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Resurno

Este trabalho apresørta um estudo sobre problemas de multifluxo em redes,

juntamente com três abordagens de solução: o Particionamento Primal, a Decomposição Recurso-

Diretor e a Decomposição Danøig-Wolfe.

O produto num problema de multifluxo pode ser definido de três maneiras. Cada

uma dessas definições para pç[ltA produz uma formulação distinta para o problema de multifluxo:

o Problema Produto Específico (PPE), o Problema do Destino Específico (PDE) e o Problema

Origem e Destino Específico (POD). Neste trabalho foi feita uma investigação do impacto das três

formulações sobre a decomposição de Dantzig-Wolfe.



Abstracf

This work presents a study on multicommodity network flows problem and three solution

approaches: Primal Partitioning, Resoursedirective Decomposition, Dantzig-Wolfe decomposition.

A commodity in a network flow problem can be formulated by three ways leading to three

different mathematical models: product specific problem (PSP), destination specific problem (DSP)

and origindestination problem (ODP). We also prese,nt an investigation of impact of problem

formulation on Dantzig-Wolfe decomposition.
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lnfmduçâo

Problemas de fluxo em redes têm sido objeto de pesquisas nas mais diversas áreas. Suas

idéias básicas surgiram com Gustav Kirchhoff, entre outros pioneiros da Engenharia Eletrica, que

analisando pela primeira vez os circuitos el&ricos sistematicamente, firndamelrtaram muitas das

idéias chaves da teoria de fluxo em redes e estabeleceram redes (grafos) como objetos matemáticos

usuais para a representação de sistemas fisicos-

Com o desenvolvimento do aþritmo simplex por George Dartzig,os modelos de fluxo em

redes foram extensivamente estudados. O grande interesse nesta classe de problemas foi motir¡ado

pelas numerosas aplicações. Os modelos de fluxo em redes exibem uma estrutura especial, que pode

ser explorada para o desenvolvimento de técnicas especializadas.

Em muitas aplicações, diversos produtos compartilham a mesrna rede. Se esses produtos não

interagem de nenhuma maneira, para resolver esse problema basta que resolr¿amos um conjunto de

problemas de fluxo em rede, um para cada produto. Entretanto, se este não é o caso, para encontrar

o fluxo otimo, os problemas devem ser resolvidos de comun acordo com os demais. Este problema é

conhecido c,omo problema de Multifluxo .

Os problemas de multifluxo apresentam uma estrutura especial, bloco-angular com

restrições adicionais, o que possibilita o desenvolvimento de técnicas especializada para resolvêJos.

O objetivo deste trabalho é estudar problemas de multifluxo em redes, com uma visão geral

das abordagens básicas de solu@s baseadas em decomposição: o Particionamento, a Decomposição

Recurso-Diretor e a Decomposiçãode Dantzig-Wolfe.

Este trabalho está organtzado da seguinte forma:

No capítulo I , apresentamos os problemas de fluxo em rede de custo mÍnimo e o do

caminho mínimo bem como as suas rrariações. Tais problemas são c¡nsiderados problemas de fluxo

em rede 'þuros" e serão importantes no desenvolvimento deste trabalho.

No capítulo 2 apresentamos o problema de multifluxo em redes, juntamente o

Particionamento Primal.
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No capírulo 3 as outras duas abordagens de decomposição são apresørtadas: a

Decomposição Recurso-Diretor e a Deconposição de Dantzig-Wolfe.

No capítulo 4 sâo apresentadas três formulações para o problema de multifluxo e um estudo

do impacûo das formulações sobre a Decomposição de Dantzig-Wolfe.



Capítulo I

Fluxo ern Redes

l.l lntrodução

Os modelos matemáticos de fluxo em redes que serão apresentados neste capítulo, para os

problemas tais como de fluxo em rede de custo mínimo, do caminho mínimo, do fluxo máximo são

chamados problemas de fluxo em rede puros. Tais modelos podem estar imersos em várias

aplicações que possuam uma estrutura de rede, mas também variáveis e/ou restrições adicionais. Em

particular, os problemas de fluxo em rede de custo mínimo e do caminho mÍnimo serão de especial

importância para o estudo de muhifluxos.

Neste capítulo apresentaremos também uma especialização do método simplex para

problemas de fluxo em redes. No apêndice A encontram-se as defini$es e proposi@s básicas da

teoria dos grafos que serão utilizadas durante o decorrer deste trabalho.

1.2 A Definição do Problema de fluxo em rede de custo mínimo

Considere q: W,rA um rede orientada, definida por um conjunto 71 de m nós e um conjunto

z( de n arcos. Associadas a estå rede existem algumas quantidades que possibilitam a definição e a

apresentação do modelo matemático de um problema de fluxo em rede de custo mínimo.

Cada arco e¡ = (FO,T(i)) e 4tem um custo associado cj, que denota o custo por unidade de

fluxo sobre este arco. Será assumido que o custo do fluxo sobre cada arc;o e¡varia linearmente com a

quantidade de fluxo sobre este arco. Associado também a cada lrco e¡ existe um limitante para a

quantidade máxima de fluxo que pode passar através deste arco, chamada de capacidade do arco e

denotada por u¡.

Para cada nó i e 71 enste uma quantidade bi associada que representa o estoque ou a

demanda do nó . Se bi > 0, o nó i é um no estoque, com estoque igual a b¡ i se bi < 0, então o nó i é

um no demanda,com demanda igual a l U, l ; æ b¡ : 0, o nó I é vm ponto de passagem.

Definidas e determinadas estas quantidades, o problema de fluxo em rede de custo mínimo

consiste em determinar o fluxo de um único produto através de uma rede dada, satisfazendo as
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demandas de determinados nós a partir de estoques disponíveis em outros nós, de maneira que o

custo total deste produto que percorre a rede seja mÍnimo.

As variáveis de decisâo para o problema de fluxo em rede são os fluxos sobre os arcos e

será representado por x¡.

O problema de fluxo em rede de custo mínimo pode ser apresentado na forma matricial
como:

Minimizar cx (l.la)
(PR) sujeitoa Ax=b (l.tb)

0<x<u (l.lc)
Nesta formulação, A é a matnz incidência nó-arco. As restrições (l.lb) são chamadas de

restrições conservoção defluxo ou restrições de equitíbrio de massa. Estas restrições estabelecem

que a quantidade total de fluxo que sai do nó menos a quantidade total de fluxo que entra, dëve

ser igual ao estoque ou a demanda deste no. As restrições (l.lc) são as restrições de capacidade

de fluxo sobre cada arco. Existem problemas para os quais o fluxo sobre urn, ou mais arcos não são

limitados ( isto é, uj = oo), ou até mesmo para todo arc;o e5 na rede. Quando isto acofitece, tem-se

somente as restrições de não-negatividade (x > 0).

1.3 O Problema do Gaminho Mínimo

Outro problema de fluxo em rede inportante e que pode ser apresentado como caso especial

do problema de fluxo em rede de custo mínimo é o problema do caminho mínimo, que aparece

freqüentemente em uma variedade de aplica@s.

Dada uma rede com m nôs e n aÍc,os, o problema do caminho mínimo consiste em encontrar

o caminho de comprimento (ou custo) mínimo, a partir de um nó estoque s específico , paÍa um outro

nó demanda r específico, onde (sJ) pode ser qualquer par de nós dado e cada arco e¡ e :1 tem

comprimento (ou custo) associado c¡.

Fazendo b"= l, bt=- I o b¡=0paratodos osoutrosnósna rededoproblema defluxode

custo mínimo, o problema do caminho mínimo pode ser apresentado na forma matricial como:

Minimizar cx (1.2a)
sujeitoa Ax=b (1.2b)

x¡ = 0/l V e¡ e:1 (l.Zc)

onde b¡ =

I se i=s
0 se i*sout
-l se i=t.

i: l'...'m

A restrição x.¡ = 0/1 indica se o arco e¡ es!á ou não no caminho.

Na seção 1.6 veremos que a matnz incidência nó-arco, associada as restrições de

conservação de fluxo de uma rede, é totalmente unimodular. Se o vetor de estoques/demandas b é

2
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inteiro, o problema acima sempre tem solução otima inteira. Portanto, no problema inteiro (1.2) a

restrição x:= 0/l pode ser substituída pela restrição x.¡ > 0, tomando-se um progftrma linear.

Minimizar cx (1.3a)

sujeitoa Ax=b (1.3b)

x¡à0 Vqe4 (1.3c)

It se i=s
I

onde b¡={0 se i*sout i=|,...,fr
I

L-l se i=t.
A solução deste problema enviará um unidade de fluxo a partir do nó s para o nó r ao longo

de um caminho mínimo.

Esta formulaçâo para o problema do caminho mÍnimo também modela situações nas quais

pretende-se enviar uma certa quantidade de fluxo/ a partir de um nó estoque s específico, para um

outro nó demanda r específico ao longo de um caminho mínimo, onde agora tem-se b"=f ebt= -f
A solução para este problema enviará/unidades de fluxo a partir do nó estoque s para o nó

demanda f, ao longo de um caminho mínimo desde que os arcos da rede não sejam capacitados, ou

tenham capacidade no mÍnimo/

Minimizar cx (l.aa)
sujeitoa Ax=b (1.4b)

x¡>0 Vqe4 (1.4c)

,f Se l=S
onde b¡ = 0 se iÉsout

f se i=t.
i = 1,...,m

Este tipo de problema do caminho mínimo, aparece como subproblema para problemas de

multifluxo em redes, quando estes estão formulados de uma maneira específica que será apresentada

no capítulo 3.

Altemativamente, pode-se ver o problema do caminho mínimo como o de encontrar o

caminho de comprimento (ou custo) mínimo a partir de um nó estoque s específico para todo outro

nó em 7î - {s).Este ponto de vista fomece a seguinte formulação para o problema do caminho

mínimo:

Minimizar cx (1.5a)

sujeitoa Ax=b (1.5b)

x¡à0 V e¡ei (1.5c)

3

onde b¡ =
m-l se i =s
-l Vie7l- {sl

i: l,'--,m.

A solução para esta formulação do problema do caminho mínimo é chamada arvore do

caminho mínimo, pois a solução é uma árvore formada por caminhos mínimos a partir do estoque s

específico para todos os outros nós destino r e N - {s}.
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Da mesma maneira que a anterior, esta formulação também modela situações nas quais

pretende-se enviar uma certa quantidade de fluxo a paftir de um nó estoque ^t específico para tdos

os outros nós em 71-ls| da rede. Entretanto, a demanda agora pode variar para cada nô de 71-{s) .

Logo, o nó estoque s específico deverá ter estoque igual a soma de todas as demandas.

Minimizar cx (1.6a)

sujeitoa Ax=b (1.6b)

x¡20 V e¡e4 (1.6c)

fI¡ se i=s
onde bi = ]u" i= 1,...,m.

L-f Vie7l- {s\

Problemas do caminho mínimo com esta formulação também aparecem como subproblemas

em problemas de multifluxo em redes devido a uma outra formulação específica, que também será

apresentada no capítulo 3.

1.4 O Problema do fluxo máximo

O problema de fluxo máximo é um modelo complementar do problema do caminho mínimo,

no sentido de que, o problema do caminho mínimo modela situações nas quais o fluxo esrá sujeito a

um custo, mas não está restrito pela capacidade.

O problema do fluxo máximo procura uma solução factível que envia uma quantidade

máxima de fluxo a partir de um nó estoque s específico para um outro nó demanda / específico, sem

que as restrições de capacidade 0 < x < u sejam violadas.

Sejaf é o fluxo na rede a partir do nó s para o nó t que pretende-se maximizar. Fazendo bi:O

para todo nó i e cj : 0 para todo arco e¡na rúe do problema de fluxo de custo mínimo, o problema

do fluxo máximo pode ser apresentado na forma matricial como:

Maximizar f (1.7a)

sujeitoa Ax +f(e' -e")=0 (1.7b)

0lx¡lu.¡ Ye¡e4 (1.7c)

onde A é a mafnz incidência nó-arco.

Note que no segundo termo nas restrições de conservação de fluxo, tem-se a diferença entre

dois vetores unitários associados ao fluxo/ Portanto, 
"fpode 

ser visto como a variável fluxo a partir

do nó ¡ para o nó s, ou seja/: X¡+¡, orrdo ¿ft1 = (t,s). Isto corresponde a acrescentar o arco etr+r =(t,s)

na rede. Portanto, o problema de fluxo máximo pode ser visto como um caso particular do problema

de fluxo em rede de custo mínimo dado por:

Minimizar - xo*r (1.8a)

sujeito a Ax =0 (1.8b)

0<x¡lu¡ Ve¡e/. (1.8c)

onde A é a matnz incidência nó-arco para a rede, quando esta já está acrescentada do arco
¿tr+l=(t,s), uq+¡ = co € C¡*¡ = -[.

4
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1.5 Garacterização de base para rede

Nesta seção estabelecemos a conespondência entre bases e árvores geradoras.

Pela proposição A.l0 (apêndice A), tem-se que a matriz de restri@s para o problema de

fluxo em rede de custo mínimo @R), tem posto um a menos que o número de linhas (nós).

Pode-se reformular o problema de maneira que a matriz incidência nó-arco tenha posto linha

completo, adicionando uma coluna linearmente independente (variável), tendo limite superior þal a

zero, resultando na seguinte formulação para o problema de fluxo em rede de custo mínimo:

Minimizar cx (1.9a)

sujeitoa Ax+ae'=b (1.9b)

O<x<u (1.9c)

0<a<0 (1.9d)

onde e' é um vetor oom m componentes, cuja /{sima tem valor þal a "1" e as demais þais a zßro.

O grafo associado com o problema (1.9) é chamado graþ enraizado, ã é chamado arco

raizeonólcomonoraiz.Aárvoreassociadaaestegrafoéchamadaarvoreenraizadaeoarco

raiz é representado por um arco incidente sobre um único nó (raiz).

Figura 1.a: Grafo enraizado Figura 1.b: Árvore geradora ewaizada

Proposição 1.1 Seja Aamatriz incidência nó-arcoparaografoproprio conexo Ø=W.rA

tr;rtdomnós. Seja ?=ÍØ.21r^ árvoregeradora paraQ.EntãoO= {N; tr.2 }.-r{ e'} gera R'.

Proposição 1.2 Seja A a matnz incidência nó-arco para o grafo proprio enraizado com nó

raiz I . Toda base para [4, e'1 deve ser formada por e' juntamente com um conjunto de colunas de

A que corresponde a uma árvore geradora para Q .

Proposição 1.3 Seja Ã a matnz incidência nó-arco para o grafo proprio enraizado com nó

niz t. Seja B qualquer base para [4, e']. Então B é triangular inferior.

Esta propriedade é um fator importante para as especializações do algoritmo simplex para

redes, que será apresentado posteriormente.

1.6 Unimodularidade

Nesta seção mostraremos que a matnz de restrições para o problema (1.9) é totalmente

unimodular. Esta propriedade garante que toda solução básica factível para o problema é uma

solução inteira, desde que o vetor de estoques/demandas (b) e o vetor de capacidades (u) sejam

inteiros.
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Seja A uma matriz com elementos inteiros. Diz-se que urna matnz A é unimodular, se o

determinante de toda matr.z básica B para amúnz A é igual a +1.

