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Resumo 

Este trabalho propõe uma resolução para o problema de corte 
não guilhotinado através do grafo-E/OU. Considera uma placa 
retangular que pode ser cortada em dois tipos de padrões de corte, 
não-guilhotinado de ordens O e 1. O objetivo é encontrar uma 
maneira ótima de cortá-la em peças menores. 

1 



Abstract 

This work suggests a resolution for the non-guillotine cutting problem by 
AND/OR-graph. There is a rectangular plate that can he cut only two kinds 
of cutting patterns, the order O and 1 non-guillotine. The objective is to find 
the optimal manner of cutting it in smaller pieces. 
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• s.à: = sujeito à 

• [x 1 = menor inteiro maior que x 
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Figura 0.1: Corte (A) guilhotinado e (B) não-guilhotinado em uma peça retangular bidi-
mensional 
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(A) 
	 barras de aço 

madeira 

(c) -M"1 
L_V 69 caixas 

Figura 1.1: Exemplos de peças: (A) unidimensional; (B) bidimensional; e (C) tridimen-
sional 

nas uma das dimensões ( por exemplo comprimento) é relevante. Se duas dimensões são 
relevantes, a peça é dita bidimensional. A definição para tridimensional é análoga. 

Na figura 1.1 observamos barras de aço (onde apenas o comprimento das barras 
é considerado), peças de madeiras para manufatura de móveis e caixas para carregamento 
em conteineres. São exemplos que representam peças uni, bi e tridimensionais, respecti-
vamente. 

Material 

Também podemos classificar as peças pelo material que ela é constituída e o 
propósito pelo qual ela é cortada. 

Definição 2 (Peça iso e anisotrópica.) Uma peça é denominada anisotrópica quan-
do o orientação do corte na peça influencia na qualidade dos itens produzidos. Caso não 



(A (B) 
E 	 
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Figura 1.2: Corte de urna peça de tecido para confecção de calças 

Figura 1.3: Peças (A) regulares e (B) irregulares 

haja conseqüências desta natureza a peça é isotrópica. 

O exemplo da figura 1.2 mostra o corte de uma peça de tecido para a confec-
ção de calças. Neste caso a orientação das fibras tem papel fundamental na qualidade do 
produto final. 

Regularidades 

As peças também podem ser classificadas como regulares e irregulares, veja a 
figura 1.3. 
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Objeto único a ser cortado 

Kantarovich' , citado por Schrijver[1986], estudou este caso particular como 
expomos abaixo. 

Seja L o comprimento do objeto a ser cortado, o modelo matemático é: 

max: 	viai (2.1) 

s.à: 	liai  < L (2.2) 

O < ai  < In e inteiros (2.3) 

onde vi  é real e a.i, 4  , para i = 1, 2, ... , m, L são inteiros positivos. As soluções factíveis 
de 2.2 e 2.3 fornecem padrões de cortes para o problema unidimensional e restrito, isto é, 
para uma solução particular de 2.2 e 2.3, (a', 	, am)i, existe um padrão de corte p para 
o objeto tal que Pp(objeto). (a', ..., an). 

Nem sempre é possível estabelecer relações matemáticas sobre (al, 	alt, de 
modo que, este seja imagem de um padrão de corte para objetos de múltiplas dimensões. 

Este é o clássico problema da mochila, cujo nome vem da seguinte situação 
hipotética: considere um andarilho que está carregando uma mochila com sua bagagem. 
Para carregar a mochila ele deve escolher entre muitas coisas, cada uma tem um "peso e 
um valor; certamente, ele prefere carregá-la com a quantia máxima dê valor. O peso total 
que ele levará consigo é limitado por sua capacidade. Assim, seja l o peso, vi  o valor e 
ai o número de itens do tipo j que o andarilho levará e seja L a limitação do peso total, 
assim a formulação do problema é a mesma que a representada no problema acima. 

O problema da mochila se caracteriza por ser NP-completo (veja Schrijver[1986], 
p.249), ou seja, não existe nenhum algoritmo que resolva o problema em tempo polinomial. 
Embora seja NP-completo, o problema da mochila tem sido solucionado com eficiência 
na prática, através de uma combinação de métodos de busca em árvore, métodos de 
programação dinâmica, heurísticas, e podas na árvore de decisão através de limitantes 
(método branch-and-bound). 

