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Algoritmos e Modelos 
para Obtenção de 

Células de Manufatura 

Sandra Malta Barbosa 

Orientador: Prof. Dr. José Francisco Ferreira Ribeiro 

Resumo 

O conceito de manufatura celular consiste em decompor um sistema de manufatura em 
subsistemas mais fáceis de gerenciar que o sistema global. As máquinas são agrupadas em 
células e as peças em famílias. Cada par família-célula constitui uma célula de manufatura. 

Nesta dissertação estudamos vários algoritmos e modelos para a obtenção de células de 
manufatura e propomos um método para resolver este problema baseado no algoritmo da 
máquina semente. Os resultados obtidos sobre vários exemplos da literatura são equivalentes 
ou melhores que aqueles existentes. 



Algorithms and Models 
for Celular 

Manufacturing Design 

Sandra Malta Barbosa 

Adviser: Prof. Dr. José Francisco Ferreira Ribeiro 

Abstract 

The concept of cellular manufacturing is to decompose a manufacturing systems into 
subsystems, which are easier to manage than the global manufacturing system. Machines are 
grouped into machines cells and parts are grouped into part families. Each family-cell pair 
constitutes a manufacturing cell. 

In this thesis we study several algorithms and models for cellular manufacturing design 
and we propose a method to solve this problem based on the seed machine algorithm. The 
results obtained with this method on several examples found in the literature are consistently 
equivalent to or even better than those hitherto proposed. 
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fnfiodução

O parque de máquinas de uma fabrica pode ser organizado de três maneiras diferentes:

em linha, por função, em grupo (ou células).

Em um parque em linha, a produção passa por uma seqtiência de máquinas instaladas

umas após as outras segundo um procedimento de fabricação previamente fixado. A linha de

produção é essencialmente utilizada por setores da indústria destinados à fabricação contínua

de uma mesma peça ("flow-shop") ou de um conjunto de peças, conforme mostra a Figura l.

T : Torno

F : Fresadora

P : Furadeira

R : Retífica

Figura I - Fábrica organizada em linha

O parque organizado por função é composto de seções homogêneas, onde todas as

máquinas realizam o mesmo tipo de tarefa. Os setores caractenzados por uma produção

altamente variada ("job-shop") utilizam, tradicionalmente, a orgaruzação funcional de fábrica,

conforme mostra a Figura 2.
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Figura 2 -Fibnca orgaruzada por função

Em um parque em grupo, a fabricação de um conjunto de peças é realizada por um

grupo (ou célula ou ilha) de máquinas especialmente reunidas para este fim. A fabricação em

células de manufatura tem por objetivo definir vantagens econômicas para os setores de

produção altamente variada, parecidas com aquelas obtidas pela produção em linha [09]. A

Figura 3 ilustra uma fäbrica organizada em células de manufatura'

Figura 3 - Fábrica orgamzada por grupos

Este trabalho tem por objetivo estudar diversos algoritmos e modelos, e desenvolver e

implementar um método para auxiliar o projeto de células de manufatura.

Dadas as peças a fabricar, os roteiros de fabricação de cada peça e as máquinas-

ferramenta disponíveis, trata-se de particionar o conjunto de peças em famílias e o conjunto de

máquinas em grupos de maneira a definir as células de manufatura, com o objetivo de

introduzir a Tecnologia de Grupo [05] na fabrica.

FT

FT PT
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O sistema de fabricação em células é baseado na execução clássica de um trabalho em

grupo: um grupo de pessoas trabalha de forma coesa, consciente de que forma um grupo e

interage para atingir um objetivo comum. Este tipo de organização é utilizado há muito tempo

nas indústrias, em áreas como manutenção e ferramentaria, mas sua aplicação nas áreas de

fabricação e montagem é recente devido a razões econômicas e sociais [31].

O modelo matemático para o projeto de células de manufatura é bastante complexo [09].

O problema a resolver é combinatório, np-completo [3] e, por conseguinte, não se dispõe de

algoritmo de resolução polinomial.'Desta forma, a proposição de algoritmos aproximados ou

heurísticos para resolvê-lo tem sido largamente utilizada. Em nosso trabalho, estudamos

diferentes algoritmos propostos na literatura para tratamento deste problema e, em particular,

o algoritmo da máquina semente de Al-Qattan [01].

Esta dissertação está organizada da seguinte forma:

Capítulo I Este capítulo apresenta a Tecnologia de Grupo, seus conceitos'

características, vantagens e aplicabilidade.

Capítulo 2 Uma revisão bibliogrâfica abrangente ,é realizada neste capítulo. Os

modelos matemáticos desenvolvidos, assim como os passos principais

de diversos algoritmos propostos na iiteratura são apresentados e

discutidos.

Capítulo 3 O algoritmo da máquina semente de Al-Qattan [01] é estudado

detalhadamente no capítulo 3. Um exemplo ilustrativo composto de 43

peças e l6 máquinas [05] é resolvido e comentado.

Capítulo 4: Este capítulo apresenta as alterações introduzidas no algoritmo

estudado no capítulo anterior. O objetivo do novo algoritmo

desenvolvido consiste em minimizaÍ o número de movimentos inter-

células, sem o expediente de duplicação de máquinas.

Uma conclusão a respeito do trabalho realizado é fornecida no capítulo

final, assim como algumas perspectivas de continuidade do mesmo.

Capítulo 5:



Capítulo 1 

Projeto de Células de Manufatura 

1.1 Introdução 

O projeto de células de manufatura consiste em repartir as máquinas disponíveis na 
fábrica em grupos e as peças a fabricar em famílias, de tal maneira que a cada família 
corresponde um único grupo e vice-versa. Cada um dos pares família de peças - grupo de 
máquinas formados, constitui uma célula de manufatura. Neste sistema de fabricação, homens 
e máquinas estão arranjados em grupo, de modo que todas (ou quase todas) as operações 
necessárias para a fabricação de uma família de peças são executadas dentro da área designada 
para a célula. A Figura 4 ilustra o procedimento. 

Máquinas 	Peças 

Grupos 	Famílias 

Células 

Figura 4 - Formação de Células 
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Um grupo é a combinação de máquinas, ferramentas, operários, etc., capazes de

executar inteiramente (ou o mais inteiramente possível) todas as operações necessárias à

fabricação de famílias de peças atribuídas à célula associada.

Em uma família são reunidas as peças que apresentam similaridades geométricas,

dimensionais e/ou que requerem operações e recursos semelhantes para fabricação. As peças

podem ser diferentes em forma, mas relacionadas por sofrerem operações em comum. As

peças semelhantes com relação à tecnologia de fabricação têm o tipo e roteiro de fabricação

semelhantes. A similaridade entre pêças está relacionada com a forma básica, com o número de

elementos constitutivos da peça ou com as operações executadas sobre as mesmas [31].

1.2 Conceitos

A Tecnologia de Grupo pode ser compreendida como uma técnica de gerenciamento da

produção que visa proporcionar vantagens às empresas que trabalham com produção unitária

ou em pequenos lotes ("job-shops"), similares às obtidas nas linhas de produção das empresas

de produção em massa. Um dos pré-requisitos fundamentais para a implantação da Tecnologia

de Grupo em uma fábrica, além da implementação de uma base de dados (máquinas, peças,

roteiros, tempos), é o projeto e a fabricação por meio de células de manufatura.

A Tecnologia de Grupo ou Produção por Família de Peças é um conceito que se aplica

na manufatura de lotes pequenos e médios baseado no agrupamento de peças em famílias, de

acordo com certos atributos. O planejamento de todo o sistema produtivo é desenvolvido para

cada família de peças, que pode ser considerada uma "peça composta" com atributos

pertinentes a todas as peças do grupo.

A Tecnologia de Grupo é também, e antes de mais nada, uma filosofia administrativa

para, a empresa como um todo. Para ser implantada e dela se obter os beneficios otimizadores,

são necessários o envolvimento e a participação desde o "marketing" até a expedição final do

produto, assistência técnica e custos de forma integrada [28].

O livro de Mitrofanov l27l foi um marco inicial na formalizaçio do conceito de

Tecnologia de Grupo. Nele surgiu o conceito de "elemento composto" que é uma peça

imaginária que apresenta todas as características das peças que compõem a família. Sua

contribuição foi fundamental para a redução dos tempos de preparação de máquinas ("sel-

ups").Burbidge [05] deu continuidade a este trabalho realizando importantes estudos para

divulgação e desenvolvimento da técnica.
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O grupo de máquinas capaz de processar todos os componentes de uma família passou a

ser conhecido como "Célula de Manufatura". Por sua vez, o arranjo fisico particular dessa

célula passou a ser denominado "Arranjo Físico Celular", que, conceitualmente, constitui-se de

um grupo de máquinas convenientemente escolhidas, dimensionadas e arranjadas, tal que

permitam produzir todos os componentes de uma família (ou famílias) de peças em seu

interior.

Embora a idéia básica, criada por Mitrofanov, seja bem antigq as vantagens potenciais

da Tecnologia de Grupo apenas rec'entemente foram identificadas e desenvolvidas. Isto se deve

basicamente a três motivos:

os requisitos para uma utilização otimizada têm sido hoje mais prontamente

aceitos;

tem-se observado uma diversificação bem maior das linhas de produtos das

empresas devido à crise econômica mundial, aumentando assim a variedade de

peças produzidas em uma única fäbrica;

devido ao ambiente cada vez mais competitivo em que se situam as empresas, é

necessário desenvolver constantes esforços para reduzir os custos de fabricação e

aumentar a produtividade.

Uma das idéias de base da Tecnologia de Grupo consiste em decompor o sistema global

de fabricação em subsistemas (células ou ilhas) mais fáceis de gerenciar que o sistema global.

Trata-se de identificar as peças (ou máquinas) que se submetem às mesmas operações e de

agrupá-las de maneira a obter sub-fabricas o mais independentes umas das outras. A

transferência de uma peça de uma célula para outra, paÍa utilização de uma máquina não

disponível em sua célula de atribuição, é chamada de movimento inter-células. Quanto menor o

número de movimentos inter-células, mais independentes umas das outras são as células de

manufatura.

O termo Tecnologia de Grupo é de origem relativamente recente, mas as idéias de

registros parc a aplicação na produção de peças de formas similares, em grupos especiais de

máquinas, com ferramental projetado para uma família de peças, assim como a utilização dos

métodos de manufatura em linha na produção de médios e pequenos lotes não são novos. As

idéias e conceitos básicos desta tecnologia, pelo contrário, têm sido utilizados por mais de um

século pelas indústrias na organização de fabricas. A diferença entre a prittica passada e a
recente é que, se antes existiam idéias e técnicas esparsas, hoje existe um conjunto coerente e

sistemático de conceitos sendo aplicados, internacionalmente, nas indústrias, numa escala e

escopo bastante amplos e abrangentes [31].

