunção com a operação i. Acrescenta-se então o

arco (ij) no grafo (Passo 3). Se este acréscimo criasse um circuito, viria do fato que

existeumcaminhodejai,istoé,segundooLema3.lquet[i]+d[i]+Tü]<rtil+dtil
+ T[i], o que contradiz a hipótese (Passo 2). I

1.1.4. Obseruação

No Passo 4, nem sempre teremos que calcular as datas de início mais cedo e

mais tarde. Duas situações são particularmente interessantes:

l") tlil + d[i] < t[i] e Ttil +dtil < Tlil para todas as operações j em disjunção

com a operação i (Passo 3). Neste caso não há nenhuma mudança nas datas de início

mais cedo e mais tarde e, o Passo 4 pode ser saltado.

2") t[i] + d[i] < T[i] para todas as operações j em disjunção com a operação i

(Passo 3). Neste caso não há mudança para as datas mais cedo das operações não-

descendentes dej e não há mudança das datas mais tarde das operações não-precedentes

de i. Isto permite diminuir os cálculos do Passo 4.

Pode-se melhorar o algoritmo I levando em conta o Caso / (1.1.- c e l.l.- d)

Lembrando que nesre caso, mesmo se r[i] + d[i] + T[i] < t[i] + d[i] + T[i], não há
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obrigação de escolher imediatamentè i antes de j, visto que não haverâ atraso se

tomarmos j antes de i.

O algoritmo transformado será então como descrito abaixo.

1.1.5. Algoritmo 2

Passo I - Seja DISJ o ionjunto que contenha todos os pares de restrições

disjuntivas ainda não arbitradas; seja OP o conjunto das operações que possuam pelo

menos uma restrição disjuntiva que não foi arbitrada.

Passo 2 - Entre as operaçõeò pertencentes ao conjunto OP, escolher uma

operação i na ordem das t[i] + d[i] + T[i] crescentes que admita ao menos uma disjunção

com uma operação j tal que t[i] + dül > T[i]. Se não existir tal operação i, ir para o

Passo 4.

Passo 3 - Seja i a operação escolhida. Arbitrar as disjunções entre i e j

verificando: [ij] e DISJ, t[i] + dlil r T[i] e tlil + dtil + T[i] > t[i] + d[i] + T[i];

acrescentar um arco indo da operação i para a operação j. Fazer DISJ := DISJ - {lij]}
para cada j em disjunção com i e se todas as disjunções de i forem arbitradas fazer

OP :: OP - {i}. Ir ao Passo 5.

Pøsso ./ - Se não existir mais disjunções @ISJ : Ø), fim. Caso contrário

escolher, entre as operações pertencentes ao conjunto OP, a que minimize t + d + T. Seja

i a operação escolhida. Arbitrar as disjunções entre i e j (no sentido de i para j), tal que

tijl e DISJ e tül + d[i] + Tül > t[i] +d[i] + T[i], acrescentando um arco entre cada

uma destas disjunções. Fazer DISJ := DISJ - { tijl } para cada j em disjunção com i e

OP := OP - {i}.
Passo 5 - Calcular as novas datas de início mais cedo e mais tarde para cada

operação do conjunto OP e para as operações fictícias de início e fim do grafo. Retornar

ao Passo 2.

Da mesma forma, o Teorema 3.1 se aplica também ao algoritmo 2.

1.2. Exemplos

Mostraremos agora dois exemplos da literatura resolvidos pelos algoritmos I e

um exemplo resolvido pelo algoritmo 2.



Capítulo 3
44

1.2.1 Exempto 1(Balas, 1967)

Tiês peças (o,, lotes de peças) deverão passar sobre duas máquinas:

primeiramente sobre a máquina A depois sobre a máquina B' Os tempos requeridos para

passar cada peça sobre cada máquina são dadoS na tabela abaixo (tabela l' t)'

o problema pode ser representado pelo seguinte grafo (figura 3.1)

com as duas clique de disjunção (2,4,6) e (3,5,7)'

o Algoritmo 1 produz: 2_> 4,2+ 6, 6_> 4,3-+ 5, 3+ 7,7+ 5. o atraso total

é r :13. A solução é ótima, Í :31 (frgura3.2).

3 9 I
2 1_0 5

1
-t LL

peça A B

adarequerido pere Pesser cTabela 3.1 - TemPo
sobre cada máquina.peça

[0,3]

I

llB, 13l
I

[0,0]

l00 5

?lt

Figrxa3.l - Grafo inicial do exemplo 1. Osnúmeros acima dos arcos

coäespondem å d*ração da tarefa, e os números dentro dos colchetes

representam a data då inicio de fabricação mais cedo e mais tarde-

peça 3

[0,0]
[18, 18 ]peça 2

peça 1

máquina .È máquina B

0

0

11

7

101t0,11
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It6, L67

9

9 88
26,26J

5

11,1'J

10

0, 01

Figura 3.2 - Arbitragem completa do grafo do exemplo I

[0,0] [31,31]

11

0

0

7

[18, 1Ê ]L7,7J

1.2.2. Exemplos com datas pré-fixadas

Entre os problemas de sequenciamento, existem aqueles onde as datas de início

de fabricação mais cedo e mais tarde são pré-fixadas.

Para a data de início de fabricação mais cedo , isto ocorre quando dada uma

peça x, a maténaprima somente estará disponível num tempo ú *.

Seja o roteiro da peça x dado por:j(l), j(2),...,j(m). Temos então: tx,¡1r¡ = ú¡ ,

onde t*, xrr é a data de início de fabricação mais cedo da peça x na máquina j(l).

A data de início de fabricação mais tarde é fixada quando existe ut pt-o .7*

para a entrega da peça x. Temos então: T¿j(,n) = I *- d¿j(r) , onde Tx,j(m) é a data de

início de fabricação mais tarde da peça x na máquina j(m) o, dx,¡(m) é a duração da

operação da peça x na máquina j(m).

Neste caso, tr'*r não necessariamente será igual â Tr,nat (onde tn""r e Trrnr são

respectivamente as datas de início mais cedo e mais tarde do nó final do grafo). Podemos

considerar tr,¡ = rnq¡ {t,.,u't * d.,¡t.l}, onde P é o conjunto das peças.

1.2.2.1. Exemplo 2 (Gondran e I)ostatnir 1977)

Três peças (ou lotes de peças) deverão passar sobre uma única máquina. Na

tabela 3.2 temos, para cada peça i (i=1, 2 e 3), t¡ (= úi), di, Ti (= J¡ - d,). O problema é

representado pelo grafo da figura 3.3.
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'Ì2523

I1?12

65101

JdT (=J-d)t(=t)peça

Tabela 3.2 - Data mais cedo, mais tarde e a duraçäo para cada peça

[1,?]

[0,0] [5, g]

0

5
0

[CI,1]

Figura 3.3 - Grafo inicial do exemplo 2

Í.2,57

Pelo algoritmo l, escolhe-se sucessivam ente 2, 4, 3. O atraso total é nulo

1.2.2.2 Exemplo 3 (Gondran e I)ostatni,1977)

Três peças (ou lote de peças) deverão passar sobre uma única máquina. Porém,

estas peças possuem restrições na data mais cedo e na data mais tarde tal como segue na

tabela 3.3. O problema é representado pelo grafo da ñgura3.4.
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3û303 1 0

2 1û2010

1 153û0

dTtpeça

Tabela 3.3 - Datamais cedo, mais tarde e a

duraçäo para cada peça.

[10,20]

Figura 3.4 - Grafo Conjuntivo do Exemplo 3 (OP = {2,3,4})

[10, 30 ]

30

[0,CI] [40, 60 ]

15
[0. 30 ]

0

0

Pelo algoritmo I escolhe-se sucessivamente 3, 2, 4. O atraso total é r : 5

(figuras 3.5 e 3.6).

[10, 20

Figura 3.5 - As disjunções [2,3] e [3,4] são arbitadas (OP = {2,4})

[20.30]
30

[10,20] [ 60, 60]

15
[ 20, 3U]

0

0
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[1t., t0]

Fig,na 3.6 - Todas as disjunçô'es forarnresolvidas.

30

[10,10] [65,65J

0

15
0

Í?.O,2O7

[35,35]

Aplicamos então a este caso o algoritmo 2. Escolhe-se primeiramente 3+ 4,

mas não 3 + 2pois T[3] > t[2] + d[2]. Obtém-se assim uma nova data mais cedo ptara 4,

t[4] :20 (frgara3.7).

Em seguida escolhe-se 2 +4, mas não 2 + 3 pois t[2\ + d[2] + T[2] > t[3] +

d[3] + T[3]. Temos então uma nova data mais tarde para 2, T[2): 15 (figura 3.8).

Escolhe-se enfim 2 -> 3, fornecendo finalmente a solução 2,3, 4 (figura 3.9). O atraso

total é nulo. A solução é ótima.

4

ÍLt,2Ol
1 3 50 10

z

Figura 3.7 - Adisjunção [3,4] é arbitada. (op = {2,3,4})

[20,30]
30

[u,20] [50,60]

0

15
0

[0, 30 ]
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4

[10, 20 ]

1 3 50

2[0,15 ]
15

[58,60][0, 15]

0
30

[20,30]

Figura 3.8 - A fisjunçäo l?,41é. arbirada. (oP = {2'3})

1.3. Algumas l)emonstrações de Otimatidade para os Algoritmos Heurísticos de

Gondran e Dostatni (1977)

Consideremos primeiramente uma única clique de disjunção C: (1,2,...,n)

1.3.1. Proposição 8

Se temos:
tr = min (ti)

iec

Tr +dr = rT:Lo (Tt +¿')

então a escolha da operação I antes das outras é ótimo.

Demonstração: Se fizermos a escolha l->2,2+3,..., n-l+q tem-se o atraso

4

[15 , Z0]
1 3 50 10

2

Figura 3.9 - A disjunção 12,31ê' arbitada.

30

lB,5l [55,68]

0

15
0

[0,5 ]

[25,30]

ft,2,..,n = maX(0r¡2,Í3>...,fk,..., fn)
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com:

com:

k-1

fr = tr+ Idi-Tr
i=l

Se não colocarÍios mais a operação I em primeiro lugar, mqs no x-ésimo lugar,

isto é, faz-se a seguinte escolha: x +2,2->3,...., (x-2)->(x-l), (x-1)+1, l+(x+l), ...,

(n-l)+n tem-se o atraso:

f x,2,...,x-l,t,x+1,...,o = ñü ( 0, f' z, fl s.,"', rl,''', ro),

sek(x:

se k: x:

sek)x:

k-l
rl=t**d*-dr+Idi-Tr i

i=l

x-l
r*=t*+d*-dr+Id¡-Tr i

i=1

rr=t*+Idi-Tt.
k-l

i=1

a) Consideremos o caso em que k > x.

tr = 1nþ (tr) + tr 3 t*

então

fr=tr*
k-l , k-l
Idi-Tt <
i=l i=l

:Ðrk ( rr

b) Se k: x, mostraremos Qüe ¡* 3 Íx

trSt* e Tr*dr<Tx+d. (+dr-tSd*-1,) tem-se:De

tr*dr-T*<t**d*-Tr,
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x-l
somando ldi e subtraindo d¡ temos:

i=l

=)¡* ( ¡*.

c) se k ( x, precisamos mostrar que rr < rr. Porém o importante é que o atraso

máximo do sequenciamento (1, 2,...,n) seja menor que o máximo da permutação

(x,2,...,k,x-l,l,x*1,...,n), Se tivermos rr I r*, então ma,r(rr,r,.) = r,. . Neste caso, basta

demonstrar Quê rr < t,. .