A proposição a seguir mostra a relação entre unimodularidade e a solução inteira de

programas lineares.

Proposição 1.4 (Unimodularidade) Seja A uma matriz inteira. Entâo as seguintes condições

são equivalentes:

(l) A é unimodular;

(2)CadasoluçãobásicafactíveldefinidapelarestriçõesAx=be0<x(u,éinteirapara

quaisquer vetores inteiros b e u;

(3) Cada matnzbásica B de A tem uma inversa inteira B'r.

Para estabelecer uma conexão entre fluxos em redes e o resultado da proposição anterior,

deve-se considerar uma outra classe de matrizes: as totalmente unimodulares.

Diz-se que uma matnz A é totalmente unimodular, se cada submatriz quadrada de A tem

determinante þal a 0 ou +1.

Proposição 1.5 A matriz incidência nó-arco de uma rede orientada é totalmente unimodular.

Toda matriz totalmente unimodular A, é uma matnz unimodular, pois cada matnz básica B

para A deve ter determinante +1. Portanto, como a matnz incidência nó-arco para a rede é

totalmente unimodular e os dados do problema (capacidades, estoques/demandas e os custos) são

inteiros, toda solução básica factível é uma solução inteira.

Proposição 1.6 Qntegralidade pnmol) Se a capacidade de todos os arcos e o

estoque/demanda de todos os nós são inteiros, o problema de fluxo de custo mínimo sempre tem uma

solução otima inteira.

Proposição 1.7 Qntegralidade Dual) Se todos os custos são inteiros, o problema de custo

mínimo tem variáveis duais otimas inteiras.

1.7 Especializações do método Simplex para redes

Como vimos pela proposíção 1.2, uma base para matriz incidência nó-arco [A,e'] do

problema (1.9) é uma árvore geradora juntamerte com o arco raiz. Portanto com relação a partição

básica para o método simplex, nos referimos a [B,N] como estnttura arvore geradora e a árvore

geradora enraizada associada a base B como arvore basica, denotada por 7r. Os arcos e¡ e ?s são

chamados arcos basicos e os que não pertencem como arcos não-basicos. O fluxo sobre os arcos

não-básicos são dados por : x¡ = 0 ou xj = uj.

6
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1.7.1 Câlculo dos potenc¡a¡s dos nós (variáveis duais)

Dado que a base para o problema (1.9) é triangular (proposição 1.3) podemos simplificar

algumas operações do método simplex envolvendo a base B e sua inversa B'1. Uma dessas operações

envolvendo a inversa da matnz básica é utilizada para determinar os r¡alores das variáveis duais n 's,

dada por rc = cB B-r, que em problemas de fluxo em redes são chamadas de potenciais dos nós.

Mas ¡¡ = c" B'' é a solução do sistema de equações lineares æB = cB. Como B é triangular,

æ pode ser ob'tido diretamente por substituições recursivas.

Em geral, para uma base B com nó raiz I , øB = cB se reduz em:

1Û= 0

ßF0) - ?Irc) = cj V e¡= (FO,TO) e 7n. (1.10)

Uma outra maneira de determinar os potenciais dos nós (lu) através da árvore básica sem que

seja necessário a resolução de um sistema é dado pelo aþritmo a seguir.

1.7.2 Algoritmo para Determinaçäo dos potenciais dos nós (variáveis duais)

0. Inicializaçõo:
Seja 7= W,rfl a árvore geradora btásica comnô raiz I

nlt=O, ?ît -- {ll e ?¿.u=V- {l \.
?lL: conjunto de nós rotulados.

I. Encontrar um arco e¡cujo no Tfl pertença ao coniunto dos nos rotulados:

Sejae.¡ e/ talque FO e?tu eTQ) e?|L.

Se tal arco não existiE vâpra o passo 3.

2. Rotulação do no FQ:

Faça 7[¡1¡¡ = C¡ * ?f16¡

?11=htL \J {F(i)} e ?ru=?rv- F0)\.
Retorne ao passo L

3. Encontrar um arco ei cujo o no F(i) pertença ao coniunto dos nós rotulados:

Sejae, e¡4 lalqueTO e?îu eFQ) e?lL.

Se t¿l arco não existe. termine.

1. Rotulaçõo do nó T(j) :

Faça7C11¡=-cj*ßr()

?11=?11\J {T(i)} e ?îu=?îu- ITQ)}.
Rctorne ao passo l.

Através do algoritmo 1.7.2, todos os potenciais dos nós (variáveis duais) são unicamente

determinados, pois a árvore básica é conexa e não tem ciclos.

7
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1.7.3 Condição de Otimalidade

Um dos aspectos importantes das condições de otimalidade para o método simplex, é que

elas fomecem um mecanismo simples e efrcaz de verificar se uma solução dada, determina de ftto,

em se tratando de um problema de minimização, o mínimo para este problema.

No metodo simplex uma partição é feita na nratitz de restrições A = [8, N], determinando

assim uma matnz básica B e uma ovtra matnz não-básica N. Associada a esta partição existe uma

solução t = [*", x*1. Para verificar se essa é a melhor solução para o problema, isto é, a otima, deve-

se analisar se a partição feita é a <füma, ou seja, verificar se nenhuma das colunas associadas a

matnznão-básica N, não deveriam estar compondo a matriz básica B.

Um conceito chave para a apresentação das condições de otimalidade é a do chamado custo

reduzido, denotado por ci.

O custo reduzido é um custo atribuído aos arcos não-básicos dado por:

ci=c¡-zN se x¡-o e

ci =æNj-q se x¡=u¡

onde N é a coluna não-básica correspondente ao arco não-básico e¡ e c¡ é o custo deste arco. Como

cada coluna não-básica N tem somente dois elementos não-nulos (+l na componente correspondente

ao nó FO e -l na componente correspondente ao nó TO), o custo reduzido pode ser dado por:

Ci =c¡-?rFC)+?116¡ Se xj=0 e

ci = t.tjl - n'r6) - cj se xj = uj.

Portanto o custo reduzido é determinado pelo custo original do arco não-básico mais a

variação dos potenciais dos nós incidentes neste arco.

Pelo apêndice B pode-se observar que, se o custo relativo é negativo, isto é, ci < 0 para

algum arco não-básico e¡, o valor da frrnção objetivo para o problema ainda pode ser menor que o

valor que a solução corrente oferece.

A proposição a seguir estabelece as condições para que a árvore básica seja ótima para o

problema de fluxo em rede de custo mínimo.

Proposição 1.8 Seja 7s uma átwore básica factível para o problema de fluxo em rede de

custo mínimo. Se para algum valor dos potenciais dos nós (¡r), o custo reduzido ci satisfaz as

seguintes condições:

(i) ci > 0 para todo arco e¡ ê ?ytal que xj = 0; e

(ii) cl < 0 para todo arco e¡ ê 7øtal que X.¡ = uj:

então a árvore básica ?a é ótíma.

A condição suficiente de otimalidade apresentada na proposição anterior é também

necessária se a hipótese de nãodegeneração da solução básica é assumida.
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1.7.4 Determinação do arco a entrar na base

Se a árvore básica satisfaz a proposição 1.8, o aþritno simplex termina, com a soluçâo

corrente ótima. Caso contrário o aþritmo seleciona um arco e¡ = (F(k),T(k)) violando as condições

de otimalidade. Assim, os conjuntos dos arcos não-básicos candidatos a aherar o fluxo na rede, ou

seja, serem inseridos na árvore básica ?ssão dados por:

Vr = { et, xy= 0 e cr - ?rFG) +zqg¡ < 0}
Vz = { et, xt = llk O ck - æFG) +æa1¡¡ > 0}

Portanto, o algoritmo seleciona um arco ey e \t e tlt2para entrar na árvore básica.

Pode existir mais que um arco no conjunto Vr \J Vz candidato a alterar o fluxo na rede.

Entretanto, apenas um arco será selecionado.

Existem regras eficientes para selecionar tal arco, como por exemplo:

t Regra de seleção de Dantzig: onde a cada iteração esta regra seleciona uma arco para

entrar árvore básica com violação máxima da candição de otimalida¿e ( I cî l). n rnodu"Cao para a

utilização desta regra é que selecionar um arco dessa forma implica em um decréscimo maior na

frrnção objetivo.

o Regra de seleção do Primeiro arco ilegível: onde o arco selecionado para entrar na árvore

básica é o primeiro arco encontrado que não satisfaz a condição de otimalidade. Na iteração

seguinte, a procura na lista começa a partir do úhimo arco selecionado. Se a procura for até o final

desta lista, volta-se a procurar desde o início da lista. A motivação para utilizar esta regra é que ela

identifica rapidamente o arco entrando.

1.7.5 Determinação da direção de perturbação das variáveis

Depois de selecionado o arco não-básico e¡, adicionando este arco na árvore básica um ciclo

é formado. O fluxo sobre e¡ será alterado por Â unidades, portanto, os fluxos sobre todos os arcos

básicos ao longo do ciclo formado também devem ser alterados por A unidades, para que as

restrições de conservação de fluxo sejam satisfeitas.

Seja e¡ = (F(k),T(k)) o arco não-básico selecionado. A alteração do fluxo sobre o arco não-

básicoédadaaseguir.

Se o arco selecionado ek tem fluxo x¡ = 0, ou seja e¡ € yr, deve-se aumentar o fluxo sobre

este arco, então x¡ - xr * Â. Neste caso, o ciclo deverá ser percorrido no sentido do arco e¡.

Se o arco selecionado e¡ tem fluxo x¡ = u¡, ou seja, e¡ G qrz, deve-se diminuir o fluxo sobre

este arco, então x¡ =xr -4. Portanto, o ciclo deverá ser percorrido no sentido contrário ao do arco e¡.
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Portanto, em ambos os casos, o fluxo corrente sobre o arco não-básico é quem determina em

que o "sentido" o ciclo formado deverá ser percorrido. Esse 'osentido" é chamado de orientação do

ciclo e será denotado por ô.

Dessa forma, a alteração do fluxo sobre o arco não-básico pode ser dada por:

r*+aô, onde u= ft - 
sê €t €vr 

éaorientaçãodociclo.
[-l se eu €Vz

Analisemos agoÍa, quais os coeficientes de perturbaçãopara os arcos básicos. Seja B uma

base correspondente a ârvore básica 7r. Considerando um fluxo igual a Â ou ur - Â sobre um arco

não-básico ek, os coeficientes de perturbação dos fluxos sobre os arcos básicos são dados pelo vetor

y onde:

y = B-rNk, onde Nk é a coluna não-básica correspondente ão ãrco €¡.

Como B é triangular, y pode ser obtido diretamente por substituições recursivas, observando

que: Y=B'lNk +By-eF(k)-er(k).

Novamente, como na determinação dos potenciais dos nós, a árvore básica 7s pode ser

usada para obter os coeficientes do vetor direção y.

Seja P={r,,"r,,s2,€jz,...,sn,ejn,.r*,}oúnicocaminhonaárvorebásicaTsligandonóF(k)

ao nó T(k) . Pela proposição 4.5, tem-se que:

Ë o,, (P)l¡i - eF(t) - 
"t(*),i=l

onde Aj' são as colunas da base B correspondentes aos arcos pertencentes a árvore básica e

O ji (P) é a orientação do arco e, no caminho.

Como as colunas A 
ji 

pertencentes a base B são linearmente independentes, a coluna não-

básica Nk, correspondente ao arco não-básico e¡ selecionado, se escreve como combinação linear

única das colunas Aj' da base B. Logo, as ,n componentes de y podem ser determinadas pela

seqüência de orientação do único caminho na árvore 7s ligando o nó F(k) ao nó T(k).

Fazendo todos os arcos em 7s serem ordenados como seguet € jr,€ jr,...,ê j_ correspondendo

as rø colunas de B tem-se:

lo. fPl se €, =€, e Pyr=j^"' t=I,...,m. (l.ll)
[u cAso contrano

Note que, para os arcos que pertencem a árvore geradora, mas não estão no caminho que

liga o nó F(k) ao nó T(k) a componente correspondente de y é nula. Portanto, serão alterados

somente os fluxos sobre os arcos ao longo do ciclo formado, os demais da árvore básica

permanecerá os mesmos.



Capítulo I - Fluxo em Redes It

A sequência de orientação do único caminho na árvore básica é sempre traçada a partir do

nó F(k) para o nó T(k). No entanto, a alteração nos fluxos sobre os arcos básicos é feita quando o

ciclo formado é percorrido segundo uma orientação daerminada pelo fluxo corrente sobre o arco

não-básico selecionado.

Portanto, os coeficientes da direção de perturbação dos arcos básicos no ciclo devem ser

determinados pela seqüência de orientação dos arcos no único caminho que lþ o nó F(k) ao nó

T(k), mas levando-se também em consideração o sentido em que o ciclo é percorrido.

Considere a figura dada a seguir:

€t 9z€te2

e
e3 e3

Figun1.2a: x3 =Q, $= | Figura l.2b: x3=l¡3, ô= -1.

Nas figuras l.2a e l.2b acima, o arco selecionado para entrar na árvore básica é e¡. O único

caminho que liga o nó F(3) = 3 ao nó T(3) = 2 é dado por P ={3, ê¡ l, e2,21, cuja seqüência de

orientação é dada por O(P) = { l, -l }.
Observe que, alterar os fluxos nos arcos da árvore básica ao longo do ciclo formado pela

adição do arco não-básico e3, é equivalente a aumentâr o fluxo sobre o arco que eslá no mesmo

sentido em que o ciclo é percorrido e diminuir o fluxo sobre o arco que está no sentido contrário

daquele em que o ciclo é percorrido. Na figura 1.2a, onde ô = l, o fluxo sobre o arco ez deve

aumentar e sobre o arco e1 deve diminui¡. Já na figural.2b, onde ô=-1, o fluxo sobre o arco er deve

aumentar, enquanto que sobre o arco e2deve diminuir.

Logo, a alteração dos fluxos sobre os arcos básicos pertencentes ao ciclo é dada por:

xj = xj - Aõq(P). (1.12)

1.7.6 Determinação de A (o valor da alteração dos fluxos)

O fluxo sobre o arco não-básico e¡ é alterado por Â unidades para que a solução do

problema de minimização seja melhorada, isto é, a função objetivo tenha um valor menor, o qual

será melhor do que o valor que a sol;ção corrente oferece.

Nesta seção será determinada por quantas unidades os fluxos sobre os arcos no ciclo

deverão ser alteradas para obter uma nova solução que melhore o valor da função objetivo do

problema.

)
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O limitante para o crescimento de Â é obtido através das restrições de capacidade de fluxo,

0< 
"j 

. u.¡ para todo arco e.¡ no ciclo. Ou seja , pode-se alterar o fluxo sobre os arcos no ciclo

formado até que um dos arcos no ciclo, atinja seu limite superior ou tenha r¿alor nulo (imite

inferior).

Portanto, deve-se verificar os seguintes casos:

. Se Q(P)= ô, isto é, a orientação do arco e¡ éig¡ø,l a orientação do ciclo, tem-se: xj =xj -A
então deve-se garantirQue x¡ - A > 0 Ð Â < x¡.

Portanto, neste caso A de ser escolhido como: Âr = min {x¡}.
O¡(P)=õ

. Se -Q(P) = ô, isto é, a orientação do arco e é contrária a orientação do ciclo, tem-se:

x¡=x¡*Â, entâo deve-segarantirque x¡ *ÂS u¡ Ð Alu¡ -x¡.
Logo, Â deveria ser escolhido como sendo: Lz= min { u: - ã}.