I

2

t
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1.3 Carøcterßticas

O aumento da competitividade e o desenvolvimento de novas tecnologias têm provocado

alterações nos sistemas de manufatura com o objetivo de tornálos mais flexíveis e eficientes. A
Tecnologia de Grupo pode aumentar os índices de produtividade e flexibilidade apresentados

na fabricação de lotes pequenos e médios e sob encomenda, algo dificilmente atingido com o

sistema tradicional de organização da manufatura [30].
Estima-se que aproximadamente 75Yo das peças produzidas nas indústrias metalúrgicas

são executadas em lotes menores do que 50 peças [09]. Tal índice é resultado principalmente

da diminuição dos ciclos de vida e da diversificação nas linhas de produtos, o que aumenta a

necessidade de desenvolver novas técnicas de planejamento [28].
A representatividade desse segmento industrial, conhecido mundialmente como "job-

shop", foi, durante muito tempo, subestimada ou tratada erroneamente com as técnicas de

administração da manufatura advindas da produção em massa [28].

As células de manufatura podem ser formadas com base em critérios de otimização.

Entre estes critérios, podemos citar:

mmlmlzar

critério de

otimização

utilização das máquinas

maxlmlzar
operações de uma peça processada dentro de

uma única célula

Deve-se ainda observar restrições relacionadas com o número e a dimensão das células, e

com o número e a capacidade das máquinas disponíveis.

A organização da fábrica em células não é uma tarefa simples e pode exigir a resolução

de um problema matemático bastante complexo [09],

número de movimentos inter -células

número de células (> 2)

duplicação de máquinas em diferentes células

custo total de fabricação

atraso de fabricação
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1.4 Vøntøgens

As células de manufatura podem aumentar a flexibilidade, a produtividade e o respeito

aos prazos de fabricação no setor de produção altamente variada e descontínua, assim como

simplificar as tarefas de gestão. Podem, ainda, reduzir a burocracia e melhorar as relações

humanas l22l.Entre outras vantagens, podemos enumerar as seguintes:

A fabricação de lotes pêquenos e médios pode ter seu custo diminuído através da

redução dos tempos de preparação das máquinas ("set-up") e da utilização mais

efetiva de mão-de-obra especializada.

Redução dos custos de mão-de-obra, visto que um operador pode trabalhar em

mais de uma máquina ao mesmo tempo.

Redução dos custos de movimentação e transporte de peças uma vez que as

máquinas necessárias à fabricação de uma família de peças estão próximas.

Redução de custos de ferramental e dispositivos, dada a disponibilidade de

ferramentas padronizadas para executar operações complexas e dispositivos

universais planejados para uma família de peças. Com isto, através de pequenos

ajustes, pode-se usinar todas as peças de uma família.

As similaridades de projeto e de fabricação existentes entre as peças atribuídas a uma

mesma célula de manufatura permitem uma redução do tempo de regulagem das máquinas

("sel-up") e dos tempos não-produtivos de fabricação, um aumento da produtividade, uma

minimização do trajeto percorrido pelas peças, uma padronização das ferramentas e

simplificação dos trabalhos de planejamento e controle da produção [28], [30]. Pode-se ainda

citar: uma maior especialização da mão-de-obra, reduções dos níveis de estoque, de refugos,

de custos, de variedade de peças, do capital de giro, etc.

I

I

)

3

4
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1.5 Aplícações nas Fábricas

Antes de 1913, a era de Henry Ford e seu modelo T, a usinagem das peças era feita em

pequenos lotes, sendo as máquinas usadas para executar só parte de um trabalho ou processo

global, como o caso das ferramentarias. Ford introduziu a linha de montagem, o que levou ao

desenvolvimento da linha de transferência. Depois disto, muitos outros conceitos de sistemas

de fabricação foram desenvolvidos e hoje estão em uso nas indústrias. Muitos deles foram

desenvolvidos a partir das máquinas automáticas e das máquinas de Controle Numérico (CN).

Pela evolução natural, visando a um aumento constante da produtividade industrial, a partir da

tecnologia CN, desenvolveram-se o CN Computadonzado (CNC), o Controle Adaptativo

(CA), os Centros de Usinagem (CU), os Sistemas Fleúveis (FMS), o Projeto de Fabricação

com Auxílio do Computador (CAD/CAM) e os Sistemas Integrados de Fabricação (ICAM) ou

(crM) t3ll.

Em termos de gestão, um desenvolvimento de fundamental importância na área da

indústria metal-mecânica foi a Tecnologia de Grupo. Os fundamentos da Tecnologia de Grupo

podem ser aplicados a todas as áreas de atividades de uma fábrica: fabricação, compras,

administração, etc. A implantação de um sistema automatizado de manufatura é bastante

facilitada com a organização prévia do arranjo frsico ("lay-out") da fäbrica em ilhas ou células

de fabricação [0]. Existem quatro fatores cruciais que suportam esta tese:

volume de informação: tipicamente grande, ficaria muito caro sem o processo de

decomposição;

sistema de transporte de material: uso de carregadores de materiais, por exemplo,

"Automated Guided Vehicles" (AGV's) ou robôs;

requisitos tecnológicos

tecnológicos;

as máquinas são agrupadas devido a requisitos

administração: embora, na maioria dos sistemas correntes de operações de

manufatura automatizada o grau de automação seja maior que no sistema de

manufatura clássica, a mão-de-obra humana será, por um longo tempo, uma parte

importante deste novo sistema de manufatura.

)

J

4.



Cøpítulo 2

Revísão Bibliogrúfica

2.1 Introdução

Nos últimos anos, devido a ráryida sofisticação da tecnologia de fabricação no mundo,

principalmente em função do advento do computador e suas diversas aplicações, muita atenção

está sendo dada ao controle, automação e otimização da fabricação. Deve-se também observar

que fortes pressões econômicas e sociais têm ocorrido recentemente, influenciando de forma

significativa diversas áreas, tais como produtividade da fabricação, custos de manufatura,

motivação no trabalho, controle ambiental, relacionamento sindical, etc.

A maioria das atividades recentes em desenvolvimentos de tecnologias avançadas de

fabricação (principalmente nos países industrializados), têm ocorrido devido ao enfoque de

uma Fabricação Integrada pelo Computador (CM ou FIC).

Levando em conta as considerações acima, numerosos estudos e contribuições têm sido

realizados na área de organização de uma fäbrica em células de manufatura. Tendo em vista o

seu caráter combinatório, a não-existência de um algoritmo de resolução polinomial e a

dimensão dos problemas a tratar, o número de algoritmos de busca de um ótimo local, ou

heurísticos, propostos para resolver este problema é considerável.
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Kusiak l22l particiona os métodos disponíveis para o projeto de células de manufatura

em duas classes principais, conforme mostra a Figura 5:

Figura 5 - Divisão dos Métodos Disponíveis para o

Projeto de Células de Manufatura, segundo Kusiak [22]

2.2 Método de ClassiJicação

Esta classe de métodos é usada para agrupar peças em famílias com base em

similaridades geométricas. Existem duas variações deste método: método visual e método de

codificação.

2.2.1 Método Vßual

Neste método as peças são agrupadas de acordo com semelhanças geométricas e

dimensionais, conforme mostra a Figura 6. O julgamento destas semelhanças depende

essencialmente de preferência pessoal. Esta técnica é preferencialmente aplicada em situações

nas quais o número de peças a repartir em famílias é reduzido.

Analise
de GrupoClassificação

Métodos

Matricial Grafos

Visual Codificação

Programação
Matemática

Formulações

A

v r
C
rc

peças
agrupadas

o
V

peças antes do
agrupamento

L'--Jo

A
+ ^Â..^.

o
o

Figura 6 - Exemplo de Método Visual
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2.2.2 Método de Codiftcação

Nas empresas onde são fabricadas grandes quantidades de peças, é conveniente codificar

cada componente, de modo que seja possível identificar peças semelhantes pelas similaridades

de seus códigos. Existem muitas aplicações para um sistema de codificação. Basicamente, eles

são usados com os seguintes objetivos:

l. recorrências dos desenhos (formas) e padronização;

2. formar famílias de peças e células de manufatura.

As peças são classificadas e codificadas com base nas seguintes características:

l. forma e complexidade geométrica;

2. dimensões;

3. tipo de material;

4. forma da matéria-prima;

5. precisão do acabamento da peça;

Os códigos devem ser um meio útil para râpida recuperação de desenhos e processos,

ñceis de manusear, usáveis em computadores, etc. Eles podem ser numéricos, alfabéticos,

alfanuméricos e hexadecimais; do tipo monocódigo, policódigo ou misto; universais ou

específicos. Exemplos: sistema Brish (monocódigo, base decimal, específico), sistema Optiz

(misto, nove dígitos, universal), etc [35].

A implementação de um código numérico e/ou alfabético é considerada uma tarefa dificil

e dispendiosaf22l, razão pela qual, muitas empresas desistem de utilizar esta técnica.

2.3 Andlise de Grupo

A análise de grupo consiste em dividir as máquinas em grupos, de modo que cada família

seja totalmente, ou majoritariamente, processada em um só grupo.

O objetivo principal da análise de grupo é encontrar a divisão mais eficiente dos grupos

principais, em grupos de dimensões necessárias. Para isto adotam-se os dois seguintes

objetivos secundários, sempre que possível:

1. cada peça deve ser processada em apenas um grupo;

2. cada tipo de equipamento deve existir em apenas um grupo.
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Esta técnicaorgamza o parque de máquinas de uma empresa em células de manufatura

através de uma modelagem realizada a partir de uma das três formulações, detalhadas abaixo:

formulação matricial, programação matemática e teoria dos grafos.

2.3.1 Formulação Matricial

Nestaformulação,amatnzpeçasxmáquinas (ar) (i:1,..., n;j:1,...,fli ondezéo
número de peças e m o número de máquinasi o¡i : 1, se a máquinaj é utilizada para processar

a peça i e a,, = 0, caso contrário) é construída. Quando esta matriz é construída, os grupos de

máquinas e peças não são visíveis. Algoritmos de agrupamento permitem transfonnar a matriz

inicial em uma matnz estruturada na forma bloco-diagonal, como mostra as matrizes abaixo:

maqumas maqumas

2413

peças = peças

Alguns dos algoritmos de agrupamento que permitem esta transformação estão

ilustrados na Figura 7, e detalhados a seguir.

Figura 7 - Métodos que Permitem a Transformação de uma

Matriz na Forma Bloco-Diagonal.
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2.3.1.1 Métodos de Resolução Baseados em Coetïcíentes de Similørídade

O coeficiente de similaridade é um parâmetro que permite medir o grau de semelhança

existente entre as máquinas e peças que são atribuídas a uma mesma ilha de fabricação. O

emprego de coeficientes de similaridade, entre as peças ou entre as máquinas, como critério

para obtenção das células de manufatura, é base de uma heurística bastante utilizada. Entre os

métodos que o empregam, podemos citar: [07], [15], [16], [20], Í291,1321, [33],1361, 1371,

[38].