Primeiramente, vamos demonstrar que r* < r.
Temos que :

rl=t*+d*-d,+Td,-TtÐ
i=l

k

rr, = t**d,-dr + Idi -(tr. +dr);
i=l

x-l
r"=t**d*-dr+Id¡-Tl=)

i=l

x-l
r* = t**d** Edr-(t,+d,)

i=l

Como f'+dr I Tr +dt por hipótese, então

t, +d* -(t' +dr) ) t**d*-dr -(Tu +dr) +

x-l x-l
tr + Id¡ - T" S t* *d* - di + Id¡ - Tr

i=l i=l

x-l k

t* *d* + Id¡-(Tr+dùàt**d* - dr+ Id¡ -(fr+dù= rx àrr ê
i=l i=l

Precisamos mostrar agora guo rr < r;
Temos:

x-l
r*=t**d*-dr+Xdi-TrÐ

dr)
k-t k

fr =tr+ Idi-Tr + rk =trtId¡-(Tu+
i=l i=l

i=l
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r*=t*+Ë¿,-(T,+dr)
i=l

Então, neste caso:

tr(t*, Tr+dlsTt*dr e kl'x =rrlr*

d) As desigualdades obtidas em a), b) e c) permitem então deduzir que:

f 1,2,...,n 3 r x,2,,,.,x-l,l,x+1,...,n,

Este resultado tendo sido obtido qualquer que seja a permutação 2,3,...,n,

ocasiona que a escolha da atividade I em primeiro lugar é ótima. r
Esta proposição explica o ótimo do algoritmo I no exemplo 2 e o não ótimo no

exemplo 3.

Obseruação: as condições (1) e (2) da Proposição 8 exigem que exista uma

atividade que seja mínima simultaneamente para dois critérios. Um tal nó nem sempre

existe. Assim, o critério escolhido pelo algoritmo I é uma boa heurística.

Consideremos ainda o caso de uma única clique C = (1,2,...,n).

1.3.2. Proposição 9

Se temos as desigualdades

Ti*ditT¡Viej eC

então toda permutação começando por o tal que

to = flin ti
ieC

e terminando por o tal que

T,+d^=r*(T,+d,)
iec

é ótima.
OSnc,

ti"llút ila

fa
0

3

_øo

Demonstração: Se a permutação é 1,2,..., n, tem-se o atraso ¡,.r,....n dado por
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Além diSso

ft,2,...,n = mâx(0, fz,¡Í3t..., Ít r.-., fn)

k k-l
rr+r - rr = tr * Idi -Tr*r - tr - Idi * Tr Ð

j=li=l

rr+r - rr = dr -Tr.*r - T* 2 0 por hipótese.

Deduz-se então

rr,2,....n = max(0,r,) = ma:<(0,t,+ >'¿,-T")= max(O,t,+i¿,-(t"+¿,¡¡ (3.1)
i=l i=l

A proposição se deduz imediatamente de (3.1). r
As proposições 2 e 3 fornecem as condições suficientes do ótimo no caso onde,

existe uma única clique de disjunção. Voltemos agora ao caso geral. Busca-se definir

uma avaliação por falta do atraso fornecido pelas disjunções. Para isso consideremos

uma clique C : (1,2,..., n).

1.3.3. Proposição l0

O atraso mínimo fornecido pelas disjunções verifica:

r ) min ti + I di - max (T' + d') Q.2)
ieC ieC ieC

para toda clique C disjuntiva.

Demonstrøção : Se a permutação é 1,2,...,n, tem-se um atraso ¡¡.2.....n dado por

f1.2.....n = maX(0, Í2rf3r..', ft r..., fn)

Como r1,2,...,n 2 ¡n, tem-se:

r)tr*Idi-1T"+d")
iec

Deduz-se então (3.2). r

Esta proposição permite garantir o ótimo da solução encontrada no exemplo l,

considerando-se, por exemplo, a clique (2,4,6), onde r = max(0,1¡ + Id¡ - (T. + d.)) =
i=l

max(0,13): 13 (obs.: este cálculo é feito sobre o grafo conjuntivo inicial). Então a soma

do atraso máximo da clique (2,4,6) com a duração final prevista inicialmente (problema
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relaxado) é igual a duração total do'sequenciamento, isto é, 13 + 18:31. A solução

encontrada, portanto, é ótima.

Observação: A escolha de um certo número de cliques, permite a partir de

(3.2) definir uma boa avaliação por falta ('default") do atraso fornecido pelas disjunções.

Esta avaliação pode então permitir mostràr o ótimo ou e-ótimo de uma solução

fornecida pelos algoritmos I e 2.
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2. SEPARAÇÃO E AVALTAÇÃO

Tendo em vista que a probabilidade dos problemas NP-completos serem

polinomiais é muito pequena (Gondran e Mnoux, 1985), estuda-se outras formas

aproximadas para resolver estes problemas : algoritmos de enumeração e algoritmos

aproximados. Neste ítem estud¿lremos métodos de enumeração implícita baseados sobre

uma exploração por separação e avaliação.

Estes métodos consistem na descrição sistemática do conjunto das soluções na

forma de uma arborescência, percorrida sem que nenhum nó seja aberto. A noção de

avaliação por falta ('default") permite a exploração implícita de ramos inteiros da

arborescência sem examinar explicitamente cada um dos nós.

Tais métodos de exploração adaptam-se aos dados de cada problema em

particular. Portanto, ainda que o pior caso possa requerer um tempo exponencial,

consegue-se melhorar notavelmente em média o comportamento do algoritmo (Gondran

e Mnoux, 1985).

Observação : três noções são fundamentais na exploração :

l) a noção de separação, que é a base do método;

2) a noção de avaliação por falta ('default") que permite afirmar que não

existem soluções melhores nos subconjuntos com avaliação por falta maior que a

conhecida;

3) o critério de separação (noção de penalidade) que permite definir sobre qual

variável deverá ser feita a separação.

Considere o seguinte problema: Minz: Í(x)

comx e W

onde /(x) é a duração do sequenciamento com a arbitragem x e W é o conjunto das

arbitragens completas e compatíveis (isto é, conjunto das soluções factíveis).

Praticamente, pode-se obter por um procedimento de separação e avaliação:

- uma solução ótima;

- todas as soluções ótimas;

- uma solução e-ótima;
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- todas as soluções e-ótimas;

uma boa solução.

O primeiro princípio de um procedimento de arborescência por separação e

avaliação, é explorar o conjunto das soluções factíveis W em subconjuntos cada vez

menores isolando assim a solução ótima (ou e-ótima) em um destes bubconjuntos. Pa¡a

representar esta exploração, constrói-se uma arborescência cujo nó inicial corresponde

ao conjunto W das soluções factíveis e os outros nós correspondem a subconjuntos de

w.

Para definir mais precisamente o procedimento de exploração, devemos definir

uma regra de separação (que permitirá construir a arborescência de exploração), e uma

regra para se deslocar na arborescência.

O segundo princípio de um procedimento de exploração por separação e

avaliação é determinar para cada subconjunto V c W um minorante (o maior possível)

de /(x) sobre V.

Este minorante pode ser considerado como uma avaliação por falta de /(x)

sobre V, notado av(Ð. Tem-se av(V) < /(*), V x e V. O interesse principal desta

avaliação por falta é o seguinte: se conhecessemos uma solução factível do problema, o

(o e W) e se: av(V) > /(o) (resp. av(Ð > /(o) - e) não existe então solução melhor

(resp. e-melhor) no subconjunto V.

Isto é evidente pois, V x € V, tem-se:

/(x) > av(V) > Í(ø) (resp. /(x) > /(o) - e).

Na prática é preciso calcular rapidamente uma "boa" avaliação por falta de /(x)
sobre todos os subconjuntos de V e obter rapidamente uma "boa" solução factível de

/(x) sobre W.

2.1. Regra de separação e Penalidades

Um subconjunto V pode ser separado em mais subconjuntos V1, Y2, ..., Vp tais

que V: Vt u Yzw... r., Vp. Separamos, o mais freqüentemente, o subconjunto V em

dois subconjuntos disjuntos (V : V1\-rV2, V1nV2 = Ø). Representaremos estes

subconjuntos pelos nós de uma arborescência (figura 3.10). Na arborescência, V será o

pai de V1 e V2.
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Figura 3.10 - V é o pai de T! e Vt

Tentaremos então separar o subconjunto V em dois subconjuntos: um no qual

existirá grandes possibilidades de conter a(s) solução (soluções) ótima(s), o outro que

tem pouca chance de conter soluções boas. Esta separação será feita freqüentemente

sobre um arco disjuntivo [ij].
Assim, consideremos um par disjuntivo [ij] não a¡bitrado. Suponhamos que a

tarefa i seja sequenciada antes de j. Se t[i] + d[i] > T[i] então o caminho mais longo do

grafo aumentarâ pelo menos de r(ij) : t[i] + d[i] - Ttil Assim r(ij) representa a

penalidade de escolher i antes de j.

Da mesma forma, r(,i) representa a penalidade de escolher j antes de i.

Seja H o grafo inicial (grafo conjuntivo com as disjunções a serem arbitradas).

Então separando o nó, segundo a disjunção [ij], tem-se:

Ho:H..'{(ii)} e Hl:H n{(,i)},

ou seja, Ho (resp. Hl) corresponde ao novo grafo disjuntivo no qual a disjunção tij] foi

arbitrada no sentido (ij) (resp. (,i)). Pode-se entender por Ho (resp. Hl) o espaço das

soluções que possuem a disjunção arbitrada no sentido (ii) (resp. (,i)).

Consideremos o grafo H". A introdução da condição (ij) (fazer i antes de j)

permite definir a partir da avaliação por falta de H uma nova avaliação por falta de Ho,

av(H")=av1(H)+r(ij),

onde av1(H) é o valor do caminho máximo no grafo conjuntivo de H.

Da mesma maneira tem-se

av(Hl): av1(H) + r(,i).

Como de qualquer forma é preciso escolher (ij) ou (,i), tem-se av1(tf) + O(ii)

é uma avaliação de H, onde O(ij): min(r(ij), r(i,i)).
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Sendo Kz o subconjunto dás disjunções não arbitradas, defini-se uma nova

avaliação por falta:

uz(H)= uut(u)+ mar( e(i, j)
Ii,i]eKz

Seja y(ij) = I r(ij) - r(¡,i) l; esta quantidade TGj) é a penalidade da tunção

objetiva, se não arbitrarmos [ij] no sentido correspondente a e(ij) = min(r(ij), r(,i)); em

outras palavras, se O(ij) : min(r(ij), r(i,i)) = r(ij) e escolhermos arbitrar no sentido de j

para i, a duração do sequenciamento será aumentado de y(ij).

Chamamos y(ij) de penalidade associada à separação de [ij]; ela representa de

qualquer maneira o arrependimento de não arbitrar [ij] pelo min(r(ij), r(,i)).

Assim, a regra heurística deduzida deste fato consiste em arbitrar a disjunção

que maximizay(ij) / [ij] e K2, flo sentido correspondente ao menor atraso.

Introduzimos portanto quatro parâmetros que correspondem às penalidades:

l) r(ij) (resp. r(,i)) representa a penalidade sobre av1(H) quando fixa-se

a arbitragem (ij) (resp. (,i));

2) e(ij) = min(r(ij), r(i,i)) representa a penalidade sobre av1(H) quando

acrescenta-se a arbitragem, sobre a disjunção correspondente [ij];

3) max e(ij) (tij] € KÐ representa a penalidade sobre av1(H) quando

arbitra-se [ij] e K2 coffespondente ao min(r(ij),r0,i));

¿) y(ij) representa a penalidade sobre av1ftI) de não arbitrar [ij] pelo

min(r(ij), r(i,i)).

Estas penalidades permitem então melhorar a avaliaçã;o por falta e a definir uma

regra de separação.