1KANTAROV1CH, L. V. (1939), Mathematical Methods of Organiza tion and Planning Production (em 
Russo), Publicação House of the Leningrad State University, Leningrad, 1939 [Tradução para o Inglês: 
Management Science 6 (1959-60) 366-422] 
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Figura 2.4: Problemas de corte tridimensional 

2.3 Caso tridimensional 

Para estudar peças tridimensionais a literatura tem se mostrado mais restrita, 
ainda que seja um caso muito comum. Um exemplo é o empacotamento de conteineres. 
Schneider[198813, citado por Morabito[1992], propôs um método exato e um método 
heurístico verificando que este último se comporta melhor na busca de soluções. 

Morabito[1992] faz um amplo estudo de casos conhecidos abordando o proble-
ma para o carregamento de paletes e contêineres, veja a figura 2.4. A proposta é solucionar 
o problema através da representação dos padrões em um grafo-E/OU. Esta abordagem é 
uma. generalização de trabalhos anteriores para o caso bidimensional guilhotinado (veja 
Morabito[1989)). No capitulo 4 fazemos um estudo da abordagem em grafo-E/OU para 
o problema de corte. 

2.4 Caso multi-dimensional 

Quando falamos em padrão de corte estamos nos referindo diretamente à dis-
tribuição de peças menores numa peça maior. O problema de alocar tarefas, visto como 
um problema de distribuição, tem o mesmo tratamento do problema de cortes. 

Existem dois tipos de tarefas: tarefas que dependem uma da outra, e tarefas in- 

3SCHNEI DER, W. "The trim-loss minimization in a crepe-rubber mil: optimal solution versus heuris-
tic in a 2(3)-dimensional case", European Journal of Operational Research 34, pp. 273-281. 
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RECURSO (trabalhadores) 
100 

80 

60 

40 

20 

O 
O 	8 	16 24 32 48 TEMPO (horas) 

Figura 2.5: Corte multidimensional 

dependentes. Por exemplo, numa indústria existe um grupo de funcionários para preparar 
peças e outro grupo para fazer a montagem delas. Neste caso esta última depende da 
primeira, assim elas são dependentes. 

Consideremos que existem por dia m tipos de recursos renováveis: R1  recursos 
do tipo 1, R2 recursos do tipo 2, ..., Rm  recursos do tipo m, e T horas disponíveis para 
executar n tarefas independentes. Cada tarefa j consome rlá  recursos do tipo 1, r2,j  
recursos do tipo 2, ..., r,„,i  recursos do tipo m, j = 1, 2, ..., n. O problema consiste 
em determinar qual é a forma de alocar n tarefas para que os dias gastos sejam o menor 
possível. Considerando m recursos, a solução estaria no espaço Rm+1, ou seja, este é um 
problema de alocação multi-dimensional. 

A figura 2.5 representa um problema de alocar 6 tarefas independentes entre 
si, quando estão disponíveis 100 trabalhadores (um recurso), e T = 48 horas. Cada 
tarefa pode ser visualisada corno sendo uma peça retangular bidimensional, onde a área 
sombreada representa a ociosidade do recurso. 

A próxima parte aborda a bibliografia básica para o caso bidimensional não-
guilhotinado e a abordagem por grafo-E/OU para cortes guilhotinados, a qual será esten-
dida para o caso não-guilhotinado. 



Parte II 

Revisão bibliográfica 
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Figura 3.1: Arco-E para cortes guilhotinados. 

do problema de corte bidimensional restritos ao corte guilhotinado, usando a técnica de 
busca em grafo-E/OU. Chamaremos os cortes guilhotinados também por não-guilhotina-
dos de ordem O. 

Para cada retângulo podem existir várias possibilidades de corte, ou seja, di-
ferentes arcos-E. Na figura 3.2 por exemplo, temos outros cortes para o mesmo retângulo 
A da figura 3.1. Existe um que representa a possibilidade do retângulo A não ser cortado. 
Christofides & Whitlock [1977] introduziram em todos os nós um corte chamado corte-0, 
representando esta possibilidade. 

Pode-se escolher ou um arco-E ou outro, uma vez escolhido um arco, temos 
dois nós: o primeiro e o segundo, daí o nome grafo-E/OU. Uma vez cortado em dois 
retângulos, estes dois novos retângulos podem ser cortados em quatro novos retângulos, 
até que nos retângulos, o corte não se faz necessário. 



corte-0 
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A 

Figura 3.2: Outros arcos-E para o retângulo da figura 3.1. 







a b -a - a - b 

171 

f91 
-41-413 	"61 	1101 

Figura 3.5: Grafo-E/OU para o padrão de corte da figura 3.4 

L - b 
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Figura 3.6: Padrão duplicado 
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Iagrangeana para obter 'imitantes e do método do subgradiente para a melhoria de tais 
Iimitantes. 