Um destes métodos é o SLCA ("Single Linkage Cluster Analysis') que se baseia no

coeficiente de similaridade so medido entre duas máquinas i e i e pode ser calculado como

segue:

>d' a¡* ,0 j*
k=lsü=

2a'(o*,oo)
k=l

onde d,(o,o,ajk)={l::f ##: , istoé,

d'(o,o,ay,)= I sea peçakusaasmáquinas i ei e0 caso contrário,

d2 (a,r,a o)= {i jj,H ïi^;!,isto é,

d'(a,r,a¡)=0 se a peçak não usaas máquinas I eie I caso contrário

Podemos interpretar si como a razáo entre o número de peças que usam as máquinas I e

j e o número de peças que não usam uma única destas máquinas, isto quer dizer que quanto

maior for su, maior será a similaridade entre as máquinas I el.

Para se encontrar a solução do problema, sm sua formulação matricial, os coeficientes de

similaridade, entre todos os pares de máquinas, são calculados. As células de máquinas são

geradas com base nos valores destes coeficientes. Uma discussão sobre as vantagens e

desvantagens do método SLCA é apresenta em 1221, onde é proposto também o algoritmo

ALC ("Average Linkoge Clustering'). Neste algoritmo, o coeficiente entre quaisquer duas

células, s e t, é definido como a média dos coeficientes de similaridade entre todos os membros

destas duas células. Uma matriz de incidência binária é definida e o número de Movimentos

Inter-Células (MIQ é calculado como segue:
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-
MIC,I =ld3(v*,vn)

n

k=l

,,

onde
l, se )a,, * 0

V"k = k= I
i €r

0, caso contrário

dt (uru,v*) =
l, se v", =v* =l
0, caso contrário

e

Podemos notar que se dt(r"o,v*)=l a peça /c necessita fazer um movimento inter-

células.

Um interessante estudo sobre os coeficientes de similaridade é proposto por Witte [38].

Ele defende a idéia de que algumas máquinas devam ser incluídas em mais de uma célula e

divide todas as máquinas disponíveis em:

a máquinas primárias (P):

máqu inas se cundari as (S)

maquinas terciarias (7):

se apenas uma máquina é disponível ou se todas as

máquinas do mesmo tipo estão alocadas em uma

única célula;

se algumas máquinas disponíveis podem ser alocadas

em algumas células;

se quaisquer máquinas disponíveis podem ser

alocadas em todas as células.

a

a

Baseando-se nas diferenças existentes entre os tipos de máquinas citados anteriormente,

três tipos diferentes de células podem existir:

. células primárias, contendo tipos de máquinas P, S e T;

. células secundárias, contendo tipos de máquinas ^Í e I";

. células terciárias, contendo, apenas, tipos de máquinas 7n;

As relações de fluxo de produção determinam quais combinações de tipos de máquinas

existirão nas células.



ítulo2-RevisãoBi

O método proposto por Witte [38] consiste nos quatro passos dados a seguir:

Passo I Dadas as informações sobre peças e máquinas.

24

Analisar as relações entre os tipos de máquinas, resumidas em uma matnz

construída a partir do cálculo dos seguintes coeficientes de similaridade:

Coeficiente de Similaridade Absoluto sa,

sd, = x,¡ loÍ "f = *äx,,ld,
onde af freqüência média de uma máquina em uma célula;

m número total de tipos de máquinas;

di número de tipos de máquinas na posição l.

Coeficiente de Similaridade Mútuo sm,

sffii =lvhn (x, f af,,*u lof ,) af, = x,,f d, af = rr ld,
onde af, freqtiência média de uma única máquina do tipo l;

aÍ¡ freqüência média de uma única máquina do tipoi.

Coeficiente de Similaridade Único ssu

ssu = \d¿* (rr lof, ,*,¡ lol¡ )
O agrupamento dos tipos de máquinas disponíveis pode ser feito com base

nos coeficientes sa, srn ou ss.

Passo 3 Alocar as peças nas células.

Passo 4 Calcular a carga de trabalho para cada tipo de máquina, em cada célula, e

alocar as máquinas nas células.

Passo 2
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2.3.l.2 "Sorting-Based Algoríthm"

Esta técnica de agrupamento baseia-se na distribuição de linhas e colunas de uma matnz

peçasxmáquinas(ao)(i=1,...,n;i:l,...,ffiiondenéonúmerodepeçasemonúmerode
máquinas; d,j : l, se a máquina j ê, utilizada para processar a peça i e A,r: 0, caso contrário), e

foi estudada por muitos autores. King [S] propõe um algoritmo denominado ROC ('Rank

Order Clustering') onde as linhas e as colunas de uma matriz são consideradas palavras

binárias, representadas por seus equivalentes decimais e classificadas em ordem crescente de

modo a colocar em evidência os blocos de "l's". Este algoritmo é composto dos seguintes

passos:

Passo I Para cada linha da matriz peças x máquinas (øu) de incidência binária, fixar

um peso binário e calcular um peso decimal equivalente:
mn

linha i: Zo,r2^-o colunaf: Zoo,2"-o .

k=l k=l

Passo 2 Distribuir as linhas desta matriz na ordem decrescente dos correspondentes

pesos decimais.

Passo 3 Repetir os passos I e 2 para cada coluna.

Passo 4 Repetir os passos acima até que a posição de cada elemento em cada linha e

coluna não faça mais trocas.

Chan & Milner [06J propõem o DCA ("Direct Cluster Algorithm'). O algoritmo DCA

consiste dos seguintes passos:

Passo I Determinar o número total de "l's" em cada linha e coluna da matriz de

incidência binária.

Passo 2- Distribuir cada linha em ordem decrescente do correspondente número total

de " Its".

Passo 3 Distribuir cada coluna em ordem decrescente do correspondente número

total de "1's".

Repetir os passos acima até que a posição de cada elemento em cada linha e

coluna não faça mais trocas.

Passo 4
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2.3.1.3 "Bond-EnergyAlgorithm"

O BEA ("Bond-Energt Algorithm') l25l é um algoritmo de agrupamento que busca a

forma estruturada bloco-diagonal pela manmização de uma medida de eficâcia. Esta medida é

definida por:

Iuß(A) = å

parauma matrizn* m,édaordem ol(r*'**"')fzl[25],esempre reduzirâamatrizauma

forma bloco-diagonal, se for possível permutar linhas e colunas. Uma aplicação do algoritmo

BEA pode ser encontrada em [25].

f, i"rl",,i-, * a,,¡*t + o,-,,j * o,*,'¡l
i=t j=t

onde A é uma matriz n* tfl, constituída de elementos inteiros não negativos,n é o número de

peças e m o número de máquinas.

O algoritmo BEA envolve os seguintes passos:

Passo I Grupo i = l.
Selecione uma das colunas arbitrariamente.

Passo 2 Posicione cada uma das m - i colunas restantes, uma de cada vez, em cada

uma das i + I posições e calcule cada contribuição das colunas por ME.

Posicione a coluna que tem a maior contribuição incrementada por ME na

melhor localização, isto é, na posição y onde ME tem o maior valor.

Incremente i de I e repita os passos acima até i: m.

Passo 3 Quando todas as colunas estiverem posicionadas repita o procedimento para

as linhas.

Este algoritmo é executado em um número finito de passos. O seu tempo computacional,
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2.3.1.4 Sistemas Especíolistas

O procedimento típico para o projeto de células de manufatura consiste em agrupar

máquinas em células e peças em famílias com base na matnz de incidência binária. Em [21],
Kusiak sugere um sistema especialista, denominado EXGT-S, para executar esta tarefa. Este

sistema analisa o problema e, dependendo do seu tipo e da sua dimensão, um algoritmo

heurístico é selecionado para a resolução do mesmo. Esta técnica permite resolver um

problema de porte industrial em um tempo computacional razoáwel

O sistema EXGT-S baseia-se no Sistema de Arquitetura Tandem apresentado por Kusiak

[9], onde um sistema especialista e um algoritmo de agrupamento estão interligados. Este

sistema considera roteiros de fabricação alternativos para as peças e avalia cada solução parcial

gerada pelo algoritmo de agrupamento selecionado. O sistema proposto considera as

experiências práticas levantadas em um sistema de manufatura automatizada de grande porte.

A Figura I mostra o Sistema de Arquitetura Tandem.

Figura 8 - Sistema de Arquitetura Tandem

O problema de agrupamento no sistema de manufatura automatizada é formulado em

[9] da seguinte forma: determinar as células de máquinas e as famílias de peças e selecionar

um transportador de material com correspondente custo mínimo, levando-se em consideração

as seguintes restrições:

Algoritmos
e

Modelos

/
/

Dados

conhecidos

EXGT.S
solução
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-a

a

a

a

Restrição ,(,:

Restrição ^Q:

Restrição .Rr:

Restrição .Q:

tempo de processamento disponível em cada máquina não é

excedido.

o limitante superior sobre a frequência de viagens do

transportador de material para cada célula não é excedido.

número de máquinas em cada célula não excede o limite superior

ou, alternativamente, a dimensão de cada célula não é excedida.

algumas máquinas devem ser incluídas nas mesmas células

devido às necessidades tecnológicas.

Um exemplo numérico resolvido pelo método EXGT-S pode ser encontrado em Kusiak

[21], cuja resolução é ilustrada na Figura 9.

Figura 9 - Solução de um Exemplo Numérico Resolvido pelo Método EXGT-S,

visto em Kusiak [21].

Célula I

máquina 2 máquina 5

Célula2

máquina 3 máquina 7

o
R
o
b
o

máquina 6 máquina 5

máquina 4

Célula 3

AGV.I AGV-2

Sistema de Manufatura

I
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2.3.2 FormulaçãoProgramaçãoMatemútíca

A maioria dos modelos de programação matemática desenvolvidos em Tecnologia de
Grupo considera uma distância, ou dissimilaridade, d, medida entre duas peças i e j. Esta

medida é uma função de valor real que em muitas implementações obedece aos seguintes

axiomas:

. reflexividade: d,, = O;

. simetria: do = d,ii

. desigiualdade trianþular: d,n 3d,o*drn.

As medidas de distância mais comumente utilizadas são as seguintes [22]
l. Medida de distância de Minkowski:

I n .-1v'
du =lZ loo - ool' 

IL¿=r ' I
onde r é um número positivo e n o número de peças.

2. Medida de distância de Minkowski com peso:

| " .-1v'
o, =Lt=,*olo*-"À' l

3. Medida de distância Hamming:

d, =f z (ao, a¡)
k=l

onde z(a,r, ar¡)=

Alguns dos modelos de agrupamento usando programação matemática são fornecidos na

Figura 10, e detalhados a seguir.

Figura l0 - Métodos de Agrupamento Utilizando

Programação Matemática.

l, se a,r * ao

0, caso contrário

Modelo
Fracional

Programação
Quadrática

p-Mediana
Generalizado

Modelo da
p-Mediana

Programação
Matemática
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2.3.2.1 Modelo da p-Medíana

Este modelo é usado para particionar n peças em p famílias de peças, tendo um único
roteiro de fabricação para cada peça na fäbrica. O modelo da p-mediana consiste em

maúmizar a soma total das distâncias entre as pegas, pertencentes a uma mesma família, e a
peç4, em torno da qual esta família foi formada, sujeito a algumas restrições, conforme ilustra
a Figura I l.