2.2 Movimento através da arborescência

Em uma arborescência as possibilidades de combinação são relativamente

grandes. Procura-se então, para reduzir as combinações, definir a menor arborescência

possível.
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Os dois métodos de exploração mais utilizados são:

- Procedimentos por separação e æaliação progressivo @ertier e Roy, 1964).

Estes procedimentos separam o nó da arborescência de avaliação mínima. A

exploração é feita primeiro em largura. Constituem uma alternativa interessante quando

o problema é pouco restritivo e dispõe-se de uma boa avaliação porfalta.

- Procedimentos por separação e avaliação sequencial (Gondran e Minoux,

1985; CarlieE 1975).

Estes procedimentos separrim o nó da arborescência o mais próximo do último

nó separado. A exploração é feita primeiro em profundidade. O termo "backtrackingu é

também usado e a regra de sucessão dos nós é chamada LIFO (last in, first out). Eles são

geralmente mais fäceis de implementar, portanto mais utilizados.

2.3. Exemplo 4 (Gondran e Minoux, 1985)

Resolveremos um exemplo aplicando o procedimento por separação e avaliação

progressivo.

Três peças (ou lote de peças) I, II e III serão fabricadas com ajuda de quatro

máquinas diferentes A B, C e D. Para cada peça, ou lote de fabricação fixado, após

considerações tecnológicas, é dada a ordem de passagem sobre as diferentes máquinas e

as durações da execução das tarefas correspondentes. O trabalho inicia-se nadatazero, e

busca-se um sequenciamento que minimize a duração total de trabalho. Atabela3.4

indica a duração de cada peça nas respectivas máquinas.

A figura 3.ll indica a ordem de passagem das operações. Além disso, entre

colchetes temos para cada nó as datas de início mais cedo e mais tarde.

301010303

102 l_03030

t51 105

DBA
na

peça C

Tabela 3.4 - Tempo de dr:ração de cada peça nas

rË ctvas



Capínlo 3 - Alsorítmos 60

3u

[0,0] [10, 10 ]

10 1t

[40,40] [?0, ?0

30 30o 10 10

10
2

[0, 50 ]

[0,0] [50, 50 ]
peça 3

[80,80]

Iu 5, ?.5 ]
peça 1 [15.65]

mråquina .d

0

50

máquina C máquina D

[0. 0

peça 2

[30,30] [40,40]

Figura 3.I t - Grafo Inicial - Exemplo 4

máquina B

15

t[i] e t[i] representam as datas de início mais cedo das duas operações i e j

relativas a uma mesma máquina, devemos introduzir restrições de forma disjuntivas: t[i] -

t[i] > dlil ou t[i] - t[i] > dü1.

Na prátic4 pretendemos acrescentar um arco de i a j ou de j a i.

Para encontrar um sequenciamento factível, devemos decidir entre uma dessas

duas arbitragens para cada par de tarefas i e j pertencentes à mesma máquina.

Seja K2 o conjunto das arbitragens a realizar.

Para cada máquina devemos definir uma ordem de passagem das peças. O

subgrafo correspondente a cada máquina deverá então ser transitivo @ntende-se por

subgrafo uma arbitragem parcial sobre uma clique).

Lema 3.2 : O subgrafo correspondente a cada máquina é transitivo.

Demonstração : Sejam os nós X, Y, e Z perîencentes à mesma máquina, onde X foi

sequenciado antes de Y e Y sequenciado antes deZ. Como X antecede Y (X+Y) temos

t[y] +[x] > dlxl (l). Como Y antecede Z (Y-+ Z) temos t[z]- t[y] > dlvl (2). Somando

(l) com (2) temos: t[z] - t[x] > d[x] +dlyl > t[zl - t[x] > d[x], logo X antecede z, isto

é,X+2.1
Assim, uma arbitragem parcial dada implicará numa certa arbitragem

obrigatória; por exemplo 2 + 5 e 5 -+ 9 implica 2 + 9.
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Observe então que o maior caminho entre dois pontos no grafo de caminhos

positivos é maior que o maior caminho em todos os grafos parciais; assim o maior

caminho no grafo com arbitragens parciais (av1QI)) é uma avaliação por falta da

arbitragem completa.

Calculamos as penalidades y(ij) e efi) representadas na tabeia 3.5.

Seja H o primeiro nó da arborescência; av1(þ é tgual ao valor do caminho

máximo no grafo indo do nó I ao n; avz(H) é avaliação por falta do nó K da

arborescência, ou seja:

avz (g) = u1rr(u) + mÐ( g(i, j)
li,ileKz

Após analisarmos a tabela anterior tem-se avz(Ð : av1(fl) + l0 = avz(Ð = 80 * l0 :
90.

Arbitra-se o par [5,9] no sentido (5,9), pois y(5,9) possui o valor

máximo e 0(5,9) : min(r(5,9), r(9,5)) : r(5,9) (figura 3.12).

43,2

A2 13

Figura 3.12 - Arbsrescência Inicial

av, (.4.-¡ 7)=I ¿'-
110

avavz 1(Az, 3) = 90(n) = 90
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20l-o=(E,J-Z):r (.L2, Él ) :
na- (El r 3tr ): 3tr
rrra-(O, aO): 10[8. 12]

20l-o= (7, ll):
r (J-J-, ? ):

na-(trr 3tr):
rrra:c ( O, aO ) =

3tr
l-o[". r-r-l

tror (3. aa):
r (LL,3): ma:{ (o. -a5 ) : 6

¡ne!€ (0. -15 ) : O[3.aaI

r
r

(
(

3
1

,.'7 l? na-(Or-a5): 6
,3)= mÊ:<(O.5)= 5 5ot3, 

"l

zÊtItr= (6¡ Itr): eqx(O..1-O): l-O

= (!-O, É)= ¡ttax(O, 30): 3Or[6.ro]

o= ({, aO): ¡r¡ê:€(ü, O): O

r (l-0. 4): ¡tra:<(O, -35)- O[4. Lo]

20o
r (4 , 6): ¡na- (O, 2O ) = 20
t(6r{): rna*(O¡-35): Ot4.61

zoJ-o
z
t

( 5r9)- nax(O.aO)= tO
9, 5 ) = ürax (O, 3O ): 30([5r 5]

l-5o
E <2. 9r: m€¡x (O , aS ) = l-5
=(9t?): n*-(Or-ZO): OL2.91

l-5o=(2¡S)- nq-(Orl5): J-5
t (5.?)- ¡ma-(O, -*Ë): f¡lZr Sl

Y( j. i)Ë(i.j)r(a.j) € r(j,i)dj-aj unçÊo

Tabela 3.5 - Penalidades eGD e y(J,r)

Estudamos agora o nó 42,3 da arborescência, isto é, o conjunto das arbitragens

tal que a peça 2 passe sobre a máquina A antes da peça 3. O novo grafo é mostrado na

figura 3.13, sobre o qual calcula-se as datas de início mais cedo e mais tarde.

30 10

[0,0] [10,2 0 ]

10

[40, 50 ] [?0, 80

3u 30

[0,60]

10

0 10 10

2

Figura 3.13 - A disjunção [5,9] é arbitradano sentido (5,9)

[60.60]

[0,0]

[90,90]

[25, B5 ]
[15, ?5 ]

15

0

5
0

[10,10] [40,40] [50,50]
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Calcula-se como anteriormente as penalidades (tabela 3.6); em particular:

Tem-se então avz(Az,s): av1(42,3) * max e(i, j) : 90 + l0 : 100,
(i,i)eKz

e arbitra-se primeiramente o par [6,10] no sentido (6,10) (figura 3.14)

Desenvolvendo a arborescência, obtém-se (figura 3.15) e a solução ótima está

representada no grafo da figura 3.16.

[8, t2] 1010r(8,L2)= max(0,20)= 20
r(t2,8)= max(0,10)= 10

[?,11]
r(?,11)= max(0.28)=
r(11,?)= max(8.18)=

zo
1u 101u

[6,]-U] 3t0
r(6,10)= max(0,0)= 0

r (10, 6) = max (0, 30 ) = 30

disj unçåo e(i,j)r(i,j) r(j,i) T(j, i)

Tabela 3.6 - Penalidade B(i j) e VÛ, r) para as disjunções

[6,10], [7,] l] e [8,12].

AS rz 83,Z

Lz,3 Bz,3

av r(43 ,z)= J,Lt av1 (E 3 ,z)= LzE

Figura 3. 14 - Segunda Arborescência

avç (Eç a)= 100a, ¿'av2 (H) = 9CI av 2(Az. 3) = 10t
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Lf¡o t00 r00 l.ED ru8 tof¡ ttro

Figura 3.15 - ArborescËncia completa

110

3B

rzE Ir5 1r0 115l].u 1zo ].I! tJ.u

¡I¡5 105 1tr5

10

[10, 10 ]

30

30

[0,0]
t0

6U,60l

10

100,100140.?51

10

1CI

0

z

[10, 1t ] [40, 40 ] [50. 50 ]

Figura 3.1ó - Sequenciamento Final - Exemplo 4

[60,65]

[0,0

[105,105]

[90,90]

0

5
o 0

l5
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¡. nrÉroDo ARBoREScENTE UTTLIzANDo As PRoPRTEDADES DAs

SOLUÇÕES DE UM PROBLEMA DE SEQUENCIAMENTO

DTSJUNTTVO DE DURAÇÃO TNFERTOR A /.

Neste ítem, primeiro resolvemos um exemplo utilizando apenas as proposições

do Capítulo 2 - Parte 2 - item 3. Em seguida estudamos o método arborescente pafa o

caso geral (procedimento por separação e avaliação sequencial) (Carliea 1978,1984).

3.1.. Exemplo 5 (Carlier, 1978, 1984)

Três peças devem passar sobre quatro máquinas. As durações das tarefas estão

representadas na tabela 3 .7 . O grafo inicial está representado na frgura 3 .17 .

I3 345

2 1_29 5

5931 9

ina
peça DCBA

Tabela 3.? - Tempo de duraçào de cada peça nas

echvas

máquina A máquina B maCuina C måquina D

lo,9l

I 5 4

[9,18] [ 11.20] 1L3,2

Io,0] ÍL2 , t?f[3,3]

9 51?0

Figura 3.17 - C¡rafo Inicial - Exemplo5

[0,6] [8,14]
peça 3

peça 2

126,267

peça 1

3

0

I3 5

[ 13.19] tL1,23)

[ 1?, 1?]
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Com o objetivo de explicar autrlização das proposições expostas no capiaio 2 -

ítem 3, buscamos os sequenciamentos de duração inferior a 34 (duração da melhor

solução conhecid4 obtida por exemplo pelo Algoritmo I apresentado neste capítulo).

Pretendemos, então, encontrar uma solução melhor, isto é Í < 34.Cómo neste caso / é

inteiro, pois as duração das tarefas são números inteiros, procura-se determinar uma

solução menor ou igual a 33. Fazemos então l:33.
A cada máquina é associada uma clique'de três elementos: o conjunto das

tarefas executadas por esta máquina. Inicialmente fazemos 8: [: C.

A tabela abaixo (tabela 3.8) permite aplicar as proposições.

Iniciaremos o sequenciamento pela clique que possuir a maior avaliação (clique

C4), segundo a heurística proposta por Carlier (1984).