-O¡(P)=õ

o Além de certificar-se da validade das restri@s de capacidade para os fluxo dos arcos

básicos no ciclo, também deve ser verificada a validade da mesma restrição para a variável

não-básica entrando na árvore.

O arco não-básico é alterado por xk = Xk + Aõ, onde :

Sg x¡=0 + ô=1, X*=Q+A<us Ð A<u¡

Sê x¡=ul. ã ô=-1, Xk=llk-Â<Ur - A<U¡.

A alteração Â que os fluxos sofrerão, deve ser escolhida de forma a satisfazer

simultaneamente as restrições de capacidade para todos os arcos no ciclo formado. Assim, Â é

escolhido como sendo:

A = min {A¡, Â2, u¡} . (1. 13)

Se Â = Â¡, entâo um arco básico atingiu o seu limite inferior.

Se A = Â2, então um arco básico atingiu o seu limite superior.

Se Â = u1, €htão o arco não-básico entrando na árvore básica atingiu o seu limite oposto

antes que qualquer outro arco básico atingisse um dos seus limites. Quando isto acontece, nenhuma

mudança é feita na base B. Portanto, depois de atualizados os valores dos fluxos sobre os arcos

básicos e o arco não-básico por A, o arco e¡ deve ser trocado nos conjuntos ryr e y2. Feito isso, a

condição de otimalidade é analisada novamente. Se ela estiver sendo satisfeita o aþritmo termina,

caso contrário um novo arco não-básico deverá ser selecionado para entrar na árvore básica.
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1.7.7 Algoritmo simplex sobre uma rede

0. Inicialização:

Seja ?3 uma árvore hásica enraiza& factível e xj o fluxo sobre o arco e1 €?*

Calcule r pelo algoritmo 1.7.2 .

I. Teste da otimalidade:

Faça y1 = {et*;Xr = 0 e Ck - ?¡FG) + rc.¡6¡ < 0}
Vz= {ex, xr = l¡r I C¡ - 7r¡1¡¡ + æ1G) > 0}.

Se ry¡ w Vz= Ø, termine solução corrente é ótima.

Se não selecione e¡ € \y1 r.J p2.

Faça õ- I se e* ery,

-1 se er €Vz.

2. Determinação de L:

Seja P = {",, ",,, 
s2, € ¡r,..., rn, ejn,.s*, } o caminho em 73 ligando F(19 a T(k).

Faça Àt =ol.Fu {*.,}, Â, =o*þ_u { uj - xi} e Â = min {Âr, Â2, u*}

3. Atualização dos fluxos:

Faça xk = xk + 
^ô.

Para todo e, e Pfaça x¡ = 4 - ÀôQ(P).

Se Â = uk, retorne ao passo l.

4. Atualização da arvore e dos potenciais dos nós:

Faça V¡ = { e1,x¡= 0 onde Q(P) = ô} e

Vq= { ej, xj = uj onde -Q(P) = õ}.

Selecione e. € V¡ v V¿ e substitua e. na árvore Msica ?spor e1*.

Atualize os potenciais dos nós.

Retorne ao passo L

1.8 Árvore geradora inicial

No algoritmo simplex anterior, foi assumido que uma árvore básica geradora factível para

iniciar o algoritmo estava disponível.

Existem várias estratégias para encontrar uma solução básica factível. A apresentada aqui é

chamada início com todas arfifcials e envolve a ampliação da rede.

Considere a matnz incidência nó-arco sem o arco raiz adicionado. Suponhamos que a rede

associada tenha m nós.

Primeiramente, é acrescentado um novo nó m+1. A seguir, para cada nó estoque i com

estoque b¡ acrescentamos um arco artifrcial apartir do nó I para ono m*1, tendo custo e limite
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þais a infinito. O fluxo sobre este arco será þal a b¡, satisfazendo desta maneira a restrição de

conservação de fluxo do nó ¡.

Para cada nó demanda t, comdemanda lbr l , 
""rr.rentamos 

vmarco artificial a partir do nó

m*l parao nó rtendo custo e limite iguais a infinito. O fluxo sobre este arco será lh I , satisåzendo

assim a restrição de conservação de fluxo do nó r.

Desde que os custos associados com os arcos artificiais são infinitos, quaþer solu$o sem

fluxo sobre os arcos artificiais é melhor que uma solução tendo fluxo sobre estes arcos. Este método

corresponde ao Metodo do M-Grande.

A árvore básica é completada usando arcos originais, cada um com fluxo þal a zero. Um

exemplo do método início com todas artifc¡ais é ilustrado na figura a seguir.

{.4}

{-6}

Figura 1.3a: Rede original

Figura l.3b: Rede transformada Figura 1.3c: Árvore geradora inicial

1.9 Uma regra para evitar a ciclagem

O algoritmo simplex para redes, como descrito anteriormente, mantém uma árvore básica

factível a cada iteração, até obter uma estrutura arvore geradora ([B,N]) que satisfaça a condição

de otimalidade þroposição 1.8).

Se a cada iteração, a árvore básica é nãodegenerada, o algoritmo simplex terminará em um

número finito de iterações. Pois neste caso, a alteração A será sempre positiva (^ > 0), permitindo

que o custo da nova estrutura árvore geradora seja Â I cl I unidades menor do que a estrutura árvore

geradora anr.erior, isto é a cada iteração a função objetivo do problema so3erá um decréscimo de

I I cl I unidades. E como o número de árvores básicas é finito e cada uma das estruturas árvores

geradoras tem um único custo associado, o algoritmo encontrará qualquer uma destas estruturas no

máximo uma vez, terminando portånto, em um número finito de iterações.

{0}{0}
t0) {0}{0}

t-6)

t0)

uorc{4}
{-4} {10}

{r0}

{6}
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Entretanto, se em urna iteração a âworc é nãodegenerada, isto não sþifica que em nenhum

momento não ocorrerá uma árvore degenerada. O algoritmo simplex pode obter uma árvore

degenerada a partir de uma árvore nãodegenerada, quando dois ou mais arcos são candidatos a sair

desta árvore básica no passo 4.

Diante da degeneração o algoritmo simplex nâo necessariamente termina em um número

finito de iterações. Pois, se uma árvore básica é degenerada, na iteração seguinæ o A escolhido será

nulo (A = 0). Depois de realizar a troca de arcos na árvore básica no passo 4, uma nova árvore

básica é obtida. Entretanto, essa nova árvore corresponderá a mesma solu$o anterior, já que os

fluxos nâo sofreram nenhuma alteração. Logo, nenhum avanço na direção da otimalidade fosse feito.

Isto poderia fazer com que partições básicas fossem repetidas indefinidamente, cada uma

tendo A = 0. Este fenômeno ao qual o método simplex está sujeito diante da degeneração é chamado

ciclagem.

Para que o método termine em r¡m número finito de iterações, aþmas restriSes sobre a

escolha da variável saindo da base são impostas.

O algoritmo simplex mantém uma árvore geradora a cada iteração. Mantendo um tipo

especial de árvore geradora, chamada árvore geradora fortemente factível, o algoritmo simplex

termina em um número finito de iterações mesmo quando a árvore geradora é degenerada.

Uma árvore geradora é dita ser fortemente factível se todo ãÍe,o e¡ na árvore básica com

fluxo x¡ = 0 est'á orientado para o nô raiz, eriquanto que todo arco e¡ cujo fluxo xj = uj es¡á orientado

para fora do nó raiz. (Toda ârvore nãodegenerada é fortemente factível).

Seja P o único caminho o único caminho na árvore básica inicial a partir do nó i para o nó

raiz. Começando pelo nó F(k) traça-se o caminho a partir deste nó para o nó raiz, marcando todos os

nós deste caminho. Em seguida traça-se o caminho do nó T(k) para o nô raiz. O primeiro nó em

comum entre esses dois caminhos, é chamado apex.

Regra para evitar a ciclagem: Selecione o arco saindo como sendo o último arco

encontrado, candidato a sair da árvore, quando o ciclo é percorrido ao longo de sua orientação

começando pelo nó apex.
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Mulfifluxo ern Redes

2.1 lntrodução

No capítulo anterior os problemas de fluxo em redes eram compostos por um único prodgto,

o qual desejava-se enviar pela rede, a partir de certos nós estoques para seus nós demandas, de modo

que o custo total ou caminho percorrido fosse mínimo. Entretanto, existem problemas onde mais de

um produto compartilham a mesma rede, tais problemas são chamados de Problemas de MultiJttno

em redes.

Problemas de multifluxo em redes possuem uma característica estrutural importante,

podendo ser representados, em parte, como um conjunto de subproblemas separáveis, agregados por

um número de restrições adicionais. Número este, menor do que o número total de restrições imposto

sobre o problemas. Problemas deste tipo que aparecem na prática, frequentemente, possuem um

número extremamente grande de variáveis e restrições. Sendo assim, a aplicação diraa do método

simplex para obter uma solução, pode não ser recomendável.

Existem duas abordagens básicas e atrativas, que foram e estão sendo utilizadas pelos

pesquisadores no desenvolvimento de técnicas especializadas para resolverem problemas deste tipo:

o l)arficionamento e a Decomposição.

Neste capítulo apresentaremos uma formulação matemática para o problema de multifluxo e

a seguir a abordagem do particionamento primal, o qual é uma especialização do método simplex.

2.2 Definição do Problema de Multifluxo em Redes

Existe uma classe de problemas de fluxo em redes chamada Multi.fluxo em Redes ou Fluxo

em Redcs de Multiprodutos, na qual é necessário diferenciar os fluxos de vânos produtos na rede.

O que caraçtenza um problema de multifluxo em rede, é o fato de produtos distintos

compartilharem os mesmos recursos disponíveis na rede. Portanto, para encontrar o fluxo ótimo

destes produtos na rede, é necessário resolver os problemas em comum acordo com cada outro.
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Na formulação matemática, essa interação entre os problemas, eslá representado pelas

chamadas restrições de acoplnmento ou restrições de capacidade mútua, que limitam os fluxos dos

produtos sobre alguns ou todos os recursos disponíveis na rede. Se os produtos não interagirem de

alguma maneira, isto é, não compartilham nenhum dos recursos existentes limitados, os fluxos destes

produtos podem ser vistos como problemas de fluxo em rede independentes.

O tetmo produto esi.á sendo usado como um item específco, ists é, uma mercadoria que flui
pela rede, sendo diferenciado apenas pelas suas características fisicas. Por exemplo, em uma rede

onde deseja-se transportar milho e arÍoz, pela definição usada preselrtemente tem-se somente dois

produtos. Essa definição para produto implica em uma formulação para o problema de multifluxo

chamada Produto Específico, formulação esta apresentada a seguir e que será utilizada durante o

decorrer deste capítulo. Entretanto, os produtos podem ser diferenciados não somente pelas suas

características fisicas, mas também pelos seus pares origem e destino.

No capítulo seguinte, será apresentada outras duas defini$es para produto, de acordo com

seus pares origem e destino, as quais implicarão em outras duas formula@s para o problema de

multifluxo.

A rede é assumida ser idêntica para todos os produtos.

2.3 Formulação do problema

Seja Ç uma rede com m nós e z arcos na qual existe um fluxo de K produtos distintos. A

formulação matemática, em notação matricial, para o problema de multifluxo em rede pode ser

apresentado como:

K

Minimizar I.*** (z.ta)
k=t

sujeito a Axk = bk k: 1,...,K (2.1b)
K

f D*xt.. e.rc)

l! *u 
= 
u* k = 1,...,K (2.1d)

onde: A e a matnz incidência nó-arco (m x n) para a rede Ç (definida no apêndice A);

bk é o vetor estoque/demanda para cada produto k, com m componentes (número de nós).

Será assumido que a rede eslá balanceada, isto é, o estoque total é þal a demanda total, lbk= 0

k:1,...,K;

c'é o vetor custo do produto k, com ,? componentes (número de arcos) e cjk é o custo do

produto k sobre o arco ej;

u* é o vetor de capacidade individual do arco para cada produto k, com n componentes;
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xk é o vetor fluxo para cada produto k na rede, variável de decisão æm n componentes e x¡k

,é avanâvel fluxo sobre o arco ej;

Dk é uma matnzdiagonal (n x n)e Vk D¡k=

o! também pode ser visto como um "åtor peso" com relação a essa restrição;

r é o vetor de capacidade mútua sobre os fluxos nos arcos comn compone,ntes.

A restrição z.lb é uma coleção de K conjuntos de restrições de conservação de Jhtxo,
modelando o fluxo sobre a rede para cada produto;2.1d sâo as restrições de capacidade de /hno
individual de cada produto k, sobre cada arco. Em alguns problemas tem-se uj* = -, isto é, o fluxo

sobre o arco e¡ para algum produto k não é limitado, ou até mesmo para todo produto k e/ou todo

arco e¡. Quando isto acontece, tem-se somente as restrições de não-negatividade, ou seja, xk ) 0,

para todo produto k; as restrições 2.lc são as restrições de acoplamento ou capacidade mútua que

restringem o fluxo total (de todos os produtos), sobre cada arco e¡. São estas as restrições que

"amaÍÍam", ou melhor, agregam os problemas de fluxo de todos os produtos, transformando-os em

um único problema, de dimensão maior, o qual é chamado de problema de mulnfluxo em rede. Os

problemas de fluxos em rede para todos os produtos agora devem ser resolvidos, de maneira que

satisfaçam as restrições de acoplamento.

A matriz de restrições para o problema de multifluxo pode ser representada por:

I seo arco e jtemcapacidademutua

0 casocontrario

A'=

DI(D2DI

A

A

A

Figun2.1 - Mat¡tz dc rcstrições para o problema de Multilluxo

2.4 Particionamento

A abordagem Particionamento explora a estrutura bloco angular com restrições adicionais

da matnz do problema de multifluxo (ver figura 2.1), panicionando a matnz básica, de maneira que,

partes destas tenham características das bases individuais de cada um dos produtos na rede.

Os metodos que utilizam a abordagem de particionaniùnto são especializa$es do metodo

simplex, entre eles estão: o Particionamento Primal, o Particionamento Dual e o Particionamento

P ri ma l- Duai. Neste trabalho apresentaremos o particionamento primal.

[Hartman/Lasdon-72] apresentåram o método Generalized Upper Bounding (GUB) para

problemas de multifluxo em redes, usando a formulação baseada em fluxos nos arcos. Este método é
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uma especialização do Generalized Upper Bounding para problemas blocos angulares apresentådo

por [Lasdon-72).fÍlelgason/I(ennington-77] apresentaram os detalhes da implementação do metodo

de particionamento primal de [tlartman/Lasdon-72].

Daremos a seguir, alguns resultados algébricos que serão úteis na apresentação do método

de particionamento primal por [Helgason/I(ennington-80].

2.4.1 Resultados algébricos

Considere a seguinte matnz E da forma

I * L;'Rr
I

Lr Rr
Lz R2

L3R3I
nr n2 n3

Tz=

E_

lnt
lnz

In,

Primeiramente, examinaremos alguns resultados importantes de operações executadas com a

matnz E dada acima, pois estas operações são requeridas pelo método simplex. Uma delas é nß =
c, que determinam as variáveis duais, utilizadas para calcular os custos reduzidos, e estes por sua

vez determinam qual a vanáryel não-básica a entrar na base; a outra é Ey = a, que determina qual a

direção de perturbação das variáveis básicas, para a obtenção dos novos valores para as mesmas.