Figura l1 - Modelo dap-Mediana.

Alguns dos métodos disponíveis na literatura, tais como, [11], [20] e 1321, utilizam o

modelo dap-mediana.

xü

onde

l, se a peça i e família formada em torno dapeça j
0, caso contrário

du distância de Hamming medida entre as peças i e j (ou uma outra distância

qualquer).

mØc>Zdr*,
nn

t=l .r-l

S.a

z
j=l

n

T
i=l
xt

x, = l, para todo i = 1,2,...,n

xjj=P

a *ì,, para todo i = 1,...,n

(r)

(2)

(3)

(4)xu =0,1, naratoAo 
{1

=Ir".rfl

= lr...rfr

(t)
(2)

(3)

(4)

é uma restrição indicando que cada peça pertence a uma única família.

é uma restrição especificando o número de família de peças.

é uma restrição indicando que a peça i pertence à família de peças j apenas

quando esta família é formada.

é uma restrição indicando integralidade.
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2.3.2.2 Modelo da p-Medíana Generalizado

O modelo anterior foi desenvolvido a partir da seguinte hipótese: dispõe-se de um único

roteiro de fabricação para cada peça na fäbrica. Relaxando esta restrição, Kusiak et al [22]
modificaram-no, de modo a considerar mais de um roteiro de fabricação para cada peça e um

custo de produção, associado a cada roteiro de fabricação. Este modelo consiste em minimizar

a soma total das medidas de distância e o custo de produção, sujeito a algumas restrições,

conforme ilustra a Figura 12.

4 conjunto de roteiros de fabricação para a peça k, k = I,..., l,
onde / é o número de roteiros de fabricação da peça k.

[], se o roteiro de fabricação i e família de roteiros de fabricação j
-¿

[0, caso contrário

distância medida entre os roteiros de fabricação i e j

onde

d,j = Ø, para todo i ej eFr, k =1,...,1
d,j = 0, para todo i = j = 1,...,fl,

d,¡'-0, caso contrário

ci custo de produção do roteiro de fabricação j.

xiÌ

di

onde

S.a

,(n n

minllla,x, +l
¡=l \i=l i=l

cj x,j

I Zx¡j = l, Paratodo fr =1,2,.",1
i eF¡, ¡=1

i =1,
j =1,

,n
',,n

''rn

(l)

(2)

(3)

(4)

n

zxü<p
j=l
x¡ 3 )c¡, para todo i =1,

xO = 0,1, para todo

(l) é uma restrição indicando que, para cada peça, um roteiro de fabricação é

selecionado.

(2) é uma restrição indicando que o número de família de peças é limitado

inferiormente.

(3) é uma restrição indicando que a peça i pertence ao roteiro de fabricação 7

apenas quando este é formado.

(4) é uma restrição indicando integralidade.

Figura 12 - Modelo dap-Mediana Generalizado.
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2.3.2.3 Modelo de Programação Quadrdtica

Este modelo consiste em minimizar o número de grupos juntamente com suas

dimensões, sendo n o número de peças e p o número de famílias de peças, sujeito a algumas

restrições, conforme ilustra a Figura 13.

Figura l3 - Modelo de Programação Quadrática.

2.3.2.4 Modelo Fracional

Lashkari et al l23l estenderam o modelo dap-Mediana ao modelo Fracional.

Este modelo consiste em minimizar a razão da soma total das dissimilaridades

(distâncias)esimilaridadesentreaspeçasieT,sendononúmerodepeçaseponúmerode

famílias de peças, sujeito a algumas restrições, conforme ilustra a Figura 14.

)c..
'J

onde

l, se a peça I e família formada em torno da peça j
0, caso contrário

d,j distância de Hamming medida entre as peças i e j (ou uma outra distância

qualquer).

d, xu x,
n-lnp

minl I I
t=l l=i+l I=l

Zr,¡ = l, paratodo I = 1,...,n (l)
,=l

S.a Iru = mj , paratodo i =1,...,p Q)

p

t=l

(3)

(l) é uma restrição indicando que cada peça pertence à uma única família de

peças.

(2) é uma restrição indicando que a família de peças j contém exatamente m j
peças.

(3) é uma restrição indicando integralidade.

( i = 1....-n
xn = 0,1, para todo 

l¡ = ,,,, , o
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Figura 14 - Modelo Fracional

Para resolver este modelo, Lashkari el al l23l aplicaram a transformação introduzida por
Glover e Woolsey [14], que substitui cada termo x* * x¡r pela variávêl !¡0, sujeito a algumas

restrições, conforme ilustra a Figura 15. Este modelo pode ser resolvido por um procedimento

de busca paramétric a 1221.

xri ={
l, se a peça i e família formada em torno da peça j
0, caso contrário

d,j distância de Hamming medida entre as peças i e j (ou uma outra distância

qualquer).

.s,T similaridade entre as peças I ej

L é o número mínimo de peças em cada família de peças.

pI
t=l

n-l n

U Z drx,ox*
mtn t=l .¡=r+l

pn-ln

I I I ro x*x¡o
&=l i=l j=d+l

p

I t* = !, Paratodo i = 1,. . . ,n (l )
j=l
n

S.a |,r* ) L, paratodo & =I,...,p
j=l

.r* = 0,1, para todo {i = 1""'n

lk =1,...,p

(2)

(3)

onde

(l) é uma restrição indicando que cada peça pertence à uma única família de

peças.

(2) é uma restrição indicando que a cada família de peças consiste de pelo menos

I peças.

(3) é uma restrição indicando integralidade.
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Figura l5 - Transformação Introduzida por Glover e Woolsey [4]

Pn-ln

I I Zd,Y*
mtn

k=l i=l j=i+l
n- I nI U Z',v*

t=l i=l j=r+l

S.a

x,¡, * X¡t - !i¡* <L

!i¡* < x;t,

li¡ S xo

(r)

a)
(3)

l, ,n

!i¡t, = 0,1, Paratodo j=i+1,...,n (4)

k = 1,...,p

onde

(1) é uma restrição indicando que cada peça pertence à uma única família de

peças.

(2) é uma restrição indicando que a cada família de peças I consiste de pelo

menos Z peças.

(3) é uma restrição indicando que a cada família de peças j consiste de pelo

menos I peças.

(4) é uma restrição indicando integralidade.
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2.3.3 Formulação Grøþs

Na formulação grafos, a matriz peças x máquinas (ar) (i: 1,..., n; j : 1,..., il, onde n é

o número de peças e m o número de máquinas) (a,,: l, se a máquina j é utilizada para

processar a peça i e a, = 0, caso contrário), pode ser representada por um grafo. Três tipos de

grafos podem ser usados [22]:

GroÍo Bipartido: Neste tipo de grafo, um conjunto de nós representa as peças e o outro
representa as máquinas. O conjunto de arcos pode representar as conexões entre o conjunto de

nós-máquinas e o conjunto de nós-peças, o tempo de processamento, o volume de produção,

etc. Um grafo bipartido associado a uma matnzpeças x máquinas é mostrado abaixo.

máquinas
peças

máquinas

=

Pode-se ver que este grafo bipartido pode ser decomposto em dois grafos bipartidos

disjuntos como segue:

peças

peças máquinas máquinas

I

2

J

4

5

t234
0101

l0l0
1000

l0l0
0l0l peças

P
5

m
4

[,

û,
P
2

m
I

ï

D¿B

frzq

Desta forma, duas células são formadas com grafos bipartidos
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GraÍo Transição: Neste tipo de grafo uma peça é representada por um nó enquanto que

uma máquina é representada por um arco. O grafo de transição representativo da matnz
anterior segue abaixo:

D¿

ht

GraÍo Limitado: Este tipo de grafo consiste de uma hierarquia de grafos bipartidos. A
cada nível deste grafo, os nós representam as máquinas ou peças. O grafo limitado

correspondente à matriz anterior na forma de dois grafos limitados disjuntos, onde cada grafo

representa um gn¡po, segue abaixo:

Alguns dos algoritmos de agrupamento usando grafos estão ilustrados na Figura 16 e

detalhados a seguir.

h¡

B r

ht

m
4

Ì

fr,

Algoritmo
Crrafos 2

Algoritmo
C¡rafos I

Grafos

Figura l6 - Algoritmos de Agrupamento Utilizando Grafos.



Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica 37

2.3.3.1 Algoritmo Grøþs I

A determinação de "máquinas-gargalo" e/ou "peças-gargalo" no grafo é uma tarefa

importante. Uma máquina é chamada de "gargalo" quando autilização intensiva desta máquina

pode levar a um "estrangulamento" da produção e, por conseguinte, a atrasos nas datas de

entrega dos produtos, daí a preocupação constante que se deve ter com estas máquinas.

Lee et al 12\ desenvolveram um algoritmo heurístico para detectar "máquinas-gargalo"

e/ou "peças-gargalo". Este algoritmo, onde n é o número de nós no grafo e k é o número

máximo de nós no sub-grafo, é fornecido abaixo:

Passo I Determinar o valor m'

^'=l(n-ltr)>r
onde lrJ é o menor valor inteiro maior que.r.

Fazer m= mt.

Escolher m nos iniciais, um para cada sub-grafo.

beterminar o nó comum de cada sub-grafo.

Remover o nó comum do grafo.

Adicionar o nó não-comum ao coffespondente sub-grafo.

Repetir os passos 3 e 4 até todo nó ser designado.

Passo 2

Uma abordagem do problema de formação de células de manufatura como um problema

de partição de um grafos e resolução por um método heurístico é proposta em [30].

2.3.3.2 Algoritmo Grafos 2

Um algoritmo arborescente por ligações e contrações [3a] de coloração em grafos, para

o projeto das células de fabricação é apresentada em [0]. Neste algoritmo o número de cores

utilizadas para colorir o grafo é igual ao número de células projetadas. Os passos deste

algoritmo são ilustrados abaixo com a ajuda de um exemplo numérico.

Exemplo:

Dados os produtos, o número de unidades a fabricar de cada produto, os roteiros de

fabricação e as durações das operações, na Tabela 1, particionar o sistema de produção em

duas células de manufatura.

Passo 3

Passo 4

Passo 5
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-Tabela I - Dados do Problema.

I5 II

I4 l1l3
IJ ll42
I2 ll3t

I 24I ll
Produtos Unidades ül Duracões [i. ålRoteiros [i, È.|

Passo I Determinar a matnz de cargas de trabalho [peças x máquinas], Tabela 2,

calculando os coeficientes da seguinte maneira:

cargali,jl:unidades [i] * )duração [,&]
klroteluo li,kl = i

onde

unidades [i] é o número de unidades da peça I a fabricar;

duração li, lcl é a duração da operação å sobre apeça i;

roteiro Íi, kl é o tipo de máquina utilizada para executar a operação k

sobre apeça i.