Aplicando a proposição l, calculamos os conjuntos t e I de C4.

o conjunto t4 @icialmente t4: {5,9,13}

o nó 5 : l(1,5) + D(C+) + Mn(l(s,n)-d[s]) :
s e åa-{s}

= 17 + 17 + O:34> Í:33 - 5e tq= t4: {9,13}

o nó 9 : l(1,9) + D(Ca) + Mn(l(s,n)-dlsl) :
s e óa-{9}

Avaliaçåo
(feorema 2.2)

29242528

l"Iin(I (s, n) -d tsl )
-t3E¿ 036I

¡*rin I (1, e)
e€8 t21130

D (c) 1?10L620

-1Clique C C4C3trz

Tabela 3.8 - Avaliaçäo para cada clique
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: 12* 17 + 0:29 < Í =33

o nó l3 :l(1,13) +D(C$ +Mn(l(s,n)-dlsl):
s e Åa-{13}

: 17 + 17 + 0.: 34> Í:33 =+ tlø t4= t+: {9}

r conjunto å4 @icialmente J4: {5,13} pois 9 é entrada)

o nó 5 : Mnl(l,e) + D(Ca) + l(5,n) - d[5] :
e e ta-{s}

:12+17+9-9=29<Í

o nó 13 : Minl(l,e) + D(C+) + l(5,n) - d[S] :
e e ta-{13}

: 12+ 17 +3 -3:29 < Í

Como tq: {9\, podemos então aplicar a proposição 6, ou seja, resolver as

disjunções [5,9] e [9,13]. Desta forma, sendo 9 aentrada da clique C4, arbitrarnos (9,5)

e (9,13). A nova clique será então C4:: C4 - {9} = {5,13} (obsenre que apesar da

Clique C4 possuir apenas 2 elementos, a proposição 7 não consegue resolver a disjunção

[s, l3]).

Novamente fazemos o cálculo do teorema 2.2 (tabela3 '9)



Capítulo 3 - Alsorítmos 68

32
Ava1iaçåo
(feorema 2.2)

292+26

7L2
Min(1(s, n) -d tsl )
s€å 03

30
Min I (1, e)
e€8 t711

L6ztrD (c) L?10

v2c1Clique C C4ca

Tabela 3.9 - Avaliaçäo para cada clique

Calculamos os conjuntos t e Å para a clique Cy utilizando a proposição I

(maior avaliação).

o conjunto t1 (inicialmente t1 : {2,6,10\

o no 2 : l(1,2) + D(C1) + Min(l(s,nÞdlsl) :
s e Å1-{2}

=0*20+12:32<Í

. nó 6 : l(1,6) + D(Ct) + Mn(l(s,n)-d[s]) :

s e å1-{6}

=0* 20+lZ=32<Í

o nó l0 : l(1,10) + D(Ct) + Min(l(s,n)-dlsl):

s e ó1-{10}

:0* 20 + 17 :37 > Í :33+ l0 e t1 = t1: {2,61

o conjunto å1 (inicialmente å1 : {2,6,10})

o nó 2 : Minl(l,e) + D(Cl) + l(2,n) - dÍ21 :

e e t1-{2}
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: 0 + 20 + 26 -3 = 4i > Í :33 :+ 2e \+ åt : {6,10}

o nó 6 : Minl(l,e) + D(Ct) + l(6,n) - d[01 :
e e t1-{6}

= 0 * 20 + 26 -9 :37 > I =33 + 6e Ä1=ót : {10}

o nó l0 : Minl(l,e) + D(C1) + l(10,n) - dnOl =

e e t1-{10}

:0 * 20 +20 -8=32 < l:33

Logo l0 é saída da clique l, assim podemos arbitrar as disjunções [2,10] e

[6,10] no sentido (2,10) e (6,10). Assim podemos tirar o nó l0 da clique l, isto é, C¡:
Cr - {10}: {2,6}.

Como a clique C1 possui apenas dois elementos, podemos aplicar a proposição 7:

como (l) l(1,6) + d[6] + l(2,n) : 0 * g + 26 : 35 > Í
e (2)l(1,2)+ dl2l+l(6,n)=0* 3 +29 :32 <Í

então a disjunção [2,6] será selecionada no sentido (2,6).

Voltando para clique C4, observa-se que agora é possível aplicar a proposição 7:

como (l) l(1,13) + d[3] + l(5,n) :29 * 3 * 9 : 4l > Í
e (2)l(1,5)+d[5]+l(13,n) : 17 *9 +3 :29 <Í

então a disjunção [5,13] será selecionada no sentido (5,13).

Temos então que as clique C1 e C4 foram sequenciadas, faltando sequenciar as

cliques C2 e C3.

As cliques C2 e C3 são arbitradas da mesma forma. Obtém-se finalmente o

sequenciamento com Í* =32 < Í = 33. A figura 20 mostra a única solução de duração

inferior à 33, sua duração é 32; a solução é ótima.
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[3,3]

I

I
tLz, t?,

5

z

[ 15, 15][ 1{. 14]

4

[3,3]

?

5
I

Io, B]

I

3

1

1
9

[ 15, 15]

Figura 3.18 - Sequenciamento Final - Exemplo 5

lLz î r?,7 Í2O,2Ol lz5,z57 lz9,291

IOr 0] l3z,szJ

Ízo,ztrl

3

0

93 5

3.2. Método Arborescente para tratar o Problema Geral

Pa¡a resolver o problema geral descreveremos o método de Carlier (1978,

l9S4) baseado em um procedimento por separação e avaliação sequencial.

3.2.1. Descrição do nó da arborescência

Cada nó da arborescência corresponde a um grafo disjuntivo O=(Gg,J), onde

GB é o grafo conjuntivo com a arbitragem parcial B e, J é o conjunto das disjunções

ainda não arbitradas. O grafo conjuntivo GB = (X,UuB) é representado por uma lista de

antecessores e sucessores para cada nó. Inicialmente a clique C, para cada máquina r

contém todas as operações realizadas naquela máquina (R é o conjunto de índices das

máquinas que não foram totalmente sequenciadas).

3.2.2. Operações efetuadas em um nó da arborescência antes da separação

Em cada nó da arborescência aplica-se o teorema 2.2 qve permite calcular uma

avaliação por falta paracada clique Ct, r e R.

Aplica-se em seguida as proposições l, 2 e 3 que permitem calcular os

conjuntos t, e ó, para r e R.

Aplica-se então as proposições 4 e 5 que permitem calcular os elementos l(l,i) e

l(,n) da matnzL.
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Aplica-se as proposições 6 d 7 que permitem detectar as arbitragens imediatas

das disjunções [ij]; para cada arbitragem imediata introduz-se o ¿¡rco conjuntivo

correspodente e calcula-se os novos elementos l(l,i) e l(,n), utilizando uma variante do

algoritmo de Bellman para caminhos mínimos

3.2.3. Separação

A separação se faz sobre as disjunções. Para separar é preciso, então, escolher

uma disjunção [ij] não arbitrada. O conjunto das soluções é separado em dois sub-

espaços: deumaparte, o espaço das soluções para as quais atarefai precede atarefa j;

de outraparte, o espaço das soluções paraas quais atarefaj precede atarefai. A cada

nó de arborescência corresponde então uma arbitragem parcial B.

A escolha desta disjunção é feita de tal maneira que se possa aplicar o mais

rapidamente possível as proposições I e 7, que permitem truncar a arborescência pelas

arbitragens imediatas ou pela introdução de um arco conjuntivo.

A idéia é a seguinte: t, e J, foram calculados. Se t¡ é de cardinal cr e arbitra-se

uma disjunção [ij] onde as duai tarefas pertencem a tp o cardinal do novo conjunto t,
associado ao novo nó de arborescência será estritamente inferior à cr. Nós nos

aproximamos assim do cardinal0 ou l.

Em Carlier (198a) sugere-se arbitrar primeiramente todas as disjunções, se

possível, de uma primeira clique chamada clique crítica, notada C*. A clique cntica é a

que fornece a maior avaliação por falta (teorema 2.2). Esta escolha foi utilizada para

resolver o exemplo 5 - 3.1.

A heurística escolhida é então a seguinte:

l. Se a clique crítica C* nio é inteiramente arbitrada, escolhe-se uma disjunção

no conjunto t* ou ó* de cardinal mínimo;

2. senão , escolhe-se uma disjunção pertencente a um conjunto t, ou ó, (r e R)

de cardinalmínimo.
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4. PROBLEMAS DO

POLINOMIALMENTE.

TIPO JOB SHOP RESOLVII)OS

Entre os problemas de sequenciamento do tipo job-shop, dois casos particulares

fundamentais são resolvidos polinomialmente: o caso de duas máciuinas e p peças e, o

caso de 2 peças e m máquinas.

4.1. Job Shop a duas máquinas

Como uma extensão do resultado de Johnson para minimizar o sequenciamento

no caso flow-shop com duas máquinas, Jackson (1956) trata o caso job-shop, onde o

conjunto de p peças é decomposto nos seguintes quatro tipos:

{A} : conjunto de peças que somente passam por Ml;

{B} : conjunto de peças que somente passam por M2;

{AB} : conjunto de peças que passam primeiro por Ml e depois M2;

{BA} : conjunto de peças que passam primeiro porlvl2 e depois Ml.
Então um sequenciamento ótimo é obtido pelo seguinte teorema:

Teorema 3.2 - Sejam i e j duas peças de durações respectivu, (di,r,di,2) . (A¡,r,a¡,2)

sobre as máquinas Ml e lvl2. Para o presente problema pxz (p peças e duas máquinas),

um sequenciamento ótimo é determinado pela seguinte regra

l. Na máquina Ml, arranjar na ordem {AB}, {A}, {BA};
2. Na máquina lvl2, ananjar na ordem {BA}, {B}, {AB};
3. Todas as peças em {AB} são sequenciadas por um critério para duas

máquinas Ml, M2 no problema flow-shop. Isto é, se a condição (l) ocorre sem a

igualdade, então a peça i precede a peça j. Se a igualdade ocorre, qualquer ordem é

ótima.

min(di,r,d¡,r)= rin(d.¡¡,di,z) (l)

4. Todas as peças em {BA} são sequenciadas por um critério para duas

máquinas M2, Ml no problema flow-shop. Isto é, se a condição (2) ocorre sem a

igualdade, então a peça i precede a peça j. Se a igualdade ocorre, qualquer ordem é

ótima.

-in(d¡,2,dj,r) = 
rin(d¡,2 , di,f e)



Capítulo 3 - Algorítmos 73

Demonstração: Desde que (l) ocorra para qualquer i e {AB} e quatquer j e {A} pelo

motivo de di,l>O, di,2>0, dj,t>Oe dj,z=O, qualquer operação em {AB} deve

preceder qualquer operação em {A}. Além disso a ordem para todas as operações em

{AB} é determinada diretamente pelo critério (1).

Operações {B} são processadas em M2 continuamenté sem tempo inativo

(morto) de M2 em qualquer ordem. Uma peça i e{AB} somente poderá ser processada

em M2 após ter sido processada em Ml. Conseqüentemente, emlvl2temos a ordem

{B}, {AB}. Em seguida, em lvl2, a ordem {BA}; {B} é determinada pela condição (2),

descrita no teorema, pela mesma razão que a ordem {AB}, {A} em Ml, e as peças em

{BA} são ordenadas otimamente. pelo mesmo critério. Então, considerando-se o menor

tempo inativo em Ml eM2, resulta o teorema. I

Exemplo - Um sequenciamento ótimo p¿lra o problema 8 (peças) x 2 (máquinas), com os

tempos de processo dados na tabela 3.10, é mostrado na figura 3.19.