Proposição 2.1: Se det (Lr) + 0 e det@) r 0, então der (R2 -L2Lr-tRr) + 0.

demonstração: Seja

Note que Lr e Rz são matrizes quadradas.

I , onde det (Tr) = det (f2) = I
L3LltRr -R3 I

ïì =

I

I

[1,
1",
lr,,

Considere ETrT2 =
R2 -L2LìtRr ln,

Então det(ET¡T)*0 implica que ET¡T2

n2

tem posto coluna completo, então R2-LrL,-tR, deve ter posto coluna completo, caso contrário ETrTz

não teria posto coluna completo. Portanto det(R2 -L2Lr-rRr) + 0.

Proposição 2.22 Se det (Lr) ;¿0 e det(E) t 0, a solução para

t:
l"

R¡

R2

R3 ,][

I

2

3

x

v
z

=l:l
Lw_l

y = (Rz - L2Lr'rRr)-r(r - Lrl,,'ru)

x=Lr'lu-L,-tR,y

z=w - L3 L¡-ru - (R¡ - L, L,-r R,¡y

é dada por:
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Proposição 2.3: Se det (Lr) *0 e det(E) *0, a solução para

xy ò(
[L,
1,,
1",

R

R

R

I

a

5

( 0) é dado por:ur

z=O
y = (r -u L,'t Rr) G, - L2L,{R,fr
x=(u-yLz)Lr't.

2.4.2 Ca¡acnerização de base para o problema de multifluxo

Considere uma rede Ø = W¿41 @m m nós e r arcos. Para obter restrições de igualdade no

problema 2.1, acrescentamos um vetor (s) de r¡ariáveis de folga. E antes de apresentar ulna base para

o problema de multifluxo, acrescentåndo o arco raiz (aÐ na matriz incidência nó-arco de cada

produto k, obtem-se:

Minimizar

sujeito a

\m
lm

lm
Iq
lp

m m

I "\'t
Axk+e'a¡=5k

ID*r* +s= r

VK

Q.2a)

Q.2b)

(2.2c)

(2.2d)
k

o<xk<uk e o<a¡<o Vk,sà0.
A matriz das restrições associada a este problema é dada por:

A*:

D2Dt IDK

A

A

Figura2.2 Matriz de reSrições para o problema 2.2

onde Ã é a matnz incidência nó-arco acrescentada do arco raiz e Dk tem uma coluna nula devido ao

acréscimo do arco raizna matnz de incidência n&arco.

Proposição 2.4. Cada base para A* pode ser colocada na forma:

IUI
TJ? UKs I

S SK

TI f TI(PI tr PK 0

Rri
Rf 0

L-------L-------

!.

0 RK

0

0 BKB*

mntn2 nKp

Figun 2.3 - Matriz básica para Problemas de Multifluxo

onde Br,...,BK são as bases para as matrizes Ã de cada produto.



Capítulo 2 - Multifluxo em Redes - Particionamento primal 21

Na matriz básica B', existem K submatrizes Bk (mxm), que são bases para cada um dos

produtos. Sendo assim, existem K¡z colunas na base B*, associadas com as bases dos produtos

individuais e essas colunas são chamadas colunas chaves.

Para cada submatriz Bk da base B*, tem-se duas outras submatrizes associadas É laxzr¡ e St

Qxm), que identificam os arcos nas restrições de acoplamento que estâo na base individual Bk do

produto k.

Considere a submatriz:

U*

TK

SK

PK

Essa submatriz possui uma coluna nula correspondenrte ao arco raiz em Bk e vetores

unilários para as m-I colwas restantes. Se a componente de valor þal a "1" estiver entre as ø

primeiras componentes, isto é, em É, o arco correspondente na base B" é chamado saturado, pois

eslá no limite de sua capacidade mútua. Logo, a variável de foþ para a restrição de capacidade

mútua relativo a este arco é nula. Se a componente com valor þal a "1" estiver entre as p restantes,

isto é em Sk, o arco associado na base B* é chama do não-saturado (não está no limite de sua

capacidade mútua) e a variável de folga na restrição de capacidade mútua em relação a este arco é

diferente de zero. As variáveis de foþ estão representadas pela submatriz identidade I @"p).

Cada submatriz Rk lrrrn¡ que estão na base 8", contém colunas (arcos) que não pertencem a

base individual (Bk) do produto k. Observe que, a submatriz Rk pode ser nula para algum k. Se isso

acontecer, as submatrizes Tk e Uk correspondentes também serão nulas e consequentemente não

pertencerão a base B*.

Todas as colunas associadas com as submatrizes Rk (para todo k) mais as colunas

correspondentes da submatriz I, são chamadas colunas não-chaves.

Para cada submatriz Rk em B*, existem outras duas submatrizes associadas, Tk (qxz¡) e Uk

þxn¡) Que identificam os arcos nas restrições de capacidade mútua que não pertencem a base

individual Bk.

Considere a submatriz

As colunas dessa submatriz também são vetores unitários, onde se a componente com valor

igual a "1" estiver entre as q primeiras componentes o arco é salurado, e se estiver entre as p

restantes o arco é não-saturado.

2.4.3 A Matriz Ciclo

Depois que a matriz básica est'á na forma como mostrada na figura 2.3, a base Bt pode ser

triangularizada multiplicando-a por uma matnz T dada por:
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¡---

t---

i (-B*rtR*
I

I

I

:I-.t------
ir

-rR

-----J-------

T_

Obtem-se uma matriz básica bloco triangular inferior, da forma:

B*T =

A matriz R2 - L2Lr'¡Rr, proveniente da proposição 2.1 pela triangularização de B*, será

denotada por Q.

Q=

e = Rz - LzLr-tRr = (Tt - ptlBt¡'tRt ... TK - p"1B)'tn")

Esta matriz é chamada base tabalho ou matriz ciclo. Uma coluna da matriz ciclo para

algum produto k, é dada por:

r*-É(B*)-'&u,
onde R¡k é a7ésima coluna da submatriz Rk, referente ao arco ø3 não-básico para o produto k e t k 

é

a 7ésima coluna correspondente ao mesmo arco na submatriz Tk.

Lembrando que (Bk)-tqk = y (com rn componentes) corresponde a sequência de orientação,

do único caminho na árvore básica do produto k, que liga o nó F(i) ao nó TO. Logo, -(B)-tRj*
corresponde a sequência de orientação dos arcos no único caminho na árvore básica que liga o nó

T(i) ao nó FO. É gxm¡ é uma matnz cujas colunas são vetores unitários ou vetores nulos, que

identificam os arcos que estão na base individual @) do produto k e estão saturados.

Portanto, a operação -É (B)'t&k, simplesmente contrai um vetor com m componentes para

um vstor com ø componentes, identificando os arcos do caminho, que estâo no ciclo formado na

árvore básica do produto k e que estão saturados, ordenando-os da maneira em que aparecem nas

restrições de capacidade mútua.

i iB^
l-rlglll.q'

SK

TP"

Iut-sSI

j-rï.:{tpil-.çI.PI

BI

I T"T P. P*

i(B"r'

(B')-'i R
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A coluna tk (q"t) da submatrizTk é um vetor unitário se o arco e.¡ correspondente está

saturado, ou é um vetor nulo caso contrário. Portanto, para i = 1,..., q, as componentes de

lo-É(n)-t\k são dadas por:

(!o-Étn1'&u), =

+l se o iésimo arco saturado é o arco associado a

&*;

+l se o iésimo arco saturado está no ciclo formado

na árvore básica pela adição d" &* (isto é, o arco ej) e

tem a mesma orientação que este arco;

-1 se o iésimo arco saturado está no ciclo formado

na árvore básica pela adição d" &* e tem orientação

contrária que o arco ej;

0 caso contrário.

2.4.4 Cálculo das variáveis duais

A matriz básica (8") admite a mesma forma que a matriz E da seção (2.4.1) onde:

Lz= Rz=

Rs=L¡=

Lr= Rr=

L1 é inversível e sua inversa é dada por:

Lr

Utilizando a proposição 2.3, veremos como a estrutura da base B* pode ser usada

eficientemente para calcular as variáveis duais, onde rB* = c é dado por:

7T,I it2 n') =(.l ci r)
I

Particionando csr e fir compatível com L1 , particionando cs2 e æ2 compatível com Lz e

aplicando a proposição 2.3 onde 7f,3 = 0, obtemos:

Lr Rr

Lz R2

L3 R3

PI PK TI TI

I
SKs UK

I
U

Rri

In*

(B*rt

I
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.,,1[.)-(
2K
Bc

"'={{
c 2l

B
IK e-t e3)cf cB

(B RK

rÍt = fc"" - c"rrlBr¡'rRt -. c"* - c"t*(B*)un* le".

Lembrando que @k)'tRÉ pode ser determinado pela sequência de orie,ntação, como na seção

(1.7.5). Portanto, cs* - c"t*1B*¡'tn$, não eúge multþlicação de matrizes, ape,Íras uma operação

e,lrtre os custos. Logo, n2 pode ser obtido pós-muhiplicando por Q't.

t)-t

r

4

(Bt¡-t

(B*)-t

tgt

{: l={:

tt=(cf; -fi"pt¡1Bt¡-t llBr _clt _firtPt

t* =(cl* -7t'*P*XB*)-t rKBK -c!* -Ic'*P*
Q.4)

Fazendo þ 
t =.lo -IczkPk para k = 1,...,K tem-se: r¡toBu = Fn.

Como É te. no máximo uma entrada nâo-nula igual a I (em cada coluna), n*Ú pode ser

gerado a partir dos dados originais. Portanto, o algoritmo (1.7 .2) pode ser usado para resolver o

sistema acima, onde pk faz o papel dos custos das variáveis básicas.

2.4.5 Cálculo da direção de perturbação para as variáveis básicas

A estrutura da base B* pode ser usada para calcular a direção de perturbação das variáveis

básicas que é dada como sendo t = 1B*¡-tN, onde N é uma coluna não-básica.

Particionando a coluna N apropriadamente, encontrar t = 1B*¡'¡N é equivalente a resolver o

sistema B*y = N dado por:

l[i'][î]
Particionando yt, y2, u, e B e aplicando a proposiçã o 2.2, tem-se'.

L
L
L

R

R

R

I

2

3

I

2

3 I

l|:.

Iv" I
yr=l i l=q-'

Lr'" l

p'l

ut]-(-

Bt -Pt(B¡¡-tot

(Bt) -t

(nr¡-r
PK

2
v Q-t

B* -pK1px¡-tor
(2.s)
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lI
.l

' 
=[:.]=

(B*)-'a,* -{B*¡-'¡*t'

(B')-'

(B*)-'

(Bt¡-t*t - (Bt¡-t¡¡ttzt

(B')-' v"

vi*,."1,".r'll

,.,,][.'

)
yt =T -(s,...s*

Q.6>

(ut...u *) -(st...s *

v

(B')-ta'

(B*)-'o*

t
)l

L t{ ,l'"
(B

-l

..]l[i,.1

yt ="1- stytt - ... slt* - Utytt u1*. e.7)

Novamente, pode-se usar a sequência de orientação para gerar (Bk)'tcrk em (2.5) e o mesmo

acontece com (Bk)'tRk em (2.6) para todo k. Observe que somente no cálculo y2 é necessáno realizar

uma operação com a inversa da matriz Q. Depois de calculado y', y' é obtido rapidamente a partir

das árvores básicas I de cada produto k. Atém disso, como S* e Uo tem no máximo uma entrada

não-nula em cada coluna, o cálculo de y3 é simples e também não requer operações com matrizes.

2.4.6 Algoritmo simplex especializado para o Problema de Multifluxo

0. Inicialização

Seja [xB,xNl uma solução básica factível associada a base B. Arcos raizes e artificiais podem

ser acrescentados em Axk=bk e variáveis de folga podem ser acrescentadas nas restrições de

capacidade mútua para obter uma solução inicial factível.

I. VeriJìcação da otimalidode

Para as variáveis não-b:isicas faça

Yr = U ; xj =0 e cj -cB(B*)-tN <0Ì

Yz= fi ; xj = uj e cj -cB(B*)-tN <01

Se Y¡ v Yz= Ø, termine com 1xB,xN¡ ótimo

Senão selecione / e Y¡ ur Y2.

Faça ð - I se / ery,

-l se / ery,

O custo reduzido (c¡ - cB13*¡rN) é calculado encontrando primeiramente o valor de rc, que

está particionado em [ott,..., ut*, o', zr3], onde zr3 = 0. Use a equação (2.3) para calcular æ2 e

(2.4) pracalcular lot 
t,..., ot*1.
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2. Determinação de A:

Calcule y = (B+){N que estii particionado em y =[ !1, !2, !3 ]. Use (2.5) para encontrar o valor de

y'=Iy",... ,yxl, Q.6) praobter yl = [ytt, ..., ytK] e e.7) para obter y3.

Para as variáveis hisicas calcule:

e A = min {Â1, Â2, u¡}.

3. Atualização da solução

Faça x.¡ = xj * Âô e xj = xj - 
^õyj

Se Â = uj retorne ao passo l.

4. Atualização da base

Faça V3={j;o(¡)=õ e xj=Q} e

v4= {j I o(y¡)=-ô e x¡=u¡ }

Selecione s € V, u V¿ e troque B" com N e retorne ao passo l.

O método de Particionamerito primal é uma especialização do método "Generalized Upper

Bounding" para problemas com estruturas bloco angulares. Este método por sua vez, é uma

especialização do método simplex com a inversa da base na forma produto.

A especialização do método "Generalized Upper Bounding" para problemas com estruturas

bloco angulares possui uma técnica especial, desenvolvida para explorar a estrutura bloco angular

da matnz de restrições e conseqüentemente da matnz básica, permitindo que o método simplex com

inversa na forma produto seja aplicado, entret¿nto, sendo necessário manipular e arrnazenar somente

a inversa de uma matiz de dimensão menor do que a inversa da matriz básica.

Observe que as principais operações executadas pelo método de particionamento primal

requer a inversa da matriz ciclo (Q't) e das matrizes básicas para cada produto. Portanto, para um

bom desempenho do algoritmo é necessário que se tenha disponível uma boa formula para atualizar

a inversa da matriz ciclo.

2.4.7 Atualização da lnversa da Matriz Ciclo

[Hartman/Lasdon-72] mostraram que Q'r pode ser atualiz-ada executando no máximo duas

operações pivot sobre Q-t. A formula dada a seguir para atualizar Q-t, pode ser encontrada no

trabalho de [Helgasonlkennington-80].

A matriz básica B'para o problema 2.2 étnangulanzadapós-multiplicando-a por uma

matriz de transformação denotada por T. Seja Br' e Ti a matriz básica e a matriz de transformaçâo,

respectivamente para a iteração i. Portanto, a matriz básica triangularizada na iésima iteração é

dada por:

o, =*qÊuhÌ 
^, 

= <#Ë,{îofi
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B, = B,'T, (2.8)

então, (Br)'t = ar 1Br)'t (2.9)

Semelhantemente,

B¡*t = B'+, T+t (2.10)

(8,*,)'t = (Ti*r)'r (B',*,)-t. Q.ll)
No passo 4 do aþritmo de particionamento primal, deve-se trocar a coluna básica B" pela

coluna não-básica N. Portanto,amatnz básica B'i*, da iteração i + I difere damatnz básica da

iteração anterior em apenas uma coluna. Logo,

B'i*r=E(Bt.)'t, Q.lz)

onde E é uma matriz coluna elementar.