Tabela 2 -Matrizde

Passo 2 Calcular as dissimilaridades entre as peças [peças x peças], Tabela 3, levando

em consideração as diferenças existentes entre os roteiros de fabricação das

peças.

Dadas as peças I " 
P, definidas pelos vetores abaixo:

1 =Ía, ¡,...,cr¡ ¡,,...,ct¡rl P, =Ía, 1,...,a ¡ k,...,o ¡^)

onde

m é o número de máquinas disponíveis.

l, se o produto i sofre uma operação do tipo fr

0, caso contrário

I

2

J

4

5

0

I

0

I

I

I

0

I

0

0

0

I

0

I

0

I

0

I

0

0

t234P/\4

6íiil¡otcc.I

4

aik
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A dissimilaridade entre 1 e I (d[1, Pj l) é dada por:

d[1, P¡) =Z t (an, a¡)
m

k=t

onde

z(a,r,a1,) =
l, sea,¡ *ø¡¡
0, caso contrário

Tabela 3 - Matriz de Dissimilaridades

Passo 3 Enquanlo o número desejado de células não for obtidofazer:

l. Dissimilaridade crítica (dc):

A dissimilaridade crítica é fixada, inicialmente, como a dissimilaridade média

entre as peças. Caso a coloração dos nós do grafo utilize um número de

cores maior (menor) que o número desejado de células, o valor da

dissimilaridade crítica é aumentado (diminuído) de uma unidade por iteração

até atingir o maior (menor) valor de dissimilaridade existente. Para o

exemplo considerado, façamos dc = l.

2. GraÍo de dissimilaridodes:

O grafo de dissimilaridades é G(N, A), onde.ò/ é o conjunto dos nós (ou

peças) e I o conjunto de arcos. Existe um arco & ligando dois nós (ou peças)

I ej se a dissimilaridade entre as peças I e7 for maior ou igual ao valor de

dissimilaridade crítica.

4

0

4

3

4

0

I

4

J I

I

2

3

4

5

t2345P/P
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dc = 1 
grafo e 3 cores 

dc = 2 
grafo e 2 cores 

4 

f>:0: 
4 
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3. 	Coloração dos nós: 
Os nós do grafo G(N, A) são coloridos com o auxílio da técnica de busca 
arborescente por ligações e contrações, tendo como objetivo a minimização 
do número de cores diferentes utilizadas. Nesta técnica, constrói-se uma 
árvore de decisão binária com base nas duas alternativas de coloração 
possível para um dado par de nós i ej: 

• Os nós i e j recebem a mesma cor, uma vez que não existe arco unindo i 
e j. Neste caso, a medida de dissimilaridade entre os nós i e j não é 
suficientemente elevada para que estes nós recebam cores diferentes e, 
por conseguinte, pertençam a células de fabricação distintas. 

• Os nós i e j recebem cores diferentes pois existe um arco unindo i e j. 
Neste caso, a medida de dissimilaridade entre os nós i e j é 
suficientemente elevada para atribuir i e j a diferentes células de 
fabricação. 

No final do processo de coloração, os nós (ou peças) que tenham recebido a 
mesma cor são reunidos em uma mesma família de peças. O número de cores 
utilizadas para colorir o grafo é igual ao número de células projetadas. Caso 
o número de cores utilizadas seja diferente do número desejado de células, 
modifica-se o valor da dissimilaridade crítica (dc), o grafo e uma nova 
coloração é realizada. Caso a retirada de arcos do grafo ocasione 
desconexidade do mesmo, ou seja, ausência de arcos incidentes a algum nó, 
utiliza-se o procedimento de colorir este nó com a cor menos utilizada no 
processo de coloração. 
A aplicação do passo 3 do algoritmo Grafos 2 para o exemplo dado fornece 
o resultado mostrado abaixo: 
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Passo 4 Obter as células (células) de máquinas.

As máquinas disponíveis na fábrica são atribuídas às famílias de peças, onde

executam o maior número de operações, de modo a definirem-se células de

fabricação com o menor número possível de movimentos inter-células,

Tabela 4. No caso de uma partição perfeita de peças e máquinas, as células

são totalmente independentes umas das outras e cada peça sofre suas

operações em sua ilha de atribuição. Na prática, pode subsistir um certo

número de movimentos inter-células correspondendo a uma ou várias

operações, sobre üma peça, executadas em células de fabricação diferentes

da ilha de atribuição.

As células de manufatura projetadas com o auxílio do algoritmo Grafos 2,

para o exemplo dado, são fornecidas na Tabela 5.

Tabela 4 - Máquinas e Número

de em cada Célula

Tabela 5 - Células de Manufatura

J

0

)
0

0

2

0

)

I

2

3

4

famlia2família Imaqumas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

3

2

4

5

l324



Capítulo 3

O IVIétodo dø M,iquína Semente

3.1 Introduçõo

O método para o projeto de células de manufatura, proposto por Al-Qattan [01], e que
apresentamos detalhadamente neste capítulo, particiona o sistema de produção, considerado a
partir da determinação de uma "máquina-semente". A escolha de um método para efetuar um
estudo aprofundado, recaiu sobre Al-Qattan [01] dada a qualidade dos resultados descritos no
artigo original. A "máquina-semente" é aquela que executa o menor número de operações na
fabrica. A partir dela, tem início o processo de decomposição do sistema de manufatura e o
projeto de célula é realizado. A análise posterior, efetuada sobre o roteiro de fabricação de
cada uma das peças a produzir, dá continuidade ao mesmo e o procedimento é encerrado
quando todas as células estiverem projetadas.

Este método permite definir um número de soluções alternativas para o problema, com
base na presença de uma peça denominada "peça-semente", o que o torna uma ferramenta de
auxílio à decisão bastante flexível. Através dele, tem-se a oportunidade de avaliar diferentes
opções e selecionar uma que tenha o melhor custo efetivo, para uma dada situação concreta.

O algoritmo proposto determina o conjunto de máquinas candidatas à duplicação, ou
seja, o conjunto de máquinas que trabalham acima de sua capacidade e/ou que possui o dobro
de operações que o número médio de operações por máquina do sistema. Tais máquinas
recebem a denominação de "máquinas-gargalo".

A seguir, o método em questão é descrito e são fornecidos alguns exemplos e resultados
obtidos. Uma conclusão é apresentada no final do capítulo.
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3.2 Etøpas do Procedímento

Dado o número de máquinas disponíveis e as peças a serem processadas constrói-se uma
matriz peças x máquinas (øu) (l:1,..., n; j = l,...,fl,onden é o número de peças em o

número de máquinas):

(a,¡) =

A partir destes dados, obtém-se o conjunto de "máquinas-gargalo". No método

estudado, este conjunto é constituído por todas as máquinas para as quais a razão entre a soma

total do número de operações executadas por estas máquinas e o número médio, inteiro, do
total de operações por máquinas, é maior ou igual a 2. Este critério, denotado por b,, é

calculado como se segue:

É
i=l > 2 para todoT = l, 2,..., m

Exemplo: Uma máquina responsável pela execução de 19 operações em uma fäbrica,

que apresenta em média 7 operações por máquina, tem o coeficiente b igual a

b-Y=2'71 >2
7

e assim a máquina em questão é uma "máquina-gargalo" e, portanto,

candidata à duplicação.

Dado o conjunto de "máquinas-gargalo", inicializa-se o le grupo de células com a
máquina denominada "máquina-semente", isto é, aquela que executa o menor número de

operações. Esta máquina dá início ao processo de formação de uma célula, ou de um grupo de

máquinas, daí a sua denominação. A "máquina-semente" é inserida em uma lista C de células

de máquinas, g é associada ao nó inicial do grafo representativo do processo de formação das

células. Neste grafo, cada nó representa uma máquina ou uma peça, e os arcos representam as

conexões entre os nós associados às máquinas e os nós associados às peças.

O procedimento reúne todas as peças que são processadas pela "máquina-semente" em

uma lista 4 de família de peças, e se existir peças que necessitem do trabalho de outras

máquinas, então, separam-se estas máquinas, inserindo-as na lista Ç juntamente com a

"máquina-semente".

l, se a peça i tem uma operação sobre amáquinaj

0, caso contrário

c,ij
bi l" m I

lzz', l*
I r=r ¡=¡ I
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Se estas peças não necessitarem de outras máquinas para serem processadas, então elas

são inseridas em uma lista, denominada lista terminal 7n. Esta lista é constituída por todas as

peças que não exigem o trabalho de outras máquinas para serem processadas. Se entre as

peças, que constam da lista I'e não constam da lista 7] existir uma única que ainda necessite

do trabalho de alguma outra máquina, esta peça é denominada "peça-semente", e pode dar

início a uma célula alternativa. Mas, se existir mais de uma peça que necessite do trabalho de

outras máquinas, então separam-se estas máquinas para inserilas na lista Ç juntamente com as

outras máquinas.

Em seguida, separam-se todas as peças que são processadas pelas máquinas da lista Ç
com exceção das "máquinas-gargalo". As peças que foram separadas são então inseridas na

lista 4 juntamente com as peças anteriores.

O processo continua até que todas as peças estejam inseridas na lista 7] isto é, até que

todas as peças não necessitem de outras máquinas para serem processadas.

Desta forma, uma célula é formada, e um ciclo é encerrado. Depois de formada esta

primeira célula, todas as máquinas e peças pertencentes à mesma são deletadas, com exceção

das "máquinas-gargalo". O processo é reiniciado, escolhendo-se outra "máquina-semente"

entre aquelas restantes, e inicia-se o 2e grupo de células. Assim, as células são formadas e os

ciclos, encerrados. O processo termina quando todas as peças e máquinas tenham sido

atribuídas a alguma célula.

Este método utiliza o expediente da duplicação de máquinas nas diferentes células, como

meio para eliminar os movimentos inter-células da solução obtida. Tal expediente pode exigir a

compra de novas máquinas, o que pode ser inaceitável na prática, dado o custo das mesmas, o

espaço disponível na fábrica, etc.
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3.2.1 Notação

número de peças.

número de máquinas.

a l-ésima peça, onde i = 1,2, ..., n.

M¡ a/:ésima máquina, ondej : 1,2, ..., m

l, se a peça I tem uma operação sobre amâquina j
0, caso contrário

n

45

n

m

I

ai

K
B

1 = I ai¡ paratodoj = 1,2, ..., m.
i =l

número total de peças que têm uma operação sobre a máquina7.

número de famílias de peças ou de células de máquinas.

conjunto de todas as "máquinas-gargalo" que são candidatas à duplicação

C(K) representa aK-ésima célula de máquinas.

CC(n representa a K-ésima célula de máquinas, máquinas estas que pertencem a

C(K), mas não pertencem a.B, isto é, CC(K) = C(K)- B.

F(K) representa a K-ésima família de peças.

Lil

=Z T l* para todoi : 1,2, ..., m.
i=l

representa a média de peças/máquinas.

maior inteiro menor que 7.