8 B+A2J

J7 B+A4

6 A+B39

45 A+B2

04 BI

3 BI0

2 A0I

0,)I A
máquina Apeça roteiromáquina B

Tabela 3.10 - Duração e roteiro para cadapeça
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mríquina I máquina2

peça t

peça 2

peça3

peça 4

nó
inicial

peça 5 fir¡al

peça6

peça 7

peça 8

Figura 3.19 - Sequenciamento Final

Uma outra forma de visualizar a resposta do problema seria pelo diagrama de

Gantt. Na figura 3.20 os números entre os intervalos de tempo correspondem às peças.

t3 l5 16 19

máquina I

mâqvina2
67 89 12 13 15 16

Figura 3.20 - Diagrama de Gantt

4.2. Job Shop a duas peças

Ackers e Friedman (1955) mostraram que, para o problema a duas peças, uma

condição necessária e suficiente para que um sequenciamento realizëwel seja

potencialmente ótimo é que este sequenciamento não gere nenhum tempo de máquina

morto (inativo). Além disso propuseram uma solução gráfica do problema exprimindo

no

90

02
[ffi li.l,....¿'..;..'..........| l..$iiiiiii*lIs-
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todo sequenciamento realizáxel como um caminho num retângulo do plano (xOy). Em

seguida Szwarc (1960) apresenta um método de programação dinâmica para determinar

um caminho ótimo.

Estudos teóricos sobre a base desta aproximação grítfrca foram igualmente

realizados Hardgrave e Nemhauser (1963) para o problema geral: Turksen e Shankar

(lg73)propuseram uma decomposição do problema pxm "- [l)t* 
problemas a duas

peças, formalisando este último com auxílio de um sistema de equações booleanas. Mais

recentemente, Brucker (1981) utilizando esta aproximação grâfrca, propôs um algoritmo

de complexidade O(n1n2log(ntnr)) (nr e n2 designam respectivamente o número de

operações das peça I e2) permitindo a resolução do job-shop a duas peças minimizando'

a duração total do sequenciamento. Como Ackers e Friedman (1955), ele mostra que o

problema pode ser formalisado como a busca do caminho mínimo no plano (xOy) sobre

o qual são dispostos os obstáculos intransponíveis, mas contornáveis, figurando a

execução simultânea das duas peças sobre a mesma máquin4 e organrzados na ordem

que estas operações deverão ser executadas. Reproduzimos um exemplo proposto na

literatura (figura 3.21), no qual as peças I e 2 possuem respectivamente nL: 4 e n2:3
operações.

Um sequenciamento realizáwel corresponde então a um caminho de O a F e

possui as seguintes propriedades:

1. Os segmentos, que fazem parte deste caminho, ou são paralelos a um dos

eixos (caso onde somente uma das duas peças é executada) ou são diagonais (caso onde

as duas peças são executadas em paralelo)

2. Os obstáculos são intransponíveis, isto é, uma máquina não pode executar

mais de uma operação ao mesmo tempo e, a divisão das tarefas não é permitida. Por

outro lado, os objetos podem ser contornáveis.

Brucker (1981) propõe então a transformação deste problema na busca do

caminho mínimo em um grafo apropriado.
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/

/

O0,Ð Ml M2 Ml M3 Peçal

Figura 3.21 - Exemplo de solução gráfica do problana

de sequenciaû¡ento job-shop a dr:as peças.

Peça 2

F(cb)

M2

M3

M1

,Il¡

åo',0
e b=

llr
Observação: na figura temos u = 

ånr,n
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Cupítulo 4

Exp erimento s Comp utucio nuis

Neste capítulo, apresentamos os algoritmos desenvolvidos assim como os

resultados obtidos com os programas computacionais correspondentes. Uma

comparação em termos de duração de sequenciamento e de tempo de cálculo entre os

Algoritmos d proposto por Gondran e Dostatni (1977), B, proposto por Gondran e

Minoux (1985) e C, um algoritmo híbrido que desenvolvemos com base nos passos

fundamentais dos algoritmos de Carlier (1978,1984) e Gondran e Minoux (1985), ilustra

o estudo de desempenho realizado sobre os mesmos a partir de exemplo da literatura.

Estas comparações são apresentadas nas tabelas 4.4 e 4.5. Apresentamos igualmente o

algoritmo de Bellman para o cálculo de caminhos mínimos em um grafo sem circuitos,

uma vez que este algoritmo é utilizado iterativamente nos métodos A" B, e C. Os dados

dos problemas utilizados estão representados no final deste capítulo.
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1. ALGORITMO DE BELLMAN

O algoritmo de Bellman é utilizado para determinar o caminho mínimo entre o

nó I (nó sem antecessores) e todos os outros nós de um grafo sem circuitos. Caso o

grafo esteja representado pela lista de antecessores de cada nó, este'algoritmo requer um

tempo de cálculo da ordem de O(m), onde m é o número de arcos (Gondran e Mnoux,

ress).

Na literatura vários outros algoritmos para o cálculo de caminho mínimo em

grafos estão disponíveis, entre os quais: Dijkstra (Gondran e Minoux, 1985) para busca

do caminho mínimo entre o nó I (sem antecessores) e todos os outros no caso em que os

comprimentos associados aos arcos são todos positivos ou nulos; Ford-Fulkerson-'

Dantzig (Gondran e Minoux, 1985) para a busca do caminho mínimo entre o nó I (sem

antecessores) e todos os outros, ou para a detecção de um circuito no grafo.

algoritmo de Bellman

A¡: conjunto dos antecessores do nó k;

l_min(k',k): comprimento do arco entre k'e k;

cam_min[] = 0;

marca[l] : (+);

para k = 2,..., n (número total de nós do grafo) fazer

marca[k] :: (-);
fim para

enquanto existir k marcado (-) e todos k' e A* estejam marcados (+)

fazer

cam-min[k] := min{ cam_min[k'] + l-min(k',k) ] ;

marca[k] :: (+);

fim enquanto;

fim algoritmo Bellmøn.

Para a determinação de um calendário de fabricação, calcula-se, para todas as

operações k a executar, uma data de início de fabricação mais cedo (t[k]) e uma data de

início mais tarde (Ttkl). A data t[k] é o comprimento do caminho máximo entre uma

operação fictícia que marca o início de fabricação e a operação k. A data T[k] é a

diferença entre o mais tarde da operação fictícia que marca o fim de fabricação e o

comprimento do caminho mínimo entre esta operação e a operação k.
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A diferença (Ttkl - ttkl) é a margem ou folga para a execução da operação k.

Uma operação k cuja a margem é igual a 0 (zero) é chamada de operação crítica. Um

atraso qualquer na execução da operação crítica implica em um atraso equivalente na

duração total de fabricação. As datas t[k] e T[k] podem então ser calculadas através de

uma simples variante do algoritmo de Bellman paraa busca de caminh'os mínimos em um

grafo conexo, sem circuitos. O algoritmo dataS,.fornecido abaixo, permite o cálculo das

datas t[k] e T[k]. Este algoritmo é utilizado como sub-rotina dos algoritmos de

sequenciamento A, B e C, estudados nos íten 2,3 e 4.

algoritmo datas

A¡ = conjunto das operações que antecedem a operação k;

S¡ = conjunto das operações que sucedem a operação k;

duração[k] : duração da oPeração k;

cr: operação fictícia inicial;

o : operação fictícia final;

t[k] = data mais cedo para início de execução da operação k;

T[k] = data mais tarde para início de execução da operação k;

para toda operação kfazer
marca[k] :: (-);

fim para;

marca[a] :: (+); t[ct] ::0;
enquanto existir uma operação k marcada com (-) com todos

os k' e A¡ marcados (+) fazer

t[k] :: máximo{t[k'] + duração[k']];

marca[k] :: (+);

fim enquanto,

para toda operação kfazer
marca[k] :: (-);

fim para;

marca[co] :: (+);

T[o] :: t[co]

enquanto existir uma operação k marcada com (-) com todos

os k' e S¡ marcados (+¡ Íazer

T[k] :: mínimo{T[k'] - duração[k]];

marca[k] :: (+);

fim enquanto;

fim algoritmo datas.
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2. ALGORITMO A

2.1. Implementação

O algoritmo sequenciamento A se baseia.na regra heurística proposta por

Gondran e Dostatni (1977). Nesta regra, entre as operações em dibjunção, executa-se ,

em prioridade a operação que apresentar o mênor valor para soma t + T +d.

algoritmo sequenciamento A
A¡: conjunto das operações que antecedem a operação k;

S¡ = conjunto das operações que sucedem a operação k;

para toda máquinaj fazer

para toda operação k executada na máquinaj fazer

marca[k]: (-);

fim para

enquanto existir uma operação k marcada O fazer

aux: k tal que {t¡t1 + d[k] + Ttkl] tenha valor mínimo;

marca[aux] = (+);

para toda operação k * aux e marcada () fazer

Ak := Ak. {aux};
Saux t= S¿rr u {k};

fim para

para toda operação kfazer
calcular t[k] e T[k] {Algoritmo datas};

fim para

fim enquanto

fim para

fim algoritmo sequenciamento A.

2.2. Considerações sobre o algoritmo A e resultados obtidos

Em primeiro lugar, o que pudemos observar é a rapidez na qual o algoritmo é

capaz de resolver as disjunções (ver tabela 4.4).Para um problema com 950 disjunções

(Ferreira Ribeiro, l99l) exigiu menos de 3 (três) segundos de cálculo para a resolução.

Porém, este algoritmo nem sempre encontra o ótimo global; os casos em que isto ocorre

estão estudados no capítulo 3.

Observou-se que a ordem de sequenciamento das máquinas têm influência no

resultado final. Isto é, se começarrnos o sequenciamento da primeira máquina para, a

última, podemos obter um resultado diferente se iniciarmos o sequenciamento da última



Capítulo 4 - Expertmèntos Computøcìonaìs 81

máquina para. a primeira. Isto ocorreju para o exemplo proposto por Carlier (1978) e

apresentado no capitulo anterior. Seguindo a ordem da última para a primeira obtemos /
: 34. Na ordem inversa Í = 32. Para problemas maiores (l I peças e 5 máquinas -

Carlier, 1978), a diferença entre as duas alternativas foi significativa (ver tabela 4.4). Em

um obtivemos .f = 8243, no outro I = 795q.

A partir desta observação podemos. concluir que ao variarmos a ordem de

sequenciamento das máquinas para resolver as disjunções podemos encontrar um tempo

de duração menor, caso a duração encontrada não seja um ótimo global. Assim

poderíamos fazer um vetor contendo uma certa ordem de máquinas para resolver o

problema. Esta ordem poderia ser variada segundo uma regra ou um critério e, cada

solução obtida, comparada com a anterior.

Além disso, este algoritmo pode ser utilizado para resolver problemas nos quais

existem uma data mínima de início de fabricação e, uma data máxima de fim de

fabricação para os lotes de peças. Para tal fizemos uma modificação no algoritmo, a qual

consiste em fixar apenas a data mais cedo dos nós sucessores ao nó inicial, isto é, fixa-se

a data mais cedo da primeira operação de cada peça no valor dado. Depois as disjunções

são resolvidas de tal forma a minimizar a "distância" entre a soma data mais tarde (dos

nós antecessores ao nó final) com a duração da última operação e a data máxima de fim

de fabricação. Ou seja, sendo i e j dois nós em disjunção, se:

(F[peça[i]l - (T[última-operação-¡reça[i]l + dfúltima-operação-peçali]l)) <

< (F[peça[j]l - (T[última-operação-peçali]l + d[última-operaçãoieçaÜ]),

escolhe-se i antes de j (F - data máxima de fim de fabricação; T - data mais tarde de

início de fabricação e d - duração da operação).

Após a realização de testes com esta versão observou-se que a data mais tarde

(T) dos nós antecessores do nó fìnal, em geral, ultrapassou a data máxima (F). Porém, o

intervalo entre a data mais cedo e a data mais tarde da última operação da peça

adicionado com a duração contém adatamáxima, ou seja:

t[última_operaçãojeça[i]l + d[última-operação-¡reçali]l < F[peça[i]l <

deste modo não haverá atrasos.
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Para ilustrar, podemos citar o seguinte exemplo. Os dados do problema, com 9

peças e IZ,máquinas, estão apresentados na tabela 4.1 (Ferreira Ribeiro, 1991)- As datas

de início e fim de fabricaçio para cada peça são dadas na tabela 4.2. Os resultados

obtidos pelo algoritmo A original e com 'a modificação do critério de escolha,

apresentado acim4 são fornecidos na tabela 4.3-

Observa-se então, comparando-se os.resultados, que na medida em que o

algoritmo original não leva em consideração as datas máxima de fim de fabricação a

média relativa dos atrasos foi aproximadamente de 3 unidades de tempo, enquanto que

no algoritmo modificado média foi aproximadamente de I unidade de tempo.