Limitante lagrangeano 

Primeiro, tomamos a restrição 4.1 e abrimos todas possibilidades para r E G, 
ou seja: 

(r = O, s) Em i=1 EPEL E,Ew aipqrsXipq — 1 < O 
(r = 1,$) En1 i=1 L.TEG Eq€PV aipqrsXipq — 1 < O 

Vs E W 

(r = Lo — 1, s) E v. 
1 4-

m 
i=TE£ EqEW aipqrsXipq 1 < O 

Fazendo a adição dessas desigualdades para todos r E G temos: 

ou seja, 

771 

E{ 	E E aipg„xip, — 1} O, 
rec i=1 pEc q04) 

na 

EEEE aip,„xip, 5_ 'ri 
reC i=1 pEL qEW 

Vs W, 

V s 	W. 	(4.5) 

Se abrirmos as possibilidades para sE We fizermos a adição, teremos então: 

171 

E EE E ai„„xipq 	 VrEG 	(4.6) 
sEW i=1 pEL qE11) 

Note que antes tínhamos IA IWI restrições e agora temos IC1 I- jWi (Kl e PM 
são os números de elementos de G e W, respectivamente). Se uma solução satisfaz as 
restrições em 4.1 também satisfaz 4.5 e 4.6; e se considerarmos apenas as restrições 4.5 e 
4.6 nos deparamos numa relaxação do problema. 

Introduzindo os multiplicadores de Lagrange g, > O, com s E W , para res-
trição 4.5 e h,. > O, com r E G, para restrição 4.6, podemos então obter o problema 
lagrangeano: 
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Figura 5.3: Rede-R para o conjunto R= { R1 , R2, R31 R4 

Considere um conjunto R = { 111 = (2, 3), R2= (3, 2), R3= (5, 2), R4  = (4, 
3)) que deve ser cortado numa bobina de comprimento L= 8. Na figura 5.2 vemos todas 
as possibilidades da peça R1  ficar sob R3. Note que não há sobreposição das peças e a 
medida máxima que RI  pode ficar sob R3  é seu comprimento li.  A tabela a seguir mostra 
o valor das capacidades ciá de cada aresta do conjunto R. 

Capacidade ciá  
i 	j O 1 2 3 4 C>0 
O O 2 3 5 4 8 
1 0 0 2 2 2 2 
2 0 2 0 3 3 3 
3 0 2 3 0 4 5 
4 0 2 3 4 0 4 
oo 0 0 0 0 0 0 

Note que a capacidade ci3O  é nula, isto significa que não é possível ir de ri para 
7-0, nem de r para ri e nem de ri  para ri, V i. A rede-R para o conjunto R é dada na 
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Ro  

R 3 	R 

R4 	R 2 
R 

Figura 5.4: Padrão P para a bobina de comprimento 8 e R. 

figura 5.3 

Definição 13 (Fluxo-17') Considere um conjunto R e um padrão P para uma bobina 
de comprimento L. O fluxo-'ZF' em um arco (ri, ri) da rede-R. é a medida ao longo do 
qual o retângulo Ri  está diretamente sob Ri , ou seja, não existe nenhum retângulo entre 

eles. 

Se o fluxo f(ri, ri) que vai de ri  para ri for positivo, isto significa que Ri está 

sob Ri  e caso contrário Ri  está sob R. Na figura 5.4 temos um padrão P para o conjunto 
R e a bobina de comprimento L=8. Observe que abaixo do retângulo imaginário R0  estão 

os retângulos R3, R1  e Roo. Assim ternos três arcos, (ro, r3), (ro, ri) e (ro, roo) com fluxos 
5, 2, 1, respectivamente. A representação deste padrão através do fluxo na rede-R., está 
na figura 5.5. 

Definição 14 (Grafos isomorfos) Se, dados dois grafos, G1= (VI , El ) e G2= (V2, E2), 

com 11/11= IV21 = n, existe uma função unívoca f:Vi 	V2, tal que (v,w) E E1  se e somente 
se (f(v),f(w)) E E2, V v, to E 14, então G1  e G2  são ditos isomorfos entre si. 