AM conjunto de todas as máquinas

conjunto de todas as peças.

bj = ,, I LT) critério para adicionar uma nova máquina.

O conjunto.B contém todas as máquinas para o qual b, 2 2. Para 23b, <3 existe a

possibilidade de adicionar I máquina de j. Para 33b,34 existe a possibilidade de

adicionar 2 máquinas de7.

7

AP
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3.2.2 O Algorítmo

Passo 0 Obter o conjunto de "máquinas-gargalo,, B.
Encontrar todas as máquinas tais que b, à2 e inserilas em B

Inserir todas as máquinas no conjunt o AM.
Inserir todas as peças no conjunto Ap.

EstágioI Fazer K=l

Inicializar o K-ésimo grupo.

Fazer C(K)=Ø e F(K)=Ø

Selecionar o menor valor de {.
A máquina associada ao menor valor de T, é chamada de "máquina-semente"

(Ms) e corresponde ao nó inicial do grafo que é construído para o K-ésimo
grupo.

InserirMs no conjunto C(K).

Separar todas as peças que são processadas pela "máquina-s emente', Ms.
Inserir todas as peças em F(K).

Separar toda peça que não requeira o trabalho de nenhuma outra máquina.
Inserir estas peças em uma lista terminal r, isto é, em uma lista constituída
de peças que não exijam o trabalho de outras máquinas.

se existir alguma peça que requeira o trabalho de alguma outra máquina,
então, separar estas novas máquinas.

Inserir as novas máquinas no conjunto C(Ã).

Passo 5 Separar todas as peças que são processadas pelas máquinas do conjunto
CC(K), onde CC(K) = C(K)- B.

Critério para soluções alternativas: declarar.qualquer peça, que seja única e
que requeira o trabalho de uma ou mais máquinas, como "peça-semente"
(Ps).

o grafo que tem uma Ps (nó) pode ser quebrado em sub-grafos, criando
assim, células alternativas.

Passo I

Passo 2

Passo 3

Passo 4

Passo 6



ítulo3-OMétododa uina Semente 47

Passo 7 Repetir os passos 4 a 6 até que todos os nós (máquinas e peças) sejam

alocados em um grafo, isto é, em uma célula.

Passo 8 Formar o K-ésimo grupo.

C(K) contém todas as máquinas do grupo

F(rK) contém todas as peças do grupo.

Passo 9 Retirar, do conjunto AM, todas as máquinas inseridas em CC(K), onde

cc(K) = c(K) -'B .

Retirar, do conjunto AP, todas as peças contidas em F(rQ.

Passo l0 K=K+l

EstágioK Repetir os passos I a l0 até que todas as máquinas e peças estejam alocadas

em células de máquinas e família de peças.

Critério de Parada: O conjunto AP torna-se vazio

3.3 Exemplo llustrøtivo

Para ilustrar o método proposto, um sistema de produção (Burbidge [05]) envolvendo

16 máquinas e 43 peças foi selecionado como problema-teste. A Tabela 6 fornece os dados

para o exemplo considerado.

Além da resolução detalhada deste exemplo, a seção 3.4 fornece resultados para sete

outros exemplos extraídos da literatura.
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Tabela 6 - }ylañz Inicial do Numérico de Al I

285 71319320107652478t
43

42
4l
40
39
38
37
36
35
34
JJ

32
3l
30
29
28
27
26
25
24
23
22
2t
20
19

18

t7
I6
15

T4

l3
T2

11

10

09
08
07
06
05
04
03

02
I
1

I 1

I
1

1

I I I I
1 I

I
11 I

I
1

I

I
I 1

I
I
1

I
1 I

I 1 1

I
I

I
I
I
1

I
I 1

I I
I
I

1

I

I I I
I 1

lll I
I
I

I
I

I I I
1

I I I I
I lll

I I
I

I I I
I I I

I I
I 1

I I
I I

I
I

I I
I I

I
I
I

I

I I I I
I

I 1

II I
I 1

I I I
1 I I

ll I I I
I I I I

01
l6l5T4l3t211l00908070605o4030201
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Passo 0 Obter o conjunto de "máquinas-gargalo" B.
Encontrar todas as máquinas tais que b, >2 e inseri-las em B.

Cálculos:

z1 t26
a- ,875,m16

l7l+,

br=â

br=ä

- 19 - z-7r>z-
7

=T =2'8s>2'

B = lMu, Mrl

Inserir todas as máquinas no conjunto AM. AM = {M1,..., Mru}.
Inserir todas as peças no conjunto AP. AP = {4,..., P*} .

EstágioI Fazer K=1.

Inicializar o lq grupo.

FazerC(l)=ØeF(l)=Q

Selecionar o menor valor de T, puru a "máquina-semente" (Ms)

Obter o nó inicial do grafo do lq grupo.

A "máquina-semente" é Ms = M, com\ =2.
InserirMs no conjunto C(l).
c(l) = {MJ.

Separar todas as peças que são processadas pela "máquina-semente" M,

Inserir estas peças em.F(l).

F(l) = {Prr, P*}.

Passo I

Passo 2

Passo 3



Passo 4

Passo 5

Passo 6

Passo 7

Passo 8

Passo 9
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Separar toda peça que não requeira o trabalho de nenhuma outra máquina.

Se existir alguma peça que requeira o trabalho de alguma outra máquina,

então, separar estas novas máquinas.

Inserir as novas máquinas no conjunto C(l).
C(l) = {Mr, Mr, M6, Ms, Mn, Mrul.

Separar todas as peças que são processadas pelas máquinas do conjunto

CC(I) = C(Ð - B - {Mr, Mr, M, Mru} e inseriJas emF(1).

,F(l)= {Pr, Po, Pr',40, Prr, Prr, Prr, Prr, P3B, P*,, P42}.

Critério para soluções alternativas: veriñcar a existência da "peça-semente"

(P,9). Separar as peças que requeiram outras máquinas, P, e P.,

Existe mais de uma peça que requer outras máquinas. Portanto, não há

"peça-semente" e, por isso, não existe solução alternativa.

Separar todas as peças que não requerem o trabalho de outras máquinas e

inseri-las em uma lista terminal I.
T = {Po, 40, 4r, Pr", Prr, P37, P3s, P*, P*\.
As peças P, e P, necessitam das máquinas Mro e Mr.

Inserir estas máquinas no conjunto C(l).
C(l) = {Mt,-.., M3, M6, Ms, Me, Mro, Mru}.

Separar as peças que são processadas a partir de Mro e Mr.

{Pu, 4r, Pr',..., Prul. 
" 

inserilas em.F(1).

F(l)= {Pr, Po, Pu, P7,4o,4r,4r, Prr, Prr, Pr',..., Prr, P*, P*|.
O ciclo está fechado.

Formar o l9 grupo.

C(l) = {Mt,..., M3, M6, Ms, Me, Mro, Mru\.

.F(l)= {Pr, Po, Pu, Pr,4o, Prr,4r, Prr, Prr, Pro,..., Prr, P*, P*}

Retirar, do conjunto AM, todas as máquinas inseridas em CC(l), onde

CC(t)=C(r)-8.
AM = AM -CC(I) = {Mo,...,M8, Mrc,...,Mp, Mrrl .

Retirar, do conjunto AP, todas as peças contidas em F(1).
AP= AP -F(l) ={Pt, Pr, Pr, Pr, Pn, Prr,..., Pru, Prn,...,Prr, Prn,..., Prr,

Prr, Prn, Por, Porl.

Passo l0 K=Kl-l=2
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A Figura 17 mostra o grafo do lq grupo de células.

Figura 17 - O Grafo do lq Grupo de Células.

EstágiolI Fazer K=2

Inicializar o 2q grupo.

Fazer C(2)=Ø e F(2)=Q.

selecionar o menor valor de T, putu a "máquina-semente" (Ms), Tt = Z

Obter o nó inicial do grafo do 2e grupo.

A "máquina-semente" é Ms = Mn com T, - 2.

InserirMs no conjunto C(2).

C(2) = {M,rl.

Separar todas as peças que são processadas pela "máquina-semente" M'
Inserir estas peças em F(2).

F(2) = {Pr, Pro}.
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Passo 4

Passo 5

Passo 6

Passo 7

Passo 8

Passo 9
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Separar toda peça que não requeira o trabalho de nenhuma outra máquina.

se existir alguma peça que requeira o trabalho de alguma outra máquina,

então, separar estas novas máquinas.

Inserir as novas máquinas no conjunto C(2). C(Z) = {Mr, Mrr,..., Mrr} .

Separar todas as peças que são processadas pelo conjunto
CC(z) = C(2)- B - {M,,,..., Mù e inseri-las em F(Z).
F(2)= {P3, Ps,4r, Pro, Pn, P24, Prr, Pro}.

Critério para soluções alternativas: venfrcar a existência da "peça-semente"
(Ps). separar as peças que requeiram o trabalho de outras máquinas, pn.

Existe, portanto, uma única peça que requer o trabalho de outras máquinas.

Assim, pode haver uma célula alternativa gerada a partir do nó, "peça-
semente", Ps = Pg.

Separar todas as peças que não requerem o trabalho de outras máquinas e

inseri-las em uma lista terminal T. T = {pr, 4r, pro, p2r, p2o, prr, pro} 
.

A peça .Ç necessita do trabalho das máquinas {Mo, Mr}.
Inserir estas máquinas no conjunto C(2).
C(2) = {Mo, Mr, Ms, M¡¡,..., Mrr} .

Separar as peças que são processadas a partir de Mo eM5,

lPr, Pr, Pr¡,..., Pru,4n, Prr, Prt, Pzs, Pß, Por, Porl einseri-las emF(2).
F (2) = { Pr, Pr, Pr, Pn, 4 r, 40, . . ., 4 u, 4 r, . .., Pro, Prr, Prr, Pro, Prr, Por, Porl .

Inserir as novas máquinas no conjunto C(2).

C(Z¡ = {M6, Ms, M11,..., Mr, Mrr} .

O ciclo está fechado.

Formar o 2q grupo.

C(Z¡ = {Mo,..., Mu, Mr, Mr,..., Mrr, M*}.
F (2) = { Pr, 4, Pt, Pe, 4 r, 4 0, . .', P, u, 4n, .' ., P2o, Prr, Prr, Pro, Prr, Por, Por¡

Retirar, do conjunto AM, todas as máquinas inseridas em cc(z), onde
cc(z) = c(2)- B.
AM = AM -CC(z)= {Mu,...,M* Mrol.

Retirar, do conjunto AP, todas as peças contidas em F(2).
AP = AP - F(2) = {P,,, 4r, Pr, Pr, Pru, Pr,, Prrl .

Passo l0 K=Kf 1=3
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A Figura 18 mostra o 2a grupo de células e as Figuras 19 e 20, mostram o 2e grupo

dividido em duas células, sendo que a Figura 20 mostra a célula alternativa começando com a
"peça-semente" Pn.

Figura l8 - O Grafo do 2e Grupo de Células

Figura 19 - O Grafo do 2a Grupo de

Células Dividido.
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Figura 20 - O Grafo do 2e Grupo

de Células Alternativas.