Tabela 4.1 - Dados do problema com 9 peças e I I máquinas

9 5 135912 2.0 1.7 5.0 2.0 1.0

8 J 357 3.3 1.0 2.0

7 J 51012 1.0 2.0 3.0

6 5 | 2 4 8 ll 2.0 2.0 3.0 1.0 3.0

5 5 248l0ll 1.0 4.0 3.0 2.0 3.0

4 4 37910 0.8 2.0 3.0 3.0

J 4 1468 3.0 1.0 4.0 1.0

2 5 r2468 2.0 3.0 2.0 3.0 1.0

I 5 126811 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0

Peça Número de
operações

Roteiro de
fabricação

Duração

20data de fim de
fabricação

39t3 2632 33l5 l834

data de início de
fabricaçao

2ll 2l29 413 62725

peça 2I 4J 65 987

Tabela 4.2 -Datasde início e fim de fabricação paracadapeça
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629 ll 13.00 '

628 12.008 25.00 12.00 2r.00
27 46 9.00 2t.00 18.009.00

26 26 7.00 7.0019.00 r6.00
625 I 4.00 4.0017.00 13.00

524 230 ""ll
':,'

:34.00
23 l05 21.00 31.00 28.0022.00

5
,r.) 8 28.0018.00 19.00 25.00

452t 14.00 24.00 15.00 21.00

2520 13.00 23.00 14.00 20.00
l9 104 28.00

418 9 32.0023.80 23.80 27.00

4t7 21.807 30.00 21.80 25.00

J4l6 2t.00 29.20 2t.00 24.20

l5 IJ 37;00 ,

Jt4 6 33.0033.00 33.00 33.00

4Jl3 32.00 32.00 32.0032.00

t2 IJ 29.00 29.0029.00 29.00

:::'':j:l:::::::'.:::':., ,,,r..19;00' , ,2ll I 13.00 ',I ' ',. 126.00 ..'

2l0 9.006 25.00 18.009.00

429 7.00 19.00 16.007.00

8 22 4.00 4.0016.00 13.00

27 2.001 2.0014.00 I1.00
6 llI i$7:CI0 

,:' '26¿frÛ" ',

I5 21.008 34.00 16.00 22.00

6I4 16.00 14.0031.00 20.00

I3 2 29.0014.00 12.00 18.00

II2 00ll 28.00 17.0000ll
I 0.00 0.0014.00 11.00

maqumapeçaoperação mais cedo mais tarde mais tardemais cedo

Algoritmo Original Algoritmo Modificado

Tabela 4.3 - Tabela de Resultados obtidos pelo algoritmo A original e com a modificação
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4t 38.00 38.00 38.0038.00

.:' ,:,1úi7ûi, ,..,..it2940

939 9 30.0014.70 t4.70 25.00

938 9.705 25.00 20.009.70

J937 8.00 8.0023.30 18.30

36 19 21.306.00 6.00 15.00

835 7

34 58 35.0030.30 30.30 35.00

8JJ 27.003 31.70 27.00 31.70

t2732

731 l0 33.0026.00 29.80 33.00

730 25.005 32.00 32.0025.00

maqumapeçaoperação mais cedo mais cedomais tarde mais tarde

Algoritmo Original Algoritmo Modificado

Tabela 4.3 - Continuação

3. SEPARAÇÃO E AVALIAÇÃO

3.1. Implementação

O algoritmo B se baseia no cálculo de penalidades proposto em Gondran e

Mnoux (1985). Estas penalidades permitem avaliar os atrasos de fabricação decorrentes

da decisão de se arbitrar uma operação i antes de uma operação j e vice-versa

algoritmo sequenciamento B

A¡ = conjunto das operações que antecedem a operação k;

S¡: conjunto das operações que sucedem a operação k;

enquanto existir uma disjunção [ii] não a¡bitradafazer

para toda disjunção [ij] não -arbitrada fazer

r(ij):: max(O, tlil + dlil - T[iD;

r(,i):: mær(O, t[i] + dlil - Tlil);
0(ij):: min(r(ij), r(,i));
y(ij):: I (ij) - r(,i) l;

fim para

escolher a disjunção [ij] não arbitrada que tenha y(ij) máximo;
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em caso de iguatdade escolher a que tiver O(ij) máximo

' arbitrar a disjunção [ij] no sentido do menor atraso;

para toda oPeração kfazet
calcular t[k] e T[kl {.A'tggritmo datas};

fim para

fim enquanto

fim algoritmo sequenciamento B.

3.2. Considerações sobre o método e result¡dos obtidos.

Em comparação com o algoritmo anterior (algoritmo A), o algoritmo B é mais

lento (ver tabela 4.4), pois a¡bitra apenas uma disjunção por vez. Por outro lado, as

soluções obtidas, em alguns casos, foram de melhor qualidade (ver tabela 4.4). Para o

problema com l l peças e 5 máquinas (Carlier, 1978), foi possível encontrar um

sequenciamento de menor duração, isto é, Í = 7534.

Apesar de não haver na literatura nenhuma consideração a respeito do fato do

método criar circuitos ou não, observou-se experimentalmente que tal fato não ocorreu

para os exemplos estudados.

4. MÉTODO DAS PROPOSIçÕES

4.1. Implementação

algoritmo C utiliza em primeira instância as proposições estudadas por

Carlier (1978,1984) para resolver o maior número de disjunções possível. Em seguida,

implementa-se o algoritmo B para a resolução das demais disjunções, caso este

procedimento seja necessário.

Na implementação do método consideramos o cálculo de dois vetores Ll[i] e

Ln[i] (onde Ll[i] : l(l,i) e Ln[i] : l(i,n)), no lugar da matnz L, pois esta ocupa muita

memória da máquina quando os problemas possuem dimensão superior a uma centena de

nós (Carlier, 1984).

O algoritmo C utiliza algumas das propriedades das soluções de duração

inferior a / (Carlier, 1978). A idéia do algoritmo é a seguinte: enquanto for possível

arbitrar as disjunções utilizando as proposições estudadas por Carlier (1978, 1984)

continua-se o processo; no momento em que não for possível mais arbitrar, utiliza-se o
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algoritmo B (Gondran e Minoux, 1985). Para tal procedimento, utilizamos uma variável

booleana (arbitrou). Esta variável será true sempre que for possível arbitrar uma

disjunção utilizando apenas as proposições. Assim, quando arbitrou : false será

necessário forçaq uma arbitragem numa das disjungões ainda não resolvidas. Para

encontrar uma avaliação inicial de / podemos utilizar o algoritmo A (Gondran e

Dostatni, 1977), ou outro algoritmo qualquer.

algoritmo sequenciamento C
A¡ = conjunto das operações que antecedem a operação k;
S¡: conjunto das operações que sucedem a operação k;
r = índice número da máquina;

Cr = clique de disjunção da máquina r;
t, = conjunto dos nós, pertencentes a clique r, que podem ser entrada;

J¡: conjunto dos nós, pertencentes a clique r, que podem ser saída;

Ll[k] : comprimento do caminho máximo indo do nó I ao nó k;
Ln[k] : comprimento do caminho máximo indo do nó k ao nó n (ñnal);
para toda clique r fazer inicialmenta Cr= tr = åri

fim para;
enquanto existir uma disjunção não-arbitrada fazer

para toda operação kfazer
calcular Ll[k] e Ln[k];

fim para;
para toda clique C¡ fazer

calcular a av aliação (teorema 2.2);
fim para;
para a clique que possui a maior avaliação fazer

aplicar a proposição l;
se t, e å, não são vazios

então aplicar as proposições 2, 3,4,5 e 6 {capítulo 2l;
fim para;
para toda clique que possuir apenas dois elementos fazer

aplicar a proposição 7;

fim para;
se foi possível arbitrar alguma disjunção

então arbitrou :: tnte
senão arbitrou :: false;

se arbitrou : false
então força-se uma arbitragem aplicando o método de

Gondran e Minoux (1985) e arbitrou '.: true;
fim se;

fim enquanto;
fim algoritmo sequenciamento C.
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Observação : para calcular Ll[k] e Ln[k] utilizamos uma simples variante do

algoritmo de Bellman.

4.2. Considerações sobre o algoritmo e resultados obtidos

Em comparação com os algoritmos anteriores (A e B), este algoritmo é mais

lento (ver tabela 4.4) devido aos diversos cálculos que são feitos para arbitrar em muitos

casos uma única disjunção. Porém as soluções obtidas, na maior parte, foram de melhor

qualidade que as soluções obtidas pelos métodos anteriores.

Uma modificação teste, realizada sobre o algoritmo, foi a utihzação do

algoritmo A em lugar do algoritmo B. Porém esta modificação se mostrou menos

eficiente do ponto de vista da duração de sequenciamento.

Para o problema com I I peças e 5 máquinas (Carlier, 1978) utilizando como

valor inicial f : 7534 (a melhor solução conhecida), obtivemos um sequenciamento de

menor duração com / = 7038.
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5. COMPARAÇÃO ENTRE OS ALGORTTMOS

pa¡a uma melhor comparação entre os algoritmos implementados resumimos os

resultados obtidos para os exemplos testados, ira tabela 4.4.

Tabela 4.4 - Resultados obtidos

A notação utilizada na tabela é a seguinte:

- m - número de máquinas;

- P - número de Peças;

- nbnós - número total de nós do grafo, isto é, número de operações

acrescido de duas tarefas fictícias;

- nbdis - número de disjunções do grafo disjuntivo inicial;

- / - duração do sequenciamento;

t4 520 950t02 1806 2 1590 13232 t9 t323 62
l0l3 102l0 450 82ll I It213 1040 r0405 t9

66t2 38 90 *55 60 * *57 55 1

11 77 51 8532r47 * 7525 6829* * 6749 2
l0 4l4 36458 9023 * *10849 8736 2 8247 l0
9 625t2 330 8628 * *10025 8848 J 97725

1l8 575 275 *8243 7954 * 27534 7038 6
7 45 l5 l315 * l3 l3* * l3 6

J6 I2 6 9 * *8 8 8* :r
J45 t4 l8 *33 34 * *31 31 *

4 4J l3 105t0 * 105 105* * *105
43 J l8t4 3l * *JJ

*27 27 t
4J2 t4 34t2 * 32 34* * *32

I 23 8 316 * *34 3l 31* *
nbnósm nbdis 7f f fî, f f 7,

l+m m-+ I

Algoritmo A Algoritmo B C
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- t - tempo em segunðos num IBM-PC aS6 (SMBRAM);

- * - tempo de cálculo menor que um segundo.

Para ilustrar a comparação entre o algoritmo implementado (algoritmo C) e o

de Carlier e Pinson (1989), trazemos na tabela 4.5 os valores encontrados e os

respectivos tempo de cálculo em' segundos. O computador utilizado para testar o

algoritmo desenvolvido foi um IBM-PC 486, sendo que Carlier e Pinson (teSe¡

utilizaramum PRIME 2655 em seus experimentos.

Tabela 4.5 - Comparação dos resultados obtidos pelo algoritmo implementado

(Algoritmo C) com os de Carlier e Pinson (1989).