Entretanto, para manter a propriedade de particionamento se a coluna B' deixando a base é

uma coluna chave, isto é, uma das K¡z colunas de B*, é necessário trocar esta coluna chave básica

por uma outra coluna básica não-chave, antes de efetuar a mudança de base propriamente dita.

Neste caso, amatnz E na equação (2.12) é uma matriz de permutação.

Substituindo (2.I2) em (2.1l) obtem-se:

(B+,)-t= (T+r)'r E (8,')'t. (2.13)

Substituindo (2.9) na equação acima, ob,tem-se:

(B+,)-t= (Ti*r)'t E T¡ (Bi)-r (2.14)

Lembrando que a matriz B = BT é dada por:

B =B"T (2.15)

Fazendo

(2.t6)

As matrizes na equação (2.14) podem ser particionadas como:

Y

(B*,)-t= Kn (8,)-t= \Kn Ti= I V¡

I
lKo.

ln,t

n

Bri i i i

. . ti ..i.. --, - - I . .r-l - i- . r.i:ti(ryll:1n i . i.. ..',

BK

ri-t'cry.illB:.1......
RKi IRrisri...is*!u'-s

-t-----

)-lBl. j-.,,, - irl -f.tq).isl i

I
T I_P

ur-sr tRt RK-l

Cr*l X;i C¡

B

Y-'

Kn Kn t,

ln
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I
I

---1.-Ytr-Ti*r = Kn (T*,)'t Kn E-

KnnKmnKnn

Usando as matrizes particionadas acima na equação Q.l4) e fazendo a muþlicaçâo direta,
obtem-se:

Y,.1= (84 + E3 v) y, t e.t7)
Note que, Y dado em (c.9) também pode ser particionada da seguinte forma:

Km

nn

Y_ g.

D I
lq
ln-q=p

Yl= lq
|n-q=p (2.18)

q n-q q n-q

[HelgasonÆ(ennington-80] apresentam as fórmulas de atualização de Q't, analisando os
seguintes casos:

I o Cøso.' A coluna saindo é uma coluna nâo-chave. Neste caso, a matnz E anterior tem a
seguinte forma:

Como E3 é uma matnznula, a partir de (2.I7)tem-se:

Y,.1= Eo Y, t Q.lg)
onde Ea é uma matriz coluna elementar.

Uma coluna da matriz básica B é chamada coluna fluxo se esta colt¡¡ra pertence as

q-primeiras colunas não-chave desta base ou se ela é uma coluna não-básica entrando e diferente de

uma coluna de folga. Uma linha em (2.19) é dita ser ativa se estå linha está na partição de y
correspondente a matnz Q e é dita ser inativa caso contrário.

Considere agora os seguintes subcasos:

Suhcaso la: Ambas as colunas (a entrando e a saindo) sâo colunas fluxo. Particionando Ea
para ser compatível com \-t como em (2.1g), tem-se:

E+=

Usando (2.18) e (2.20) em (2.19) obtem-se:

a -l
i

- D'Q,' I

E

I Y+-'-

I
---F-t--i

I
Q-t

E+E¡

EriE, I iBz
-_____--rr-_-----

iEo

Eo ¡

T

a

- D'*t Ql,

_t

i+l Esi
- -- '---1-- - - - -' -

EóiI
Y,li=

(2.20)
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Portanto, Q,l,= Er Q't Q.zl)
Subcaso Ib; A coluna entrando é uma coluna fluxo e a coluna saindo é uma coluna de foþ.

Neste caso, antes de executar a troca de colunas, a linha correspondelrte a r¡ariável saindo deve

tomar-se ativa.

Suponha que a variável saindo é so. Entâo,

--g¡: -L--------

D; I
q+l n-q-l

q I n_q_l

onde a (q+l)-ésima linha de Q¡. corresponde ao arco eo. portanto,

(Yi )'t=
Q.23)

Note que,

(Qi)'' (2.24)

Particionando E¿ de modo compatível com y¡ como em (2.22),obtem-se:

Yt lq =) Yt-
)r
ln-q-l

Ìq+l

lo-q-r
Q.22)

.._ai.i........
it

Subcaso Ic: A coluna entrando é uma coluna de folga e a coluna saindo é uma coluna fluxo.

Primeiramente é feita a mudança na inversa da matriz ciclo, a seguir a linha correspondente

a variável de folga entrando deve tronar-se inatir¡a.

A partir de (2.19) tem-se:

Y.i= Q;'

- IrtQ,' i I

Q-,1, = Es
(2.2s)

I q Y,.i=
-| ,-q

ls
| ,-q

onde (e1.,)-'= E, Q,' e.26)

Suponha que sm é a variável de folga entrando. Suponha também que a linha ativa

correspondente ao arco e^é a résima coluna de (e;,)-t e a coluna saindo corresponde a /ésima

coluna de Q¡ e portantc está associada a /ésima linha de (e;,)-' .

Portanto, (Q,.,)-'=Dr (Q,.,)-t?i (2.27)

A matriz D1 (q-lxq) é chamada matriz cancela linha, formada pela matriz identidade

delaando a /- linha e ?i é uma matnz (q* q-t) chamada matriz cancela coluna que também é obtida

a partir da matriz identidade deletåndo a r -coluna.

._.Þ__.

I),*

rl:
Qi

I

I

(Q')''

(8
I-D¡

I

.(a.1.

-b I

I

E5

EuiI -D*, (Q,'-,)-t

(Qi,,)-'
J--

I
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Assim, substituindo Q.26) emQ.27) obtem-se:

(Q,*,¡-'= Dr E5 Q;t 4 Q.2s)

Subcaso Id: Ambas as colunas (entrando e saindo) são colunas de foþ. Neste caso, antes

de efetuar a mudança na inversa da matnz ciclo, a linha correspondente a variável saindo deve se

tomar ativa. Em seguida é feita a mudança na matriz ciclo em seguida a linha correspondente a

r¡ariável de folga entrando deve se tomar-se inæiva.

Suponha que a rrariável saindo é so. Entãq

Yr- I s yt_
)l
lr-q-r q+l n-q-l

q I n_q_l

onde a (q+l)ésima linha de Qi corresponde ao arco n.

Entâo, como no subcaso lb, obtem-se: (el,)-r= E, (e¡)', e.3O)

Suponha que a variável entrando seja s* e que a linha ativa correspondente ao aÍco m

aparece na r-ésima linha de Qi.

Logo, como no subcaso lc, tem-se:

(Q,*,)-t=Do*r (e*,)-tn Q.3l)
Substituindo (C.23) em (C.24) obtem-se:

(e,.,)-,- Dq+r E, (e¡)'t?i.
Portanto,

g.r, = Dq*r E5

(2.32)

2" Cøso: A coluna saindo é uma coluna chave. Então, o arco correspondente a essa coluna

est'á em uma das árvores básicas ?5k para algum produto k. Se este arco é removido da base, a

estrutura dest¿ árvore básica será destruída. Portanto, antes da mudança de base propriamente dita,

deve-se trocar esta coluna de Bk em B* por uma coluna de Rk.

Suponha que a coluna saindo está associada a /-ésima posição em Bk. Seja \k a 7ésima
coluna de Rk escolhida para trocar de posição com B1k. Então, R¡k pode substituir a /ésima coluna

de Bk, se e somente se a matriz resultante é não-singular, ou seja, y¡ t 0, onde y = 1Bk¡-t Rk.

considere B¡ a /ésima linha de (B*)-t, logo y¡ = F, Rio. Seja y = Br Rk, existem dois subcasos.

Suhcaso 2a:7 * 0. Suponha que y¡ # 0, então a7-ésima coluna de Rk pode trocar de posição

com a /ésima coluna de Bk e o particionamento será preservado.

I q+t

ln - q-t Q'29)bir
'b.r'i '.'.'.:"'r."

-¿
Q¡

D;' I
at.

I-b

.1 ¡--

1

Q,' i
--------L-------
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- ---i---t ---

---t---J---

li

----l----f----i----
I : ll

--J--.-!---

t¡l.

li

il
---.i----i.

.r-i-__

Considere a seguinte nrat1rzde permutação dada a seguir

E=
e(k-lÞ+/

<-mk+n'+l

I
(k- l)m + I

I
mk+n'+l

onde n- é dado poÍi n* =

V definida como:

vi=

sek=l

vk caso contrario

fo
J*II
Lk=l

e vr é o número de colunas de cada bloco da matrrz

lo,

(2.34)

lm
vl vK vo

Então, B'i*r (a matriz formada pela matriz Bi'trocando a coluna k - Dm + / com a coluna

mk + n' + l) é dada por B,*8. Então, B'¡*¡ = E't (Bi*)-t, mas E't = E.

Logo, B'¡*¡ = E (8,-)-t. (2.35)

A matriz E está particionada de maneira compatível com B¡', onde,

E¡= <-n +j E¿= <-n +j

1
(k-tþ+t

I
n'+j

Assim, E4 + E3 Vi da equação (2.17) resulta na matnz linha elementar da forma:

Es

(-Bt)-tR

ir:

I
0

J:
-----f-----

..... i..t..
i-y:

-.-_t__---a_-_-
: i :J:

-----f, ____-(---_-l--___t-___

i I i lI

<- linha j do késimo bloco
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Portanto, Y,.l= E Ya' . e36)
Particionando Es de forma compatível com (2.1g), tem-se:

Es= Eo

ir
Substituindo Q.37) e (2.18) eme.34)obtem-se:

Portanto, Q*t, = Eu Qi' Q.38)

Subcaso 2b: T = 0. Entâo, ambas as colunas (ørtrando e saindo) der¡em estar associadas com

o produto k e uma troca direta é possível. Caso contrário, o particionamento de B* poderia não ser

possível. Portanto, não existe mudança na matriz ciclo.

Iq
I n -q Q'37)

I
Eo

iI
.....g.ir....
- DrQul, - DrQ,t I

a -t



Capítulo 3

A Decornposição de

Problernas de MultÍfluxo ern Redes

3.1 lntrodução

A decomposição é utilizada como ferramenta para o desenvolvimento de métodos para

resolver problemas que possuam estruturas especiais, como por exemplo, o problema de multifluxo

em redes, cuja matriz de restrições tem a forma ilustrada na frgara 2.1.

Quando as técnicas de decomposição são utilizadas em um problema com essa estrutura,

obtem-se um problema de otimização chamado problema mestre, que está relacionado ao conjunto

de restrições consideradas complicadas, e um conjunto de subproblema.r correspondentes ao

conjunto de restrições simples. As soluções dos subproblemas embora sejam independentes, são

coordenadas pelo problema mestre de modo que produzam uma solução para o problema original.

Uma motivação para a utilização da abordagem de decomposição para problemas de

multifluxo em redes tendo K produtos, é que estes possuem K subconjuntos de restrições de

conservação de fluxo (um para cada produto), para os quais existem aþritmos eficientes, e um

conjunto formado pelas restrições de capacidade mútua que impedem a resolução do problema como

problemas de fluxo em rede independentes.

Neste capítulo apresentaremos duas técnicas de decomposição, a decomposição recurso-

diretor e decomposição preçodiretor . A decomposição recursodiretor consiste em distribuir a

capacidade mútua dos arcos decompondo o problema de multifluxo em rede em K problemas de

fluxo em rede de custo mínimo coordenados por um problema mestre. Neste trabalho esta

abordagem será resolvida uma especialização do método Otimização Subgradiente de [Held et al-741

proposta por [Kennington/Shalaby-7 7].

A técnica de decomposição preçodiretor para resolver problemas de multifuxo em redes que

será apresentada neste trabalho, foi proposta por [DantzigMolfe -61] e é conhecida como

Decomposição Dantzig-Ilolfe.No capítulo seguinte mostramos o trabalho de Jones et al. (1993) que

estuda o impacto desta decomposição em diferentes formulações para o problema de multifluxo.
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3.2 A Decomposição recurso-diretor

A decomposição recursodiretor, quando aplicada para decompor problemas de multifluxo

em redes, consiste em distribuir a capacidade mútua dos arcos, fixando temporariamente esta

capacidade sobre o fluxo nos arcos para cada um dos produtos. Portanto, para um problema de

multifluxo tendo K produtos, quando a capacidade é temporariamente fixada, o problema de

multifluxo é decomposto em K subproblemas de fluxo em rede de custo mínimo (um para cada

produto) os quais são chamados de subproblemas.

Entretanto, a distribuição da capacidade mútua dos arcos não deve ser feita de forma

aleatona, mas de forma que as soluções dos subproblemas temham urna solução factível e que estas

soluções produzam uma solução factível e mínima para o problema original.

Considere o problema de multifluxo dado por:

Minimizar lc k

sujeitoa Axk=bk
k=l

K

k=t

x

o<xk<uk

k: 1,...,K

(3.Ia)

(3.lb)

(3. lc)

(3.ld)

lD*x*<r
k: 1,...,K

onde A é a matnz incidência nó-arco (mx n).

Seja y = (yt, yt, ..., yK) uma distribuição do vetor de capacidade mútua r, sobre os arcos

para cada produto k (k = 1,...,K). Ou seja, y* é um vetor com valores temporariamente fixados sobre

as capacidades mútuas dos arcos na rede para o produto k.

Portanto, o problema de multifluxo (3.1) eslá separado em K subproblemas de fluxo em rede

de custo mínimo, um para cada produto, da forma:

Minimizar ck xk (3.2a)

sujeito a Axk = bk (3.2b)

0. **. yu vk (3.2d)

Estes problemas são problemas de fluxo em rede de custo mínimo e podem ser resolvidos

pelo método simplex para redes apresentado no capítulo l.

Considere Z*(yr) o valor ótimo para o subproblema k quando a distribuição é yk qk= 1,...,K),

isto é, Zklyk) = min { .* **; Axk = bk e 0. **. y* }.

Portanto, para que as soluções obtidas pelos subproblemas (3.2) sejam factíveis para o

problema de multifluxo (3.1), a soma das capacidades distribuídas sobre cada arco (para todos

produtos), deve ser menor ou igual a capacidade mútua deste arco como no problema original. Ou

seja, deve satisfazer as seguintes condições:
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K

(Ð 
ÐD*y* 

< ';
(ii) 0 < y* < utpara k = 1,...,K.

(3.3a)

(3.3b)

Para que as soluções otimas (mínimas) dos subproblemas (3.2) sejam também otimas para o

problema de multifluxo (3.1), a distribuição das capacidades mútuas deve ser feita de modo a

minimizar a soma dos valores das função dos subproblemas, isto g minimizar a soma ae tf¿t¡,
k=1,...,K.

Portanto, o problema (3.1) é equivalente ao seguinte problema

Minimizar Z(yt,f ,...,y") =I Zk (y*) Q.4a)

sujeito a
KI

k=l

D*y* ' t (3.4b)
k=l

o<l<u* k=1,...,K. (3.ac)

onde Zklyk¡ = min { 
"* 

t*; Axk = bk e 0 l t* < y* }.