Estagio III Fazer K =3 .

Inicializar o 3q grupo.

FazerC(:¡=ØeF(3)=Q

Selecionar o menor valor de 1, p^ru a "máquina-semente" (Ms), T, = 3 .

Obter o nó inicial do grafo do 3q grupo.

A "máquina-semente" é Ms = M, com T, =3.
InserirMs no conjunto C(3).

C(3) = {M.,1.

Separar todas as peças que são processadas pela "máquina-semente,, M.,

Inserir estas peças em ^F(3).
F (3) = {4, Prr, Prrl .

s4.
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Passo 8

Passo 9
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Passo 4 Separar toda peça que não requeira o trabalho de nenhuma outra máquina.

Se existir alguma peça que requeira o trabalho de alguma outra máquina,

então, separar estas novas máquinas.

Inserir as novas máquinas no conjunto C(3). C(3) = {Mu,..., Ms, Mro}.

Passo 5 Separar todas as peças que são processadas pelas máquinas do conjunto

CC(3)= C(3) - B - {Mr, M,} e inseri-las em f'(3).
F (3) = {Pr, 4r, Pp, P25, P26, P3t, P3s}.

Passo 6 Critério para soluções alternativas: venficar a existência da "peça-semente"
(Ps). Não existem mais peças.

Passo 7 O ciclo está fechado

Formar o 3q grupo.

C(:¡ = {Mu,..., Ms, Mro\.

,F (3) = {4, Prr, 4r, Prr, P26, P31, P3s)

Retirar do conjunto AM, todas as máquinas inseridas em CC(3), onde
CC(3) = C(3) - B . AM = AM -CC(3) = {Mu, Mrl .

Retirar do conjunto AP, todas as peças contidas em F(3).
AP=AP-F(3)=Ø.

Critério de Parada: O conjunto AP torna-se vazio

A Figura 2l mostra o 3e grupo de células.

P

M

P,

MP

P

Pl 6

P

Figura 2l - O Grafo do 3q Grupo de Células.
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Assim, podemos ter os resultados listados abaixo.

la Resultado:

la Grupo: C(1) = {Mt,..., M, Mu, M6, Ms, Mro, Mru}

F(l) = {Pr, Po, P6, Pt, 40, 4r, 4r, Prr, Prr, Pr',..., Prr, P*, Potl

2q Grupo: C(Z¡= {M0,..., M6, Ms, Mr,..., Mrr, Mrr\

F (2) = { Pr, Pr, P* Pn, 4 r, 4 o, . . ., 4 u, Prn, - . ., Pro, P27, P2e, P3s, Pß, Pot, P*}

3q Grupo: C(f¡ = {Mu,..., Ms, Mto\

¡'(3) = {Pr, Prr, 4r, Prr, Pru, Prr, Prnl

Analisando as células alternativas, outro resultado possível é fornecido abaixo.

2a Resultado:

56

la Grupo:

2q Grupo:

3q Grupo:

4q Grupo:

C(1) = {Mr,..., M3, Mu, Mr, Ms, Mt4, Mt6}

F(l)= {P, Po, Pu, Pr, Pro, Prr,4r, Prr, P32, P3o,..., Prr, P*, P*l
C(Z¡= {Mr, M,,,..., M,rl
F(2)= {Pr, 4r, P2s, P22, P2o, Prr, Ptol

C(3) = {Ma,..., M6, Ms, Mrr, M,r\
F(3) = {Pr, Pr, Pn, P1o,..., 4ç Pr, Prr, P2r, P2e, Pß, P4t, Pß}

C(+¡ = {Mu,..., Mr, M,ol

F(4) = {Pr, 4r, 4r, Prr, Pru, P3y, Pzsl

As células de manufatura obtidas são fornecidas nas Tabelas 7 e 8. Como pode ser

observado, o algoritmo obtém duas soluções: a primeira possui 3 grupos, isto é, 3 células de

máquinas e 3 famílias de peças e a segunda solução apresenta 4 grupos. Analisando estas

soluções, verifica-se que, na primeira, as máquinas 6 e 8 aparecem em todos os grupos e que,

na segunda solução, a máquina 6 aparece no le, 3e e 4e grupos e a máquina 8 aparece em

todos os grupos. Além disto, tem-se a duplicação da máquina I I que aparece no 2q e 3e

grupos.

Para o exemplo estudado, o método de Al-Qattan [01] efetuou duplicação de máquinas

em diferentes células como meio para eliminar os movimentos inter-células da solução obtida.

Uma outra possibilidade consiste em efetuar modificações sobre o método de maneira a definir

uma solução com um número mínimo de movimentos inter-células.
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TabelaS-Resultado2.
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3.4 Resolação de Outros Exemplos

Outros exemplos da literatura foram resolvidos por este mesmo algoritmo, e obtiveram-

se os resultados da Tabela 9:

Tabela 9 - Resultados Sete

Todos os exemplos apresentados na Tabela 9 foram resolvidos através dos métodos

propostos nos artigos originais. Comparando os resultados apresentados nestes artigos com os

resultados obtidos através do método de Al-Qattan [01], observa-se que alguns exemplos

apresentam resultados iguais, tais como: (3), (5). Outros exemplos, como: (2), (4), (6), (7),

(8), apresentam resultados bem diferentes. O exemplo (2) foi particionado em 2 células e os

outros exemplos em apenas I célula" ou seja, não houve partição dos exemplos em células. Tal

resultado é proveniente da não-existência de solução sem movimento inter-célula para o

exemplo considerado. Para estes casos o algoritmo de Al-Qattan [01] não é capaz de definir

uma solução.

J.5 Conclusão e Comentórios

O método proposto por Al-Qattan [01] encontra duas soluções sem nenhum movimento

inter-célula para o exemplo de 16 máquinas e 43 peças @urbidge [05]) escolhido para ilustrar

a técnica. Para outros exemplos considerados, como os exemplos (2), (4), (6), (7) e (8),

mostrados na Tabela 9, o método de Al-Qattan [01] não apresentou soluções satisfatórias ou

aceitáveis. Tendo em vista que o método de Al-Qattan [01] não propõe nenhuma alternativa de

solução, caso não exista uma solução sem nenhum movimento inter-célula para o problema

considerado, decidimos propor alterações no referido método. Estas alterações têm por

objetivo definir soluções com um número mínimo de movimentos inter-células, mantendo-se o

mesmo número de células e sem recorrer ao expediente de duplicação de máquinas.

I célula3,8e10243 células8 t-l2t

I célulall4 células7 lr71

1 célulaJ2 células6 Í261

4 células4 célulass t'33ì

I célula22 células4 lo21

3 células3 células3 lo21

52 célulasl93 células2 t08't

Movimentos DuplicaçõesResultadosDuplicacõesResultadosExemplos

Algoritmo de Al-QattanAlsoritmos Orieinais



Capítulo 4

Alterações Reølízadas no
Método da Múquina Semente

e Resultados Obtidos

4.1 Introdução

O método para o projeto de células de manufatura descrito no capítulo anterior

apresenta duas características fi¡ndamentais:

l. trata-se de um algoritmo que obtém solução sem nenhum movimento inter-células,

ou não obtém nenhuma solução;

2. utiliza a duplicação de máquinas como única maneira de se evitar os movimentos

inter-células.

Um processo de formação de células de máquinas e de famílias de peças, com as

características citadas acima, pode não ser interessante do ponto de vista prático, dado o custo

de aquisição de novas máquinas necessárias para a eliminação dos movimentos inter-células na

fäbrica, as modificações de arranjo fisico a serem providenciadas, etc.

Tendo em vista estas observações, procedemos a algumas alterações no método em

questão com o objetivo de determinar uma solução com um número mínimo de movimentos

inter-células, sem recoffer a duplicações de máquinas.
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4.2 Algoritmo Moditicado

Os passos principais do novo algoritmo proposto para o projeto de células de

manufatura, desenvolvido a partir do algoritmo de Al-Qattan [01], são fornecidos pelos

fluxogramas abaixo. À esquerda, temos o algoritmo principal e à direita, as diferentes etapas

processadas pelo algoritmo de Al-Qattan modificado.

O algoritmo estruturado "Projeto de Células", resume as fases do procedimento

proposto que são explicadas detalhadamente a seguir.

FIM

Al-Qattan
modificado

à direita)

(ver

decréscimo
deb.lde células

NÃO

Al-Qattan

Início

FIM

Analise das
Máquinas
Sujeitas à

Mudança de
Células

Analise dos
Movimentos
inter-células

Análise das
Operações

realizadas em
cada célula

Análise das
Células
obtidas

Início
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Algoritmo Projeto de Células

Implementar o procedimento de Al'Qattan [01]

Enquanto o número desejado de células não for obtidofazer:

Determinar o critério de duplicação crítico.

Implementar o procedimento de Al-Qattan [01].
Fim Enquanto.

Implementar o procedimento de Al-Qattan [01] Modificado.

Fim do Algoritmo Projeto de Células.

4.2.1 Implementação do Procedimento de Al-Qattan

Este procedimento é o mesmo já visto no Capítulo 3

4.2.2 Decomposíção do Sßtema de Manufatura

A obtenção das famílias de peças e das células de máquinas é realizada através de um

procedimento em duas etapas:

1. Determinação do Critério de duplicação crítico'.

O critério de duplicação crítico é fixado, inicialmente, como o critério de

duplicação de "máquinas-gargalo" år. Caso o número desejado de células não seja

obtido, o valor de b, é decrescido de 0.1, por iteração, até que o número desejado

de células seja obtido.

2. Implementação do procedimento de Al-Qattan [01]

O procedimento implementado leva em consideração a modificação do critério de

duplicação crítico proposto no item anterior.
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4.2.3 Algoritmo de Al-Qøttan ModiJicado

Os seguintes passos constituem o algoritmo de Al-Qattan modificado, utilizado nesta

fase do procedimento:

Algoritmo de Al-Qattan [01] Modifi cado.

Análise do número de células obtidas;

Analise do número de operações realizadas em cada célula;

Análise do número de mbvimentos inter-células;

Analise das máquinas sujeitas a mudanças de células;

Fim do Algoritmo de Al-Qattanlllf Modificado.

4.2.3.1 Andlße do Nítmero de Cëlulas Obtidos

Este procedimento separa as células constituídas por apenas I ou 2 peças, com o

objetivo de eliminá-lâs e posteriormente formar células com maior número de máquinas e

peças. Esta eliminação é realizada com base nas máquinas que foram duplicadas e que

executam poucas operações. Para cada célula separada, verifica-se a existência de máquinas

duplicadas. Se, na célula em questão, existirem apenas máquinas que estejam duplicadas em

outra célula, então as peças são atribuídas a outra célula e elimina-se a célula analisada. Se a

célula possuir máquinas que não foram duplicadas, então a célula não é separada. Esta análise

consiste dos seguintes passos:

Algoritmo Número de Células.

Separar as células constituídas por I ou 2 peças.