Definição 15 (Grafo-1.1') Um grafo G= (V, E) é dito grafo-1i' se existem uma rede-

R para um conjunto R e um fluxo-VP tal que o conjunto de vértices e o conjunto de 
arestas com fluxo positivo na rede-R. formam um grafo isomorfo a G'=(V, E' onde E= 































Capítulo 7 

Conclusão 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos com comentários e, em 
seguida, algumas idéias para estudos posteriores são sugeridas. 

Após levantamento dos diferentes métodos encontrados na literatura para solu-
cionar o problema de corte bidimensional não-guilhotinado, este estudo propôs uma nova 
forma de resolver o problema. Para verificar a viabilidade da proposta foi realizada uma 
implementação em TURBO PASCAL para o método e executado num microcomputador 
compatível com IBM-286. 

Como o problema que consideramos podem ser utilizados para o carregamento 
de paletes, tomamos exemplos onde as peças de encomendas São um conjunto de caixas 
retangulares de mesma altura e que devem ser alocadas em um palete, também retangular. 
Assim rotações são permitidas, se consideramos a peça (1,w) como peça de encomenda 
também consideramos (w,l) como tal. 

A seguir apresentamos alguns exemplos cujas soluções foram obtidas pelo pro-
grama. Cada tabela mostra as dimensões da placa e das peças, e o valor vi  de cada peça 
foi tomada como a área, ou seja, vi  =l wi. Assim, a solução ótima dividida por Lo  Wo, 
fornece a área utilizada. 
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Apêndice A 

Relaxação lagrangeana e método do 
subgradiente 

A relaxação lagrangeana consiste em relaxar restrições que representam uma 
dificuldade para resolução do problema, introduzindo-se uma penalidade na função obje-
tivo pela não verificação das restrições relaxadas. 

Seja o problema de programação linear inteira: 

(P) 

Z( p )  = max 
s.à: 

cx 
Ax — b < O 
xi E {0,1} 

com : 
x E Rn,c E R", 

A E Rm,b e Rm 

Denotaremos por F(P) o conjunto das soluções factíveis do problema (P). 

Introduzindo À > O E R', que chamamos multiplicadores de Lagrange, a rela-
xação lagrangeana de (P) em relação a restrição As — b < O é definida por: 

(Rpx)  Z(RPÀ)= max 	L(x, À) 
s.à: 	xi E {O,1} 

onde L(x, À) = cx + À(b — As) é denominada função lagrangeana e Z(Rp, )  é chamada 
função dual. 

Dizemos que a restrição Ax— < O do problema (P) foi dualizada e o problema 
resultante é o problema lagrangeano. 

57 
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Podemos observar que, para todo x E F(P) temos Az — b < O e, desde 
que), > O então: 

L(x, A) cx, Vz E F(P) e ), > O. 

A importância de qualquer relaxação de (P) é determinada pela proximidade 
do valor objetivo desta e o valor objetivo de (P). Assim se fazemos a escolha para os 
valores dos multiplicadores À resolvendo o seguinte problema: 

Z(D) = min Z(RPA ) 

que é chamado problema dual lagrangeano, obtemos a solução mais apropriada para A. 

O método do subgradiente foi desenvolvido com a finalidade de encontrar a 
solução para o problema lagrangeano dual, método este que descrevemos a seguir. 

Existem várias extensões do método do subgradiente, que consistem basica-
mente no deslocamento, a cada iteração k, na direção de um subgradiente da função 
considerada, ou seja: 

Ãk+1 = Ak 	i k  gt (1")  
119( Ak )11 

onde g(Àk) é um subgradiente da função considerada. Se x° é uma solução ótima de RPA, 
então (6— Az°) é um subgradiente da função dual em A . 

Polyak[1969]1, citado por Florentino[1990], mostrou que a sequência de valores 
Z(RP,,,k  ) tem convergência linear quando t k  for definido da seguinte forma: 

tk = ak 	
Ilg

.  (A
k )112  

onde O < 0k < 2, Vk. 

Na prática o desconhecimento de Z(D) leva a trabalhar com estimativas 2 de 
Z(D), portanto é usual o passo ser escolhido pela fórmula: 

Z(D) — Z(R19),k) 

IPOLYAK, B. T. - "Minimization of unsmooth functionals", URSS Computaiional Mathematics and 
Mathematical Physics, vol. 9, pp. 14-29 
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