O problema (3.4) é chamado problema mestre. Este problema coordena as distribuições e as

soluções otimas dos subproblemas, para que estas forneçam um solução factível e otima para o

problema de multifluxo (3.1).

[Kennington-78] comenta que J.T. Robacker em 1956, foi quem primeiro propôs esta

abordagem de solução para resolver problemas de multifluxo em redes, mas não especificou como

esta abordagem poderia ser resolvida.

Proposição 3.1: A função Z$) = Z(Jt, y',..., yK¡ é convexa sobre o conjunto { yt, yr,..., y*,

yt >0, y2>o,...,yK>0).

Como o problema (3.4) requer a minimização de uma função convexa sobre um conjunto

convexo e compacto, se a ñmção Z(y) fosse sempre diferenciável, condições de otimalidade

convenientes poderiam ser estabelecidas e um algoritmo que produz uma sequência de soluções

factíveis, isto é, um algoritmo de direções factíveis poderia ser aplicado. Entretånto, Z$) nem

sempre é diferenciável (linear por partes). Portanto, algoritmos deste tipo não podem ser aplicados

diretamente.

3.2.1 Resolvendo o problema mestre pelo método Otimização do Subgradiente

[Held et al - 74lpropuseram um método baseado no método do Subgradiente de N.Z. Shor,

chamado Otimização do Subgradiente e o aplicaram para resolver o problema mestre da

distribuição (3.4) para problemas de fluxo máximo de multiprodutos o qual foi adaptado por

[Kennington/Shalaby -77f para resolver problemas de multifluxo de custo mínimo .
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Subgradiente: Umvetor q é um subgradiente de uma função convexa Z emy, se:

Z(ù - Zß,')> n (y - y'), Vy e domZ.
O conjunto de todos os subgradientes de Z ern y' é denotado por ôZ(y') e é chamado de

subdiferencial.

No trabalho de [Held et al - 741, uma distribuição inicial factível, era dada como:

(3.5)

onde os arcos nâo possuíam restrições de capacidade individual, um subgradiente era utilizado para

definir a direção de movimento.

A motivação para a escolha do subgradiente de Z em uma distribuiçâo y como direção de

movimento é dada pela proposição a seguir.

Proposição 3.2: [Geoftion-70] seja xk' uma soluçâo otima pan zkqyk ). Então, v*' é o

vetor multiplicador Lagrangeano ótimo associado a restrição *o <y* de Zklyk ) se e somente se -vk'

é um subgradiente de Zk em yk .

Proposição 3.3: A firnção Z*(yr) é diferenciável se e somente se o dual tem solução otima

única.

Se a função objetivo é diferenciável no ponto de interesse, então o único subgradiente

coincide com o gradiente da função e esta direção produz uma solução melhor para o problema. No

entanto, mesmo quando este não é o caso, um passo é feito na direção estabelecida.

Portanto, a função objetivo pode aumentar, diminuir ou permanecer a mesmapara iterações

sucessivas.

Seja -v um subgradiente de Z no ponto y' A nova distribuição obtida quando y' é

perturbado na direção -v é dada por:

y=y'+0(-v), onde0 éopasso. (3.6)

[Held et al - 741comenta que B.T. Poljak em 1967 mostrou um resultado geral sobre a

escolha apropriada do passo 0 para o método do Subgradiente de N.Z. Shor. Este resultado afirma

que o passo 0 deve ser escolhido de modo que satisfaça a Regra das Séries Divergentes, isto é, a

sequência de passos 0t deve satisfazer as seguintes condições:

(i) 0¡-+ o e (ii) f e, =.o. (3.7)
i=0

Trabalhando com problemas de maximização, B.T.Poljak em 1969, propôs um passo

definido da seguinte forma:

z'-z(v,)

llqll'

É D*v* = r,
k=l

Àe (3.8)
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ondeqéumsubgradienteeÀéumasequêncianão-crescenteonde0<1,<2,2'éo'øalorotimoda

frrnção objøivo e Z$ù é o valor da ñrnção para a solução correrite. Como o r¡alor st;imo Z'é o valor

procurado, B.T.Poljak mostrou que usando uma estimativa Zinferior ao valor énrmo (2<Z) e

)u=2, a sequência Z(y) ou converge pata 2 ou obtem-se, em um número finiæ de itera@s, um

ponto yrparao qual, 2<Zlyr¡.2-.
Considere y como qualquer ponto no conjunto de soluções otimas para Z, isto é, Z$') - Z',

a idéia principal para a utilização deste passo é que: como \eùZ(yù,pela definição de subgradiente

tem-se Z- - Z(y) 2 q (y' - y). Desta maneira, se y¡ não é ótima, entâo a direção r¡ faz um ângulo

agudo com o raio a partir de y¡ passando por y'. Consequentemente, se o tamanho do passo 0¡ é

suficientemente pequeno, o ponto yi+r pode estar mais próximo de y* do Que y¡. Portanto, a sequência

de valores que se aproxima do conjunto otimo.

[Held et al'74] utilizaram em suas experiências computacionais uma estimativa superior Z

para problemas de maximização, isto é, Z> Z'. Pois, a estimativa Znfeno, poderia ser dificil de

encontrar. Observando os resultados, afirmaram que a convergência não depende estritamente sobre

o valor exato da estimativa, sendo sobretudo necessário que a condição 0¡-+ 0 seja satisfeita. Então,

como a estimativa para o valor otimo era superior, sugeriram uma regra para escolher a sequência

{À¡} de forma que 1.¡-+0. Geralmente, uma boa regra é faz-er }";= 2 durante 2D iterações (onde D é a

dimensão do problema), a seguir reduz-se sucessivamente, o valor de À e do número de iterações à

metade, até que o número de iterações atinja algum número L pré-fixado. Então, À é reduzido à

metade a cada L iterações, até que 0¡ seja suficientemente pequeno.

[Kennington/Shalaby -771 utilizaram para problemas de multifluxo em redes de custo

mínimo, uma estimativa nfenorZ (Z <z'). portanto, o passo 0 era dado por:

o, = À, 'dr'),J (3.9),' 
llnll'

Como o tamanho do passo é selecionado baseado somente no comportamento da função, a

nova distribuição y geralmente é infactível. Então, [Held et al - 741propôs uma operação chamada

Operação Proieção, para fazer com que a nova distribuição se torne factível, onde a nova solução é

dada por: y=P[Y+ 0(-v)], onde P[.] proj€ta a solução sobre o conjunto

Y= { y = (yt, V2,..., V*);lo*ru = r, 0<y*< uuk= 1,...,K}.
k=l

O algoritmo termina quando o subgradiente no ponto de interesse é único, isto é, I = 0 e

ôZ(y').Como este critério de parada não é computacionalmente eficiente, [Kennington/Shalaby -77]

fizeram uma adaptação para o método terminar quando a solução obtida esteja próxima da solução
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otima quanto se queira, isto é, escolher um t > 0 para o método terminar se Z(yi) -Z<e(Z), ou

quando um número máximo de iterações L pré-fixado fosse alcançado. [Heþson t al-79]

apresentaram uma caractenzação das soluções para problemas quadráticos com urna única restrição,

que pode ser utilizada, eficientemente, para ræliz.ar a operação projeção que será descrita

posteriormente.

fHelgason/I(ennington-80] usaram o método proposto por [Kennington/Shalaby-7fl para

resolver problemas de multifluxo de custo mínimo, onde os arcos possuíam capacidade individual e

utilizando a caractenzação da solução para problemas quadráticos de [Heþson et al-79] para fazer

a projeção da solução perturbada na direção oposta do subgradiente.

Considere o problema de multifluxo dado por 3.1. Acrescentando as r¿ariáveis artificiais

(vetor a*¡ e as variáveis de folga (vetor s), ob,tem-se:

K

Minimizarlck¡k +Mlak (3.10a)
k=l

sujeitoa Axk+ak=bt k=1,...,K. (3.10b)
K

ID*t* +s= r (3.10c)

;: '-. ut e a* > o vk (3.10d)
onde M é um escalar positivo muito grande.

Na primeira distribuição cada arco tem capacidade igual a yk = u*. Se algum dos

subproblemas Zklyk¡ for infactível, então o problema (3.11) será infactível consequentemente (3.1)

também será infactivel. Se todos os subproblemas são factíveis, entâo tem-se um limite inferior para

a solução do problema dado a seguir.

Minimizar Z(yt,y',...,r) =I Z* (y*) (3.1la)
k=l

K

sujeitoa lDoy*=r (3.llb)
k=l

0 . yu . un k = 1,...,K. (3.1 lc)

ondeZk(yk¡ =min {.*t'+Mlak; Axk+ak=bee*t+sk=yu,f >o an>0 }, oupelateoria da

dualidade Zr(yu) = max { bup* - y*u*; pkA n* < c*, Fru <M1, vk > 0 }.

Os subproblemas dado por Zkçk¡=min {ckxk + Mlak; Axk+ ak =bk e xk + su =yu, xk>O ak >0,}

são problemas de fluxo em rede de custo mínimo e podem ser resolvidos pelo método simplex para

re.les apresentado no capítulo l, usando uma transformação para remover a capacidade individual

(ru < y*) do problema de fluxo em rede, para obter (vk

¡.ilrlioieCe
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3-2.2 Algoritmo: otimização do suþradiente para o probtema de muttifluxo

0. Inicialização

Escolha um e >0 para terminar se para algum i, a solução yi encontrada é tal que 74lt)-LB<e(Z),
onde LB é o limite inferior. Selecione um inteiro L > 0 denotando o número rn¡iximo de

distribuiçõespermitidasea sequência del.'s. FaçaZ* =æ e j =0.

l. Determinar um limite inferior

Faça a distribuição I = ou para k: 1,...K. Enüio, o limite inferior é dado por LB =fZ* (yr) ,
k=t

ondeZk$¡ = min { ck*+Mlak; A*+ak= bkef +sn=yk, *>0 ak>0 },.
Se ak * 0, entâo o problema (3.1) não tem soluçâo.

Caso contnírio, faça (yot, yo', ..., yoK)= p[xot, xot,..., x"K], onde (xot, xor, ..., xoK) é a solução ótima

de zkll¡ k =1,...,K P[.] é projeção sobre y={y =(!t , !2,...,¡Ë¡; fn*yu = r, 0<t'<uk k =1,...,K}
k=l

2. Resolver K subproblemas

z*$5= min { ck f + Mlak;,1* + ak = bk e xk + sk = yik, * > 0, ak > 0 ¡
K¡¡

se I zk 1yf ) < z' faça z' = LZ* (yl), v¿ para o passo 3.
k=l k=l

Senão vá para o passo 5.

3. Verifiear a e - otimalidade

Se Z(y¡k ) - Z' < e1Z') vátpara o passo 4.

Se não vâpra o passo 5.

4. Checar a factibi lidade

Se para a solução correspondente a Z' todas as variáveis artificiais são nulas. termine.

Se não vá para o passo 5.

5. Determinação de uma nova distribuição (projeção)

Se i = L, termine com a melhor solução encontruda

Caso contrário, faça (y*,', yu,t,..., y+rK) = p[ (y¡', y;2,..., y;K) + 0¡ (-vl, -y2, ...,-vK¡¡, onde

o, = r z(Yt"Y?'"''vi)-z'
oi = Âi 

tr. 
Faça i = i+ I e retorne ao passo 2.

3.2.3 A Operação projeção

considere ! =y'+0v, a operação projeção é definida como sendo qualquer

yeY={y=(yt,yt,...,y*);Ën*rn =r,0<y*< u*k= 1,...,K} o maispróximode J segundoanorma
k=l

Euclidiana. Portanto, para realizar a operação projeção o seguinte problema deve ser resolvido.

Minimizar 
{il,r',r',..., 

y* ) - (y,,Í,,...,i- )il; T 
o*r* = r, 0 < v* < u* v t}
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= Minimizar

{(P 
-t-Yi)') ''' 

,1D*vn = 
",0 

< v* ='- ou}

: Minimizar

Este problema pode ser decomposto em j. Portanto, para cada arco j o seguinte problema

deve ser resolvido:

Minimizar Q.r2)

Por simplicidade de notação, para evitar o índice j "- DT Vf e c = r¡ (3 .12) acima pode ser

apresentado de forma equivalente como:

1
a

I
k

onde D éuma matnzdiagonal.

Reescrevendo as restrições (3.13) obtem-se:
t_

Minimizar )zDz-az
2

sujeitoa lz*=c (Î')

(3.14a)

(3. r4b)
k

z¡-u¡<0 (w*) (3.14c)

onde 1., wk, vk são os multiplicador", ¿.'iå,íl-t*u", 
"rÍ13i"¿o, 

gi:l 
ffês tipos de resrrições.

As condições de Kuhn-Tucker para o problema (3.14) podem ser apresentadas como:

drz*-4¡*w1-v¡*À=0 Vkj, (3.15a)

wr (zr - uù = 0 Vk, (3.15b)

v¡ z¡ = 0 Vk, (3' l5c)

w¡, v¡ à 0 Vk. (3.15d)

mais as condições (3.14b), (3.14c) e (3.lad). dr é o késimo elemento diagonal de D .

Considere a seguinte solução como firnção de À:

zr (À) = '"*{*int-a+ , u- l,o} , (3.16a)t Ldu'-)'J'
w¡(I)=max{ a*.-}"-dru*,0} (3.16b)

v¡ (À) = max{À - ar, 0}. (3.16c)

Para qualquer escolha de À a solução dada por (3.16) satisfaz (3.14c), (3.14d).e (3.15d).

Proposição 3.4: A solução dada por (3.1ó) satisfaz (3.15b), (3.15c) e (3.15a).

{ìtt-v-î)',Ðo*r* 
= r,o<v- <,,- vr.}

{T*t-vî)',Toîrî = r,,o<vî <"î ou}

Minimizar

sujeito

zDz-az (3.13a)

(3.13b)

(3. l3c)

zk=c

0(z(u,
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Portanto, panr resolver (3.16) é necessário encontrar um À apropriado tal que (3.14b) seja
satisfeita, isto é, I "u = ".k

zo (I) =

0 se À>au
Cada zr(1") é uma frrnção linear por partes e monotônica não-cresce,nte. A soma de tais

ñurções preserva esta propriedade. Assim, g(1,) também é uma funçâo linear por partes e monotônica

não-crescente.

Note que que z tem n componentes. Então, os pontos de quebra para a fi¡nção linear por

partes g(î") ocorre em 2K pontos: a¡ - d¡u1 e a¡pâra j = l,...,n.Seja a1, cLz, ..., cr,2ç os 2K pontos de

quebra onde cr¡ 1cr,21... 5 c¿zx.

Então,para 1,(e¿1gg(À)=Iuk epara l>crzx+g(f.) =0. Portanto, oproblema (3.13)
k

temsoluçãofactívelseesomentese0<c<lur.Oalgoritmoaseguirob,teml.*talqueg(?"')=c.
k

Algoritmo para obter I'

0. Inicialização

Se c > | uj ou c < 0, termine problema não tem soluçâo.
j

Se não faça I = l, r= 2K,L= Lu¡ e R=0.
k

I. Teste de parada

Se r - / = I, vâpara o passo 4.

Se nâo m = l(l + rl2l¡ onde [kj¡: é o maior inteiro < k.