,Se as máquinas desta célula estão todas duplicadas,

Então

^le estas máquinas estão duplicadas em apenas uma outra célula,

' Então

Inserir as peças nesta outra célula e eliminar a célula separada.

Senão

Inserir as peças em uma outra célula e eliminar a célula separada.

Senão

Não separar esta célula.

Fim do Algoritmo Número de Células.
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4.2.3.2 Análße do Número de Operøções Realizadas em cadø Cëlula

Este procedimento verifica, para cada célul4 o número de operações realizadas dentro

destas pelas máquinas duplicadas. Se o problema aceita a duplicação de máquinas, então,

conservam-se as máquinas duplicadas nas células analisadas. Se o problema não aceita

duplicação, então, conservam-se, nas células analisadas, as máquinas que executam o maior

número de operações dentro da célula. A análise do número de operações realizadas em cada

célula consiste dos seguintes passos:

Algoritmo Número de Operações.

Verificar o número de operações executadas, em cada célula, pelas máquinas

candidatas à duplicação.

,Se o problema aceita duplicação de máquinas,

Então

^Se o número de operações for 25%>LT).

Então conservar a máquina nesta célula.

Senão eliminar a duplicação.

Senão

Conservar a máquina apenas na célula onde executar o maior número de

operações.

Fim do Algoritmo Número de Operações.
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4.2.3.3 Andlise do Número de Movímentos Inter-Células

Este procedimento verifica a dimensão de todas as células formadas e insere as peças,

que ainda não tenham sido atribuídas, na célula que possuir o maior número de máquinas

necessárias para o processamento das mesmas. Desta forma, haverá máquinas que executam

operações em outras células. O número dê movimentos inter-células é computado e, se

necessário, as máquinas são atribuídas às células onde executam o maior número de operações,

até que se diminua algum movimento inter-células. Esta análise é composta dos seguintes

passos:

A lgori tmo Número de Movimentos Inter-C é lulas.

Para cada célulafazer:

Separar as máquinas que processam cada uma das peças que ainda não

tenham sido atribuídas.

Inserir cada peça que pertence a esta célula, na célula onde estejam as

máquinas que executam o maior número de operações sobre estas peças.

Enquanto houver movimentos que são eliminadosføzer:

Computar o número de movimentos inter-células.

Reatribuir as máquinas segundo o número de movimentos inter-células

e o número de operações executadas em cada célula.

Fim Enquanto.

Fim do Algoritmo Número de Movimentos Inter-Células.
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4.2.3.4 Andtise das Mdquinas Suieitas ù Madançu de Células

Este procedimento analisa o número de operações executadas pelas diferentes máquinas

em cada uma das células. Caso a diferença entre o número de operações executadas em duas

células distintas seja igual a l, a máquina é transferida de uma célula para outra. Tal decisão

implica em alterações nas atribuições realizadas sobre as peças e, por conseguinte, no número

de movimentos inter-células. Se as peças em questão apresentarem maior número de

operações em outra célula" estas são reatribuídas. O número de movimentos inter-células é

computado novamente e, se necessário, as máquinas sofrem um processo de reatribuição. Esta

análise consiste nos seguintes passos:

Algoritmo Máquinas Sujeitas à Mudonça de Células.

P ara cada mâquina faze r :

Separar as máquinas passíveis de mudança de células, ou seja, aquelas cuja

diferença de número de operações executadas entre diferentes células seja

igual a l.

Enquanto houver máquinas passíveis de mudançasfazer:

Simular a transferência da máquina de uma célula pafa a outra e

computar os movimentos inter-células.

,Se a simulação realizada não altera o número de movimentos,

Então retornar a máquina à célula original.

,Se as peças apresentarem maior número de operações na outra célula,

Então a máquina e as peças são transferidas para outra célula

Fim Enquanto.

Computar o número de movimentos inter-células.

Fim do Algoritmo Maquinas Sujeitas à Mudønça de Célulos.
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4.3 Resultados Obtidos e Comentdríos

Resolvendo os exemplos vistos na seção 3.4, pelo algoritmo de Al-Qattan Modificado,

obtiveram-se os resultados da Tabela 10 abaixo:

Tabela l0 - Resultados de Modificado

Comparando os resultados obtidos pelo algoritmo de Al-Qattan Modificado com os

resultados originais, observamos, que para o exemplo (2), obteve-se o mesmo número de

células com 2 movimentos inter-células a menos. Para o exemplo (8), obteve-se o mesmo

número de células e l0 movimentos inter-células a menos. Para os exemplos (3), (4), (5), (6),

(7), obtiveram-se soluções equivalentes quanto ao número de células e número de movimentos

inter-células, sem recorrer ao expediente de duplicação de máquinas.

As modificações introduzidas no método de Al-Qattan [01], portanto, foram capazes de

efetuar o projeto de células de manufatura com performance comparável e até mesmo superior

(casos dos exemplos (2) e (8)) a outros métodos descritos na literatura.

As Tabelas ll,12, 13,14,15, 16 e l7 mostram o resultado obtido para os exemplos (2),

(3), (4), (s), (6), (7) e (8).

243 células8 n2l t43 células3,8e10 3.8e10
7 [r71 ll4 células ll4 células

J2 células61261 2 células 3

s t33l 4 células 4 células

22 células4 1021 22 células

3 1021 3 células 3 células

3 células2 l-081 t73 célulast9

MovimentosResultadosExemplos DuplicaçõesMovimentosResultadosDuplicações

Algoritmos Originais Algoritmo de Al-Qattan Modificado
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Capítulo 5

Conclusão

O Capítulo I desta dissertação apresenta a Tecnologia de Grupo e a fabricação por meio

de células de manufatura, estudando-se os conceitos de base, as características, as vantagens

da técnica e a aplicabilidade.

A revisão bibliografica, realizada no Capítulo 2, propõe um estudo dos diferentes

métodos descritos na literatura para efetuar o projeto de células de manufatura. Estes métodos

podem ser divididos em duas classes:

Classificação;

Análise de Grupo.

método visual;

método de codificação

a

a

Os métodos de classificação apresentam duas variantes:

a

a
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Entre os métodos que compõe a análise de grupo, três formulações podem ser

estabelecidas:

Formulação Matricial;

Formulação Programação Matem ittica;

Formulação Grafos.

A formulação matricial compreende inúmeras técnicas, dentre as quais podemos

destacar:

. Métodos de Resolução Baseados em Coeficientes de Similaridade;

. Sorting-Based Algorithm;

. Bond-Energy Algorithm;

. Sistemas Especialistas.

Na formulação via programação matemática, é regra geral considerar-se uma medida de

dissimilaridade entre os lotes de produtos a fabricar. Quatro modelos foram estudados nesta

dissertação:

Modelo da p-Mediana;

Modelo da p-Mediana Generalizado;

Modelo da Programação Quad ráttica;

Modelo Fracional.

Com base na teoria dos grafos, foi estudado dois algoritmos. O primeiro algoritmo

baseia-se na detecção de uma "máquina-gargalo" e particionamento de um grafo. O segundo

implementa uma técnica de coloração de grafos para classificação de objetos:

. Algoritmo Grafos l;

. Algoritmo Grafos 2.

74
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No Capítulo 3, foi realizado um estudo detalhado do método de Al-Qattan [01], que

descreve resultados de boa qualidade. Este algoritmo determina uma "máquina-semente" e,

com base no roteiro de fabricação de cada uma das peças a produzir, efetua desdobramentos

sucessivos de grupos-famílias de maneira a definir as células de manufatura. Definem-se

soluções alternativas para o problema" com base na presença de uma peça denominada "peça-

semente" e obtém-se o conjunto de "máquinas-gargalo". Este método possui duas

características básicas importantes:

é um método que apresenta solução sem nenhum movimento inter-células, ou

não apresenta nenhuma solução;

baseia-se na duplicação de máquinas como uma única maneira de se evitar os

movimentos inter-células.

O expediente de duplicação de máquinas nas diferentes células, como meio para eliminar

os movimentos inter-células da solução obtidq pode exigir a compra de novas máquinas, o que

pode ser inaceitável na prática, dado o custo das mesmas, o espaço disponível na fäbrica, etc.

Devido às dificuldades listadas acima, este método pode se tornar inviável na prática por

causa da duplicação de muitas máquinas. Assim, providenciamos algumas alterações sobre o

método em questão e as apresentamos no Capítulo 4. O novo algoritmo proposto tem por

objetivo minimizar o número de movimentos inter-células sem que se recorra à duplicação de

máquinas. As alterações propostas são as seguintes:

Execução do algoritmo de Al-Qattan até que seja obtido o número desejado de

células;

2. Execução do algoritmo de Al-Qattan modificado, composto de quatro fases:

Análise das células obtidas;

Análise das operações realizadas em cada célula;

Análise dos movimentos inter-células;

Análise das máquinas sujeitas à mudança de células.

a

a

I

a

a
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Os resultados obtidos com o novo algoritmo são fornecidos na Tabela l0 e podem ser
comparados com os resultados fornecidos pelo algoritmo de Al-Qattan apresentado na Tabela
9. Os resultados obtidos foram satisfatórios, na medida em que se conseguiu melhorar o
resultado de dois exemplos extraídos da literatura. Deve-se ressaltar, entretanto, que as quatro
fases do algoritmo de Al-Qattan Modificado implementam regras heurísticas e, por
conseguinte, não garantem a otimalidade das soluções obtidas.

Arealização desta dissertação comportou duas fases essenciais: l) um estudo abrangente
dos diferentes algoritmos e modelos disponíveis na literatura para auúliar no projeto de células
de manufatura, passo fundamental paraa implantação da Tecnologia de Grupo em uma fabrica;
2) escolha de um algoritmo específico com descrição de resultados eficientes e possibilidades
efetivas de desenvolvimentos teóricos posteriores para a realização de um estudo detalhado
com o objetivo de implementá-lo e inserir sobre o mesmo modificações capÍùzes de melhorar
sua performance. O levantamento bibliográfico foi realizado e o algoritmo escolhido para
estudo, modificação e teste foi o de Al-Qattan t01]. A compreensão das diferentes
formulações e técnicas de resolução propostas na literatura para o projeto de células de
manufatura, assim como a proposição de um novo método com base no algoritmo de Al-
Qattan [01] permitiram a redação de dois artigos submetidos à apreciação de dois congressos
nacionais: [03] e [0a].

As perspectivas de continuidade para este trabalho são muitas. De um lado, a realização
de um levantamento bibliográfico mais profundo, consultando-se outras áreas que também tem
se dedicado ao estudo do projeto de células de manufatura, tais como: conjuntos nebulosos e
algoritmos genéticos. Do outro, codificar o algoritmo desenvolvido nesta dissertação na forma
de um sistema especialista, por exemplo. Uma outra possibilidade é a implementação de um
programa computacional com processamento em paralelo, capaz de resolver um dos modelos
matemáticos de programação inteira estudados no Capítulo 2 em um tempo de processamento

aceitável.
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