62t323l4 t44865l1

l91040l3 t7985930

5512 55I I

26749t1 536558

l08247l0 648003

77259 73129 l4

70388 4l70386

ÍÍ Íî

Algoritmo CExemplo Algoritmo de Carlier e Pinson

(1e8e)
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6. TABELA DE DADOS DOS EXEMPLOS UTILIZADOS

Nas próximas tabelas trazemos os roteiros de fabricação e as matrizes de tempo

de usinagem dos exemplos utilizados.

6.1. Exempto L - 3 peças,2 máquinas (Balas, 1967)

2J I 2 98

22 l2 105
I I 2,, 711

Número de

operações

Peça DuraçãoRoteiro de

fabricação

6.2. Exemplo 2 - 3 peças, 4 máquinas (Carlier, 1978)

6.3. Exemplo 3 - 4 peças' 3 máquinas (Ashour e Hiremath' 1973)

4J 1234 8543

4, t234 9215

I 4 3959t234

Número de

operações

Peça Roteiro de

fabricação

Duração

J4 t23 7 62

JJ 312 639

J2 132 845

3I 2 31 423

Peça Número de

operações

DuraçãoRoteiro de

fabricação



Capítulo 4 - Experímentos Computacíonaís 91

6.4. Exemplo 4 - 3 peçasr 4 máquinas (Gondran e Minous, 1985)

6.5. Exemplo 5 - 4 peças,3 máquinas (Story e Wagner, 1973\

6.ó. Exemplo 6 - 3 peças, 2 máquinas (Greenberg, 1966)

4J 30 l0 10 30t234
4,) l0 30 30 r0r23.4

I 15105132J

Roteiro de

fabricação

Número de

operações

Peça Duração

t23J4 6 4l

1233J 4 86

J2 415t23
J1 3104123

Roteiro de

fabricação

Número de

operações

Peça Duração

2J I 2t2
22 322l

I 22I 43

Peça Roteiro de

fabricação

Número de

operações

Duração
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6.7. Exempto 7 - 5 peças, 4 máquinas (Balas, 1966)

6.8. Exemplo 8 - ll peças,5 máquinas (Carlier, f978)

25 4434

J4 431134

JJ 13 2t24
J2

â^â5ZJ123

I 2 23I 2

Número de

operações

Peça DuraçãoRoteiro de

fabricação

5lt t2345 532 302 501 765 988

5l0 t2345 896 896 2t4 258 259

59 t2345 257 s27 753 2t0 463

58 12345 14 r24 214 543 785

7 5 t2345 532 230 543 896 452

56 t2345 796 245 632 375 123

55 r2345 s28 l0r 789 r24 999

54 t2345 460 s42 523 t20 499

53 t2345 t2 876 124 534 765

52 t2345 632 452 758 278 398

I 5 t2345 37s t2 142 245 412

Número de

operações

Peça Roteiro de

fabncação

Duração
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6.9. Exemplo 9 - L2 peças,5 máquinas (Carlier, 1978)

t2 5 r2345 r24 247 753 245 543

11 5 t2345 210 145 ll4 401 876

l0 5 t2345 543 532 100 321 789

9 5 12345 876 698 322 546 456

8 5 t2345 789 143 755 427 123

7 5 12345 456 752 r44 321 210

6 5 r2345 r23 214 332 856 543

5 5 12345 210 785 966147 876

4 5 12345 543 145 669 325 789

J 5 t2345 876 623 588 896 456

2 5 r2345 789 854 225 528 123

I 5 12345 4s6 537 123 214 234

Peça Número de

operações

Roteiro de

fabricação

Duração
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6.10. Exemplo 10 - 14 peças, 4 máquinas (Carlier, 1978)

t2344l4 4s7 678 t23 999

t2344l3 12 345 854 888

4t2 t234 s32 t2 257 528

4ll 1234 696 124 214 2t4

4l0 t234 785 321 763 536

49 204 865 145 527t234
t23448 214 547 532 214

123447 653 142 1,47 653

4 t2346 218 532 752 528

45 573 896 124 2141234

123444 2t4 257 320 7s3

123443 630 214 475 142

789 930 2t 320t23442

4I 456 856 963 696l2 34

Roteiro de

fabricação

Número de

operações

Peça Duração
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6.11. Exemplo ll, - 7 peças,7 máquinas (Carlier, 1978)

6.12. Exemplo 12 - 6 peças, 6 máquinas (Muth e Thompson, 1963)

t2 3 4 5 6 777 542 205 578 963 325 800 120

t2 3 4 5 6 776 796 874 214 236 896 898 302

7 158 325 530 785 325 565 412t2 3 4 5 6 75

74 23 t96 696 214 586 356 87712 3 4 5 6 7

t2 3 4 5 6 773 47s 47s 785 578 852 2 699

581 582 t4 214 147 753 806t2 3 4 5 6 772

7I 692 310 832 630 258 147 25st2 3 4 5 6 7

Número de

operações

Peça DuraçãoRoteiro de

fabricação

24615366 3391041

32561465 9354 3l

6 2134564 555389

65 548917346t25
62 851010104235614

6I t 3 67 3 6312465

Número de

operações

Roteiro de fabricaçãoPeça Duração
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6.13. Exemplo 13 - 10 peças, 10 máquinas (Muth e Thompson, 1963)

l0 8513 6176476475290452t379t06458t0

t2463107859l09 76 69 76 5t 85 ll 40 89 26 74

3t265791084l08 31 86 46 74 32 88 t9 48 36 79

2t437610985l07 46 37 6t t3 32 2t 32 89 30 55

32649r0 1758l06 84 2 529548724765 6 25

t4 6 226126692t49725331264598107105

23157984106104 81957t99 95285982243

91 85 39 74 90 l0 t2 89 45 332143968710510J

43 90 75 tt 69 28 46 46 72 30135r0427689l0')

12345678910l0I 297893649tt62564421

DuraçãoRoteiro de fabricaçãoNúmero de

operações

Peça
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6.14. Exemplo 14 - 20 peçasr 5 máquinas (Muth e Thompson, 1963)

13 7 76524512345520

695lil89742 314 55l9

86 74 88 48 79t 2 5 345l8

37 13 2t 89 5513245517

29s7265252t4535t6

66t694953t25345l5

312455 95 99 52 98 43l4

132455 8s 74 l0 89 33l3

90 n 2846 303124 55t2

78 36 ll 56 2t24153511

85 6t 64 47 902 314 55l0

76 76 85 40 261432559

321455 31 46 32 t9 368

46 6t 32 32 302134557

8452484763251456

t4 22 26 21 723214555

8171985222l53454

91 39 90 t2 45213545J

43 75 69 46 721243552

2994962M123455I

DuraçãoRoteiro de

fabricação

Número de

operações

Peça
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Cøpítulo 5

Conclusão

Nesta dissertação, realizamos um estudo abrangente do problema de

sequenciamento de operações "job-shop" e dos algoritmos disponíveis na literatura para

a sua resolução. Entre os métodos estudados detalhadamente, podemos citar: Carlier

(1975, 1978, 1984), Carlier e Chrétienne (1932), Carlier e Pinson (1989), Gondran

(1974), Gondran e Dostatni (1977), Gondran e Minoux (1985) e Ferreira Ribeiro (1991).

O algoritmo de Bellman (1958) para o cálculo de caminhos mínimo em um grafo conexo

e sem ciclos foi utilizado em todas as implementações computacionais realizadas:

algoritmos de sequenciamento A B e C. Tais estudos e implementações proporcionaram

quatro publicações em congressos nacionais: Noronha e Ferreira Ribeiro (1994a, b, c) e

Noronha e Ferreira Ribeiro (1995).

O algoritmo de sequenciamento A tem por base os quatro casos possíveis pura a

determinação de atrasos de fabricação estudados por Gondran e Dostatni (1977) e que

resultaram em dois algoritmos de busca de um ótimo local extremamente rápidos e de
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boa qualidade. Entre as duas heurídticas propostas por Gondran e Dostatnt (1977),

implementamos o "algoritmo 1", mais rapido que o "algoritmo 2", para efetuar as

comparações de perforrnance com os outros algoritmos desenvolvidos.

O método "branch and bound" proposto por Gondran e Minoux (1985) para a

definição de uma solução ótima ou e-ótima foi igualmente implementada e recebeu a

denominação de algoritmo de sequènciamento B. Neste método, as regras de separação

são estabelecidas através do cálculo de quatro parâmetros que correspondem a

penalidades capazes de melhorar a avaliação de solução inicialmente fixada. A técnica de

exploração arborescente utilizada é a separação e avaliação progressivo onde a busca é

primeiramente realizada em largura.

A busca arborescente proposta por Carlier (1978, 1984) com base em

propriedades de soluções para um problema de sequenciamento de duração inferior a um

valor conhecido, é o algoritmo utilizado inicialmente para processar a resolução das

disjunções no algoritmo de sequenciamento C. A resolução das disjunções é realizada a

partir das sete proposições estudadas por Carlier (1978, 1984). Em seguida, as

disjunções restantes são resolvidas pelo algoritmo de sequenciamento A e B. Dentro do

método de Carlier (1978, l9S4) a matnzl. de caminhos máimos entre os nós do grafo

G foi eliminada deste método por ocupar muita memória da máquina quando da

resolução de problemas de grande porte e substituída pela determinação de dois vetores

calculados através de uma simples variante do algoritmo de Bellman (1958). A resolução

das disjunções restantes através dos algoritmos A ou B permite maior rapidez que o

processamento de uma enume ração prevista no método original.

Os diferentes exemplos extraídos da literatura e resolvidos com a ajuda dos

algoritmos implementados d B e C mostram que o algoritmo A é o mais rápido de

todos e que as soluções fornecidas por ele são em alguns casos de boa qualidade. Por

outro lado, o algoritmo C apresenta invariavelmente as soluções com os menores tempos

de sequenciamento, mas com um tempo de cálculo sempre mais elevado. O algoritmo B

apresenta uma perforrnance intermediária entre os algoritmos A e C. Nos testes

realizados e apresentados no ítem 5 do capítulo 4, as disjunções não resolvidas pelas

proposições utilizadas no algoritmo C foram resolvidas com a ajuda do algoritmo B. O

critério de otimização escolhido para a resolução dos problemas foi a minimização da

duração total de sequenciamento.
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Os algoritmos A, B e C têm em comum a construção e a arbitragem de

disjunções sobre um grafo. A despeito da atenção considerável dada em livros,

periódicos e congressos aos modelos de programação inteira, estes têm apresentado uma

utilização bastante limitada (Chaussier, 1986). A razio principal para esta escolha é

devida ao tempo computacional demasiadamente alto exigido .para a resolução e

apresentação de uma solução por meio dos modelos de programação inteira. O

tratamento do problema via teoria dos grafos combinada com procedimentos heurísticos

é uma alternativa de solução cuja engenhosidade tem demonstrado eficiência e assim,

pode se constituir em uma alternativa para implementação de pacotes computacionais

com o objetivo de utilizá-los em tempo real nas indústrias.

Em todo caso, empreendermos o estudo dos modelos de programação inteira

propostos por Wagner (1959), Bowman (1959) e Manne (1960), com o objetivo de

tratar o assunto da maneira mais ampla possível. As definições principais e os problemas

de base da teoria dos grafos necessários à compreensão dos algoritmos estudados,

implementados e testados foram apresentados com preocupação de clareza e ngor

técnico. As sete proposições utilizadas no algoritmo proposto por Carlier (1978, 1984)

foram demonstradas e três demonstrações de otimalidade para os algoritmos heurísticos

de Gondran e Dostatnt (1977) foram igualmente realizadas. As penalidades introduzidas

no algoritmo de Gondran e Minoux (1985) para a definição de uma regra de separação

são intuitivas e dispensam demonstração. A transitividade do subgrafo correspondente a

cada máquina neste algoritmo está demonstrada e mostra a obrigatoriedade associada a

certas arbitragens. A utilização do algoritmo de Bellman para o cálculo dos caminhos

mínimos nos algoritmos d B e C foi possível dada a inexistência de ciclos no grafo de

fabricação.