2. Calculo do novo valor

por:

3. Atualização

Se C = c. termine com a su¡ução À'= G- .

Se C > c, fac4 I = m,L= C e vá para o passo l.

Se C< c, faça r = m,R= C e vá Ftra o passo l.

1. Inlerpolação

Termine com I'= c¿/ + [(q" - (xr) (c - L)l/ (R - L)

Então, À' deve ser encontrado par:ì que g(À)=c. Como dr >0 e ut 2 0 z¡(À) pode ser dada

uk se ¡"<a* -douo

e(À) = 
T "*,^, =T-*{","[?,"-]r]

? 
se au -duu o <L.ao

Faça c = I,n"*{*"["#, "-],0], onde c = 
T,u,^,
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Com o valor obtido pelo aþritmo 3.2.3, os valores de z,w, v são determinados segundo

(3.16). Assim ti ='%, é aprojeçãoprocurada.

3.3 A Decomposição de Dantzig-Wolfe

O nome decomposição preçodiretor é utilizado para classificar técnicas de decomposição

que coordenam a solução entre o problema mestre e os subproblemas, aherando as firn$es objetivo

dos subproblemas através dos multiplicadores de Lagrange (variáveis duais). Os métodos que

utilizam este tipo de decomposiçâo, procuram e,lrcontrar multiplicadores apropriados, de maneira que

as soluções combinadas dos subproblemas Lagrangeanos, resultantes da decomposição, seja uma

solução otima para o problema original.

[Kennington - 78] comenta que Ford e Fulkerson em 1958 foram os primeiros a sugerirem

uma abordagem de decomposição preçodiretor, para resolver problemas de fluxo máximo de

multiprodutos, apresentando a técnica de geração de colunas para a formulação arco-caminho.

3.3.1 Decomposição Dantzig- Wolfe para Problemas de Multifluxo em redes

[DantzigAMolfe-6| apresentaram um algoritmo de decomposição para problemas com uma

matnz de restrições bloco angular e restrições adicionais. Tais problemas, geralmente, possuem um

número muito grande de variáveis e restrições, portanto a base para esses problemas também possui

uma dimensão muito grande. Uma maneira de lidar com essa dificuldade, sugerida por

[DantzigÄVolfe-61] é transformar o problema original em um problema equivalente com poucas

restrições, escrevendo o problema de forma equivalente, em função dos pontos extremos de um

subconjunto das restrições. Quando esta transformação é feita o problema equivalente possui um

número de restrições menor, mas um número extremamente maior de variáveis. No entanto,

utilizando o método simplex para resolver o problema equivalente, uma técnica de geração de

colunas pode ser utilizada.

Uma motivação para aplicação da Decomposição de Dantzig-Wolfe para problemas de

multifluxo (3.1), é que este problema possui a estrutura descrita acima, onde as restrições de

conservação de fluxo (Axk = b*, 0 < r* . u5, formam o conjunto de restrições bloco angulares,

enquanto que as restrições de capacidade mútua constitui as restrições adicionais. Assim

decompondo o problema de multifluxo, os subproblemas formados podem ser resolvidos por

métodos eficientes existentes, por exemplo o método simplex apresentado no capítulo l.

O desenvolvimento da decomposição de Dantzig-Wolfe está baseado no fato de que, um

ponto pertence a um poliedro convexo limitado se e somente se, este ponto pode ser escrito como

combinação convexa dos pontos extremos deste poliedro.
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Proposição 3.5: Seja,S= { x : Ax = b, x à 0 } não vaao elimitado e x', i= 1,..., q, seus

pontos extremos. Então, qualquer x € ,S pode ser escrito como,

qq
x=IÀrtt, II, = I eÀi>o i= 1,..., e.

i=l i= t

Considere o problema de multifluxo em rede dado a seguir, onde a rede possui m nôs e n

arcos e existem K produtos que percorrem a rede (um produto está definido apenas pelas

características fisicas dos itens que percorrem a rede, portanto, K iæns distintos definem K

produtos).

sujeito a

I
k=l

Axk

ckx 
k

k = 1,...,K

Minimizar

bk

0<xk<uk

(3.17a\

(3.17b)

(3.17c)

(3.17d)

K

lD*x*<r
k=l

k = 1,...,K

onde A é amatnz incidência nó-arco (mx n).

As restrições Axk = bk k = 1,...,K formam um conjunto de restrições bloco angular, que pode

ser visto como uma matriz Â com K submatrizes, dada da forma:

A- (3. r8)

Considerando a matnz Â dada, as restrições (3.17b) e (3.17d) podem ser apresentadas

como:

Â* =6onde x - (xt, xr, ..., xK), e 6= (bt, bt, ..., b*),,

0 < x < u onde t = (tt, u2, ..., uK),.

Considere o conjunto,s = {x = (xr, x2, ..., xK)'; Â* =6e 0 < x < u}. Observe que, S é

formado por um conjunto de restrições independentes. Portanto, um ponto extremo para ,S é da forma

ï¡ = (1¡r, x ¡2, ..., x.¡K) onde Î¡k é um ponto extremo solução para Xk - {At* = bk e 0 < xk < uk}.

Sejaxe,S,então

*o =Irjlj,onde lÀ¡ =l eÀ¡>0. (3.19)
, ,=t

Usando a representação acima para x, o problema (3.17) é equivalente ao seguinte
problema:

Ai------(

A
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Minimizar l{.rr)f, (3.20a)

K

!

sujeitoa lltn*r¡)À,+Is=r (3.20b)
j' k=l

Il, (3.20d)

(3.20d)

J

À¡>0 e s>0

(3.21)

onde c - (ct .' ..., cK), o problema (3.20)pode ser apresenrtado como:

Minimizar ICrÀ, (3.22a)
j

sujeitoa lPrÀr+Is=r (3.ZZb)
j

Ð^,=1 (3.22c)
J

À¡>0 es>0 (3.22d)

Este problema é chamado problema mestre, e é equivalente ao problema de multifluxo

(3.17), possuindo somente (n + l) restrições comparando com as (n +Km) restrições do problema

(3.17). Entretanto, possui um número extremamente grande de variáveis, tantos quantos forem os

pontos extremos para o conjunto,S.

Proposição 3.6: Se {I¡ } resolve o problema (3.22), então os vetores

x' = I xjÀj resolvem o problema (3.17).
j

A matriz de restrições para este problema é da forma:

À¡

õ3

IN. 51

ar c",

n{
7r, {

Figura 3.1- Matriz de restrições para o Problema mestre (3.22)

Este problema mestre possui (n + l) restrições. Portanto, devem existir (n + l) coltmas que

constituam t"na base B factível. Considere B1n+ r" a+ r¡ umâ base factível pa^a o problema (3.22) e

õBo custo das variáveis associadas a esta base. A única solução básica não-negativa associada a

esta base satisfazendo (3.22b) e (3.22c), é obtida atribuindo-se valor nulo para as variáveis À¡

associadas as colunas restantes, ou seja, as colunas não-básicas.

Se esta base não é ótima, uma coluna não-básica deve ser selecionada para entrar em B.

I I

Ino;rk = p.
k

ci, = õ,
Definido,

snìtz

E2

rr

a
r

I

l
eoeP

I

Pz

I

P3

I

PN,

I

I
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Considere (n,no) o vstor de multþlicadores Lagrangeanos (variáveis duais) associadas as

restriSes (3.22b) e (3.22c) como mostra a figura 3.1 acima.

Utilizando o método simplex para resolver o problema mestre (3.22), um dos passos

requeridos para selecionar urna coluna não-básica para eritrar na base é analisar o custo reduzido

das variáveis não-básicas, dado por:

(i) õi = õ, -(æ,""r[ti] correspondentes a wriável \,

(iÐ õi = L-(n,n o)["å] **"spondentes as r¡ariáveis de foþ s¡.

Se o custo reduzido é não-negativo, isto é,

(i) õi _õj_np:_no>o 
(3.23)

(iÐ õi =0-Ttd=-æj>0
a solução corrente associada a base B é otima.

Se as condições (i) e (ii) acima, não forem satisfeitas, uma coluna nâo-básica deverá ser

selecionada para entrar na base.

Considere Ci =C: -ßP¡ -fioo custo reduzido associado a variável À¡. O critério usual do

método simplex é selecionar o menor custo reduzido dado por:

minõf = min(õ¡ -o P¡ -ro)j

Substituindo (3 .2 l) obtem-se:

minõi = mirl(.' -nDk)*T -oo Q.24)

Como xj e um ponto extremo de Xk e a solução de um problema linear, cujo conjunto de

restrições é convexo e limitado, ocorre sempre para um ponto extremo. Logo o mínimo em (3.24) é

equivalente ao subproblema:

Minimizar I ("u - æok ¡xj e.zla)
sujeitoa Axk=bk k=1,...,K (3.25b)

o < xk < uk (3.2sc)

Como a fi.rnção objetivo em (3.25) é aditivamente separável em xf e as restrições sobre

xj são independentes para cada k. o problema acima reduz-se a K subproblemas independentes na

forma:

Minimizar (ck -æOk¡xf
sujeito a Axk = bk (3.26)

0<xk<uk
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Portanto, para calcular o menor custo rduzido associado a variável não-básica 1,¡, deve-se

resolver K subproblemas dados por (3.26), os quais são problemas de fluxo em rede de custo

mínimo, não sendo necessário examinar todas as colunas não-básicas. Esta técnica é conhecida na

literatura como geração de colunas.

seja P¡ = (i¡.t, 7 j*', ..., i¡K) um ponto extremo otimo para (3.25), com valor otimo da

função objetivo dadopor Z(n).

Portanto, se ci =Z(ß) - ?[o < 0, ørtão, &r éa candidata aentrarna base doproblema

mestre, cuja coluna associada é dåda como :

P;* =
[?

(D*

I
(3.27)

ri)

Um algoritmo de dois níveis para a soluçâo de (3.17) pode ser formulado, com o problema

mestre sobre um segundo nível e os subproblemas (3.26) sobre um primeiro nível.

Afgoritmo de Decomposição: Assume-se que uma base para o problema mestre (3.22) estÍt

disponível e os multiplicadores (n, nù associados.

Passo I: Usando os multiplicadores de Lagrange resolva os subproblernas (3.26) obtendo

P,'=1 x ¡ 
I (r), î. y2 {n),..., i ¡*(o)) com valor ótimo dado pr Z¡* (n).

K
Passo 2: Calcule min õj = ZZr* (n) - æ o

k=l

Se minõi > 0. Pare soluçâo corrente ótima, faça x = I p¡.À¡
j bæica

onde P1. - (xr', î j.', ..., i¡,K) ponto extremo para S.

Passo 3; Se min cf < 0, forme a coluna dada por (3.27).

Atualize B. obtendo uma nova matnz hisica.

Calcule novos multiplicadores e retorne ao passo I

Observe que a solução para (3.17), não é necessariamente, uma das soluções propostas

pelos subproblemas. Por (3.19), * = (rt, x2, ..., xK¡ é uma combinação de algum número de tais

soluções. Portanto, o problema mestre não pode obter uma solução ótima para (3.17) somente

enviando multiplicadores para os subproblemas, mas combinando as soluções obtidas pelos

subproblemas.

Para o problema mestre formulado em (3.22), a decomposição de Dantzig-Wolfe resolve

problemas de otimizaçâo sobre o primeiro nível, mas não sobre o segundo, onde somente uma única

trocas de colunas é feita.
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O problema mestre Q.22) pode ser formulado de modo que, em ambos os níveis se resolvam

problemas lineares, da seguinte maneira:

Minimizar l¡rf, +õj,Àj* Q.2Sa)
jbæioa

sujeitoa lP.,À.,+P¡,Àr*=r (3.28b)
jbæice

Ir, *l¡* = I (3.2sc)
j brsica

l:>0 j=1,...,n+l e &.>0 (3.28d)
onde 1,¡ j = l, ..., n+l são as variáveis básicas corrente e Ij. é a r¿ariável entrando na base.

Este problema é chamadoproblema mestre restrito.

Observe que a cada iteração da decomposição um problema mestre restrito é formado.

Como a variável entrando na base tem um custo reduzido negativo (õî. 0). Se a base é

não-degenerada a variável saindo terá um custo reduzido positivo, e a nova solução é ótima para o

problema 3.28.

Existem um número de maneiras, na qual o problema (3.17) pode ser decomposto. Cada

uma delas afetâ a forma do problema mestre e do problema mestre restrito.

Uma outra forma de decompor o problema (3.17) é considerar o conjunto dado por

¡k={xk:Axk = bk, 0 < xk < uu ¡ para cada produto k.

Como o conjunto Xk para todo k, é um conjunto compacto e convexo. Então,

existemxf ,...,xlr pontos extremos de Xk, tal que, para qualquerponto x* e * existe um vetor X,k

com nk componentes (nk >l¡, tal que:

ok

** = Ivf Ik, , onde

Adicionando is lrari¿ve¡s d" ;Ë", para as restrições de capacidade mútua do problema

(3.17) e usando a representação para xk dada acima o problema em (3.17) é equivalente ao seguinte

problema:

Minimizar f t.**jlrl (3.30a)
j,k

sujeitoa lnkxiî.i +Is=r (3.30b)
1,k

ok

IrÏ =l,k= 1,...,K (3.30c)
j=l

À1 >0 k=1,...,K e s>0 (3.30d)

=n*yT

ok

IrÏ =l,vk" Àl>ovj,k. Q.29)

It-
1'l

k

r

Considere para cada k = 1,...,K em (3.30),
- cuy

(3.3r)
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Reescrevendo o problema (3.35) em tennos de P,k e cl ,t€m-se o seguinte problema:

Minimizar Ifr- f:
j,k

sujeito a lf,-fi *Is = r
i,k

Irl=l k=l'"''K
J

r: >o,k=I,...,K s>o (3.32d)

Este problema é chamadoproblema meste ou problema extremo

A matriz dos coeficientes do problema Q.32) acima é dado por:

Ài r" L'. ..... ?e.n'¡n' Ài ..... r,l'.
fl fl

n

(3.32a)

(3.32b)

Q.32c)

w

€[1

cL2

cf'ç

b

I

I

I

Figura 3.2 - Matriz dos coeficientes do Problema Mestre

onde e'é um vetor unitário com n componefites, oom "1" na iésima componente e zeÍonas demais.

O problema mestre (3.32) tem n +K restrições. Portanto, devem existir n +K colunas

(vetores com n*K componentes conespondendo aos pontos extremos) que constitua uma base

factível, isto é, essas colunas são linearmente independentes.

Seja B (n+K x n+K) uma matnz básica factível para o problema (3.32) e f" o custos das

variáveis associados a estas colunas básicas. Observe que uma base factível deve conter pelo menos

uma coluna Prk nara cada k. A solução básica não-negativa associada a esta base satisfazendo as

restrições (3.32b) e (3.32c) é obtida atribuindo-se valor nulo para as variáveis ( À| ¡ associadas as

colunas não-básicas. Se esta base não é otima, uma coluna nâo-básica deve ser selecionada para

entrar na base B.

Seja (w, a) o vetor de multiplicadores Lagrangeanos associadas as restrições conforme

mostrado na matriz da figura 3.2, onde (w, c,)B = P.