Os problemas de sequenciamento do tipo'Job shop" que apresentam resolução

em tempo polinomial são de pequeno porte: problema com duas máquinas e problema

com duas peças. O interesse maior apresentado por este tipo de problema os quais foram

estudados nesta dissertação é a possibilidade de proposição de heurísticas de busca de

um ótimo local com base na resolução destes para o tratamento de problemas reais de

grande porte. Os algorítmos heurísticos I e 2 propostos por Gondran e Dostatnt (1977)

foram desenvolvidos a partir de uma regra de busca de um ótimo local, e os testes

realizados com o algorítmo I mostraram bom desempenho.
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Outras técnicas podem contribuir para a continuidade e o desenvolvimento

deste trabalho, notadamente a introdução da decomposição espacial e/ou temporal para

o tratamento de problemas de porte enorïne, na linha dos trabalhos descritos em

Yamamoto (1977), Portmann (1988), Meguelati (1988) e Ferreira Ribeiro (1991)

integração de um sistema especialista prra atomada de decisão quando da resolução de

disjunções críticas e a utilização da computação paralel4 com o objetivo de diminuir o

tempo de calculo e aumentar o número de possibilidades de soluções a serem exploradas,

no caso dos problemas reais da indústria. O trabalho de Oliveira et at (1994) é pioneiro

nesta linha de pesquisa e os testes realizados e resultados obtidos nesta pesquisa

constituem uma perspectiva animadora.



Reføê ncí as Bíhlío Stófr c as 102

Refer êncías B íb lio gr úJîc as

Akers, S.8., Friedman, Jr. (1955). A non-numerical approach to production scheduling

problems, Opns. Res.,3, 4, pp. 429 - 442.

AshouE S., Hiremath, S.R., (1973). A branch-and-bound approach to the job shop

scheduling problem, Int. J. Prod..Res., 11, l, pp 47 - 58.

Baker, K. R. (1974). Introduction to sequencing and scheduling John Wiley.

Baker, K. R., Schrage, L.E. (1978). Finding an optimal sequence by dynamic

programmi ng Operation Re search, 26 pp I I I -120.

Balas, E. (1967). Discrete programming by filter method, Operation Research,15, 5, pp.

9t5-957.

Balas, E. (1969). Machine Sequencing via Disjunctive Graftrs : An Implicit Enumeration

Algorithm, Oper. Res., 17, 941 - 957.

Berge, C. (1973). Graphs and Hypergraphs, North-Holland.

Bellmarç R.E. (1958). On a routing problen¡ Quart. Appl.Math.,16, pp. 87-90.

Bellman, R.E., Esogbue, 4.O., Nabeshima, I. (1982). Mathematical Aspects os

Scheduling e Applications,International Series in Modern AppliedMathematics and

Computer Science, vol. 4, Pergamon Press.



Referêncías BíblíográÍícas 103

Bertier, P., Roy, B. (1964). Une procédure de résolution pour une classe de problèmes

pouvant avoir un caractère combinatoire, Cahiers du centre d'Etudes de Recherche

Opératione IIe, 6, pp. 202-208.

Bowman, E.H. (1959). The Schedule Sequencing Problem, Opns. Res.,7, 5, pp. 621-

624.

Brucker, P. (1981). Minimizing maximum lateness in a two-machine unit-time job shop,

Computing 27, pp. 367 - 370.

Burbidge, J.L. (1975). The introduction of group technology, John Wiley.

Carlier, J. (1975). Disjonctions dans les ordonnancements, RAIRO,2, pp.83-100.

Carlier, J. (1978). Ordonnacement à contraintes disjonctives, RAIRO, 12, pp.333-351.

Carlier, J. (1984). Problèmes d'ordonnacements à contraintes de ressources, Tese

Doutorado Univ. P. e M., Paris, França.

Carlier, J., Chrétienne (1982). Un domaine très ouvert : les problèmes d'ordonnacement,

RAIRO, 16, pp 175-217.

Carlier, J., Pinson, E. (1989). A Branch and Bound Method for Solving the Job Shop

Problem, Management Science,35,2, pp 164 - 176.

Chaussier, J.F. (1986). Gestion de Production, Rapport CETIM 13P01l, França.

Didri, N., Proth, J.M. (1987). Ordonnancement des tâches : une méthode basée sur la

technologie de groupe,II ConJ Int. Sist. Prod., Paris, França, pp. 6l-74.

Dupont, L., (1986). Algorithmes e ordonnancements, Tese Doutorado, Université

Scientifique et Médicale de Grenoble, France

Erschler, J., Roubellat, F., Vernhes, J.P. (1976). A decision making process for the real

time control of production unit, Int. J. Prod. Res., 14,2, pp. 275-284.

Erschler, J., Fontan, G., Roubellat, F., (1979). Potetiels sur un graphe non-conjonctif et

anlyse d'un problème d'ordonnacement à moyens limités, RAIRO,13 pp. 363-378.

Ferreira Ribeiro, J.F. (1991). Constitution d'ilots et ordonnancement dans un atelier de

production, Tese Doutorado, Laas/Insa, Toulouse, França.

Ferreira Ribeiro, J.F. (1992). Escolha e Atribuição de Máquinas,II ENEGEP, São Paulo,

Brasil, pp.37 - 43.

Ferreira Ribeiro, J.F., Pradin, B. (1991). Selection of Manufacturing cells for Group

Technology, IMACS Symposuim on Modelling and Control of Technological

Systems, pp. 67 5-681, Lille, France.



ReÍerêncías Bíblíogrûfrcas 104

Ferreira Ribeiro, J.F., Pradin, B. (1993). A methodology for cellular manufacturing

desing, Int. J. Prod. Res.,3l,l,pp.235 -250.

Ferreira Ribeiro, J.F., Ribeiro, C. M., Prandiq B. (1993). Un algorithme basé sur les îlots

de fabrication pour l'ordonnancement, GSI'4, Marseillg Franç4 pp. 219 - 224.

Garey, M.R., Iohnson" D.S.(1979). Computers and intractability the theory of np- 
.

completeness, Freeman

Crondrar¡ M. (1g74).Programmation Combinatoire, Bulletin EDF C 2, pp. 45-66.

Gondran" M., Dostatni, M. (1977). Le tratement des exclusives dans Plannec, Bulletin

EDF C I pp.69-78

Gondran, M., Minou4 M. (1985). Graphes et algorithmes, E5nolles, Paris.

Greenberg, H.H. (1968). A branch and bound solution to the general scheduling

problen¡ Opns. Res., 16, 2,pp.353 - 361.

Ilardgrave, W.W., Nemhauser, G.L. (1963). A geometric model and a grafrcat algorithm

for a sequencing problem, Opns. Res.,ll, 6, pp. 889 - 900.

Hutchison, J., Chang, Y.L. (1990). Optimal nondelay job shop schedules, Int. J. Prod.

Res., 28,2, pp.245 - 257 .

Jackson, J. R. (1956). An extension of Johnson's results on job lot scheduling, Naval

Res. Logist. Quøt.,3,3, pp. 201 -203.

Iohnson, S.M. (1954). Optimal two and three stage production schedules with set up

times included, Nø,al Res. Logist. Quart.,l, pp 6l-68.

Kauffinan, 4., Labordère, A.H. (1974). Métodes et Modèles de la R. O,, Dunod.

lvfanne, A.S. (1960). Onthejob-shop schedulingproblenq Opns. Res., pp. 219 -223.

Mc Mahorq G., Florian" M. (1975). On scheduling with Ready Times and Due Dates to

Mnimize Mærimum Lateness, Oper. Res.,23,3,pp. 475 - 482.

Meguelati, S. (1988). Méthodes de classification pour la constitution d'ilots et

I'ordonnancement, Tese Doutorado, Laasllns4 Toulouse, França.

Muth, J.F., Thompsor¡ G.L. (1963). Industrial Scheduling, Prentice Hall, Englewood

Cliffs, NJ.

NasE N., Elsayed, E.A. (1990). Iob Shop scheduling with alternative machine s, Int. J.

Prod Res.,28,9, pp. 1595 - 1609.

Nemhauser, G.L., Wolsey, L.A. (1988). tnteger and Combinatorial Optimizatiorq John

Wiley.

a



105

Nepomiastchy, P. (1978). Résolution d'un Probléme D'ordonnancement à Ressources

Variables, RAIRO, 12,3, pp. 249 - 261.

Noronha" 4.8., Ferreira Ribeiro, I. F. (1994a). Um Algoritmo Branch and Bound para o
Sequenciamento da Produção, nV ENEGEP, f.oão Pessoa (PB), pp. 672-677.

Noronh4 A. 8., Ferreira Ribeiro, J. F. (1994b). um Método e úm programa para o
Sequenciamento da Produção, ÐUI SBPQ Florianópolis (SC), pp. 06-l l.

Noronha, A. 8., Ferreira Ribeiro, I. F. (Igg4c). Um Método para o Sequenciamento de

Operações Baseado em Busca Arborescente.e Proposições, XV CII-AMCE, Belo
Horizonte (MG), pp. 

.1452-1459.

Noronha, A. 8., Ferreira Ribeirg, J. F. (1995). Sequenciamento da Produçllo com
Restrição Disjuntiva, submetido e aceito ao xv ENEGEP, São carlos (sp).

oliveira" M.M.B., Ferreira Ribeiro, I.F., Ribeiro, C.M. (1994). Sequenciamento de

Operações baseado na decomposição dos Sistemas de Manufatura e uso de

Processamento Paralelo, X CBA / W A-ACA, Rio de Janeiro ßJ), pp. 133-138.

Passos, c.A.s. (1993) uma Abordagem Multi Nível para o Problema do

Sequenciamento Flow Shop com Oferta Limitada de Recursos em Industrias de

Processos Químicos, Tese de Doutorado, FEE / (IMCAI\{P , Brâsil.

Portmann, M.C. (1988). Méthodes de décomposition spatiales et temporelles en

ordonnancement de la production, RAIRO,22, pp. 439-451.

Proth, J.M. (1986). Group Technology in production management: a tool to simplify

some scheduling problems, IEEE International Conference on Robotics and
Automation, pp. 164l - 1644.

Roubellat, F., Thomas, V. (1988). Une méthode et un logiciel pour I'ordonnancement en

temps reel d'ateliers, RAIRO,22, pp. 4lg-438.

Roy, B., (1970). Algèbre Moderne et théorie des graphes, Dunod, Paris.

Sakarovitch, M. (1934). Optmisation Combinatoire: Graphs et Programation Linéaire,

Hermam.

Szwarc, W. (1960). Solutions of the Akers-Friedman scheduling porblems, Opns. Res.,

8,6, pp. 782-788.

Turksen, I.8., Shankar, R. (1973). Some extensions of Akers and Friedman production

schedulig problem, Symp. on the Theory of Scheduling and its Applications, S. E.

Elmaghraby (ed.), Springer, pp.367 - 370.



ReÍerêncías 106

Wagner, H.M. (1959). An Integer Linear Programming Model for maohine scheduling,

Naval Res. Logist. Quørt., 6,2, pp. 13l-140.

Wagneq H.M. (1986). Principles of Operations Research, Prentice Hall, NL

Yamamoto, M. (1977). An approximative solution of machine schedulig problems by

decomposition method.Int. J ,:d.Res, 15, 6, pp.599-608.

Yamamoto, M., Not S.Y. (1985). Scheduling/rescheduling in the manufacturing

operating system environment , Int. J. Prod. Res.,24,3, pp 705-722.