O custo reduzido para selecionar uma coluna não-básica para entrar na base, dado por:

,tTl = fi - wPrk - ct n correspondente as variáveis f,l ; e-.i = ri (

fi'( f"l

II

II
IP 2 P2.n-

PI,
n^

I
IP eoeK

I PiP

I I

W,C
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õï = o - t*,"{å') - - w.¡ corresponde,nte as r¿ariáveis de folga s¡ .

As condições para a otimalidade são dadas por:

(Ð -cf =t.'k -*Pi -ar à o, k= 1,...,K,

(iÐ E--ur¡>0=+w¡t0,
então, a solução corrente associada a base B é otima.

Da mesma forma que a anterior, se as condições (i) e (ii) não forem satisfeitas, o método

simplex seleciona uma coluna não-básica correspondente Il ou s¡ para entrar na base.

Considere õr*=fi-*PT -dr ocustoreduzidoassociadoavariável ?'1. nortanto, omenor

custo reduzido associado a l.! é dado por:

-*t.,r (fj- -wPrk -a*). (3.33)

Para k fixado, o problema de encontrar o menor custo reduzido é dado por:

1.(fi -*"Pjo -cr).
Substituindo (3.31) na equação acima obtem-se:

mrin ((ck -wDk)V¡k -ø*¡. (3.34)

que é equivalente ao subproblema:

Minimizar (ck - wDk¡yk

sujeito a Ayk = 6k (3.35)

0<y*su*,paracadaK

Este subproblemas são os mesmos que obtido anteriormente. Seja *T, o ponto extremo

otimo para o subproblema (3.35) com o valor da função objetivo otimo dado por zklw¡. Portanto, se

zk(w) - cr¡ ( 0, então ll- é uma candidata a entrar na base do problema mestre, caso contrário

nenhum ponto extremo de Xk é candidato a entrar na base.

Portanto, para calcular o custo reduzido deve-se resolver K subproblemas dados por (3.35)

os quais são problemas de fluxo em redes de custo mínimo, não sendo necessário examinar todas as

colunas não-básicas, mas apenas um subconjunto delas e que ainda podem ser geradas quando

necessário.

Entre as candidatas a entrar na base associadas as variáveis Àl.com custo reduzido

negativo, a selecionada é aquela com menor custo rduzido, ou r.j", ,ïlïl ( zk(w) - o1)

Se a nova coluna selecionada para entrar na base eslá associada a 11. , ela é dada como

P.l =
J f =.*yT. ,

DkxL
Jt.r

t'
Le k

com custo (3.36)
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onde y|. é a solução otima de ftwl.

Embora a coluna entrando ( Pj ) na base produza novos muþlicadores (w,a), colunas

semelhantes podem ter sido geradas pelas soluções de subproblemas de outros subsistemas e um

número delas, provavelmente teria custo reduzido negativo usando os muhiplicadores anteriores. Se

qualquer uma destas colunas tem custo reduzido negativo usando os novos muhiplicadores ( o que

pode acontecer com frequência, uma vez que os o conjunto de multþlicadores não difere muito a

cada iteração), estas colunas podem ser usadas para reduzir o r¡alor da função objetivo do problema

mestre. Portanto, a cada iteração, todas as colunas geradas pela solução de cada um subproblemas,

com custo reduzido negativo pode ser introduzida na base do problema mestre.

A nova formulação para o problema mestre é a seguinte:

Minimizar É I fï ¡,: +Ëfi À:. Q.37a\
t=l

sujeitoa | | r,-l,l+ lrrk.i'1. = r (3.37b)
k=l I bsica k=l

KIri K (3.37c)
I bæica

À: >0 
" 

I*j. t0 parak= l,...,K, (3.37d)

onde Prl são as colunas geradas pelas soluções dos subproblemas anteriores e Pf são as colunas da

base corrente. O problema mestre (3.37) é chamado de problema mestre restrito.

Este problema mestre restrito difere do anterior (3.37), em dois aspectos: (i) o problema

mestre (3.37) tem K restrições de convexidade uma para cada produto na rede, e cada um dos

subsistemas são representados por um conjunto de variáveis f: > 0. Entretanto, como cada coluna

não-básica com custo reduzido negativo é introduzida na base, pode-se esperar um decréscimo maior

no valor da ftn$o objetivo do problema para o problema (3.37). Logo, pode-se esperar um número

de iterações menor para o problema mestre restrito (3.37) do que para o problema mestre restrito

(3.32). Observe que o problema (3.37) pode ser resolvido pelo método Generalized Upper Bounding.

Para os problemas de multifluxo apresentados, o fluxo dos produtos na rede possuem

restrições de capacidade individual (0<xk<uk ). No desenvolvimento da decomposição

Dantzig-Wolfe, os subconjuntos Xk = { Axk =bk e 0< xk <uu¡, com uu finiæ eram limitados.

Entretanto, se este não é o caso, quarido a decomposição Dantzig-Wolfe é aplicada, uma

solução ilimitada pode ser obtida a partir da solução de algum dos subproblemas (3.35), dada por :

yj* > 0'Ay;* = 0 e (ck-wDk)yjt <0, ondey¡k é um raio extremo.

[Tomlin -66] especializou a decomposição de Dantzig-Wolfe para problemas de multifluxo

em redes de custo mínimo de forma que os custos para os subproblemas sejam sempre

k=l I bæica

K

para+À|. = I Ik .,
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não-negativos, isto é, (c* - wDk) > 0, da seguinte maneira: se alguma componente -w¡ é negatirra, a

variável de folga pode ser introduzida na base.

3.3.2 Algoritmo da decomposição de Dantzig-Wolfe

0.Inicializaçõo

Encontre uma base inicial para o problema mestre (3.42) e os multiplicadores

correspondentes (w,ø).

Se uma base factível nâo estii disponível, adicione n + K variáveis artificiais e aplique o método

M-Grande.

I. Teste da otimalidade

Se qualquer w¡ > 0 entilo S¡ é uma candidata a entrar na base.

Senão considere os seguintes subproblemas k = 1,...,K

Minimizar zklw¡ = 1ck - wDk¡*

sujeitoa A*=bk

0<*<uk.
Se zklw¡ - ot ( 0, À1. é uma candidata para entrar na base do problema mestre

Senâo. termine. a solução corrente é ótima.

2. Atualização da solução para o problema mestre

Para k= 1,...,K faça

Se zklw¡ - crr ( 0 atualize a coluna escolhida, troque as colunas na base.

Retorne ao passo I com um novo conjunto de multiplicadores de Lagrange.

Como o algoritmo da decomposição Dantzig-Wolfe gera pontos factíveis a cada iteração,

que fornecem um valor para a função objetivo, pode-se parar o aþritmo quando a diferença entre o

valor da função objetivo em um ponto factível corrente e um limite inferior está dentro de um

tolerância aceitável.

Proposição 3.7: Seja ô o valor da frrnção objetivo para qualquer iteração do método

simplex aplicado para o problema (3.22) com as variáveis duais (w, a,). Seja l',...,irqualquer

soluçâo factível para o problema (3.22). Se w < 0, então,

I.*** = 
ô*I("*(ro)_cr*)

kk



Capírulo 4

0 lrnpqefo ds Forrnulagão sobre a Deeornposição

DantzÍg- Wolfe

4.1 lntrodução

Problemas de multifluxo em redes aparecem quando diversos itens compartilham a mesma

rede, no sentido de que, alguns dos recursos existentes sobre esta rede estão limitados, portanto a

utilização destes recursos pelos itens que percorrem a rede também sâo limitados.

Para o problema de multifluxo em redes apresentado nos capítulos anteriores, um produto

foi definido como um item específico que percorre a rede, isto é, cada item com características

fisicas distintas define um produto. Estå definição para produto, gera uma formulação para o

problema de multifluxo chamada de Problema do Produto Específco. Entretanto, essa não é a

unica definição para o termo produto.

O conjunto de produtos em u¡na rede pode ser dado como: (i) o fluxo de itens específicos

que percorrem a rede; (ii) o fluxo de itens entre uma origem e destino comum; (iii) ou o fluxo de

itens com um destino comum (ou uma origem comum); definidos de maneira única sobre a rede.

O número de produtos gerados é diferente em cada uma das definições anteriores. Portanto,

definições distintas para o produto geram formulações distintas para o problema de multifluxo.

A prática comr¡m sobre a decisão de uma formulação apropriada, tem sido a de escolher a

formulação que produza o menor número de produtos, minimizando deste modo o tamanho do

problema do multifluxo a ser resolvido.

A decomposição de Dantzig-Wolfe, descrita no capítulo anterior, consiste em rescrever o

problema de multifluxo de forma equivalenûe em firnção dos pontos extremos dos subproblemas de

fluxo em rede, que constituem o subconjunto de restrições bloco angular do problema. Portanto,

para cada produto na rede um subproblema deve ser resolvido.

Neste capítulo apresentaremos um estudo feito por UONES et al - 93], que investigaram o

impacto da formulação quando a Decomposição de Danzig-Wolfe é utilizada para resolver

problemas de multifluxo em rede.
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4.2 As Três Formulação para problemas de mult¡fluxo

Considere o seguinte problema de multifluxo em redes

ø
Minimizar 

ã.ut' 
(4.1a)

sujeitoa *l=Ú ke%' (4.1b)
ø
lD¿x¿ < r (4.1c)
oíro 

ke% (4.1d)

Este problema linear é uma formulação genérica para um problema de muhifluxo em redes

onde:

%': é o conjunto de produtos;

!¡k:éamatnzincidêncianó-arcoparaoprodutolsobrearede 8=W,.,/f commnóser?arcos;

x¿: é o vetor de fluxo sobre os arco para o produto / ;

c¿ : é o vetor dos coeficientes dos custos para o produto / ;

b¿ : é o vetor de estoques/demandas requeridas para o produto Í;
r : é o vetor de capacidade mútua dos arcos na rede para todos os produtos k e %,

D¿ : é uma matnzdiagonal de dimensões apropriadas, onde os elementos da diagonal são iguais a I

se o arco correspondente na rede tem capacidade mútua, e tem valores iguais a zeÍo caso contrário.

O problema dado em (4.1) apresenta uma estrutura bloco angular geral para um problema

de multifluxo em rede, na qual o primeiro conjunto de restrições (4.1b) sâo as restrições de

conservação de fluxo para cada produto k e %', e o segundo conjunto de restrições (4.1c) são as

restrições de acoplamento chamadas de capacidade mútua. Para facilitar a discussão, os problemas

de multifluxo apresentados neste capítulo não possuem restrições de capacidades individuais sobre

cada produto.

Existem três maneiras diferentes para se definir um produto sobre uma rede. Cada uma

delas geram formulações distintas para o problema de multifluxo em redes, onde em cada uma, um

produto é definido de uma única maneira.

oProblema Produto Específico (PPE): Nesta formulação um produto é definido como um

item específico que percorre a rede a partir de múltiplas origens para múltiplos destinos, onde o

produto É representa o item específico k. Isto é, se na ruCe existem o fluxo de K itens distintos,

k=I,...,K, o número de produtos nesta formulação será igual ao número de itens. Esta foi a

definição para produto utilizada nos capítulos anteriores.

oProblema Destino Específico (PDE): Para esta formulação um produto é definido como

um item que percorre a rede a partir de múltiplas origens para um destino específico r (ou vice-
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versa, a partir de uma origem específica s para múltþlos destinos) onde o produto,t é dado pelo

par (kÐ, que identifica o item k que percorre a rede a partir de múþlas origens para um destino

específico f.

oProblema Origem- Destino Específicos (POD): Nesta formulação, um produto é definido

como um item que percorre a rede a partir de uma origem específica para um destino específico.

Portanto, um produto k é dado pela tripla (hsÐ, onde k é o iæm I < k < K, s e S é a origem

específica (S c.?1é o conjunto das origens específicas) e f e T é o destino específico $ C71 é o

conjunto dos destinos específicos).

As diferenças entre as formulações são dadas pelo número de blocos das submatrir.es * na

matnz de restrições, pois cada problema tem I ø I blocos e pela densidade do r¡etor de

estoque/demanda b¿.

Læmbramos que em um problema geral de multifluxo em redes, cada produto que percorre

a rede está sujeito às restrições de conservação de fluxo da rede.

É assumido que a rede é idêntica para as três formulações e para cada um dos produtos.

Portanto amatnzincidência nó-arco A¿ = A, para todo k e %'.

A matriz de restrições para o problema de multifluxo geral é dada por:

DD D

A tà

^2

AI

Figura 4.1 - Matriz de restrições para o problema 4.1

Como a rede é idêntica, o número de restrições em cada bloco nil é o mesmo para cada uma

das três formulações, mas o número de blocos varia de acordo 
"orn 

| %'l , deudo aos aspectos

combinatórios de todos os itens, origens e destinos.

O POD terá potencialmente um número maior de blocos de submatrizes A do que o PDE e

o PPE. A malnz de restrições para o PDE terá um número maior de blocos de submatrizes A, do

que a matriz de restrições para o PPE.

Os vetores b¿ variam significativamente entre as três formulações. tsto pode ser visto,

investigando o número de elementos não-nulos para cada bk para as três formulações dadas a

seguir.
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.Para o problema do produto específico (PPE), cada produto É corresponde a um item

específico k, e no vetor de estoque/demanda existem múltiplos elementos não-nulos para as

múltiplas origens e múltiplos destinos. O conjunto de produtos para esta formulação é dado por:

%' (PPE) - { k--k ,1< k <K } e b¿ = (b,*, br*, ..., b-)} (4.2)

oPara o problema do destino especifico (PDE), cada produto É corresponde,nte ao par (k¡),

em cada vetor de estoque/demand" &1 existem múltþlos elementos não-nulos para as restrições de

estoque correspondentes as múltiplas origens, mais um elemer¡to não-nulo correspondente ao

destino específico r. O conjunto de prodtrtos é dado como:

gf: eDE)-{k -(kÐ, l<kcKet € T} eb¿=(0l,ero,...,OJ)} @.3)

âf=Jbl sebf>0ou i=t-t 
lO caso contrario '

onde T çV| . (note que b,k < 0, pois t é um nó destino).

¡No problema origem destino específico ( POD), cada produto É correspondente à tripla

(k,s,t) e em cada vetor de estoque/demanda (b5 existem somente dois elementos não nulos para

cadaprodutokefiumdelescorrespondenteaorigemespecíficaseooutrocorrespondenteao

destino específico r do item k. O conjunto dos produtos para essa formulação é dado por:

%'(PDO)= {É =(k,s,t) l< k<K , s€,S , t e n e bk= @Í, g},..., 0-o )} (4.4)

ef =fbl'sei=sout' [O caso contrario

Para verificar estas diferenças entre as três formulações, considere a rede dada a seguir,

onde existe um fluxo de dois itens, isto é,k = 1,2 com demandas e estoques dados na rede.

b6t<0 e bo2<0

b¿r<o bsz<o
I

b,l>0 bzr>0 b¡r>0
br2>0 b:2>0 br2>0

Figura 4.2: Exemplo de Rede com dois itens

onde b¡k: é o estoque e/ou demanda do produto k no nó i
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oProblema do Produto Específico ( PPE) tem-se: Ef' ePÐ = { k =1,2).

Axl= bl, onde bl= e Ax2= b2, onde b2= , A é a matnz incidêncra no-arco

para a rede da figura 4.2 Amatnz de a formulaSo do PPE é dada por:

oProblema Destino Específico (PDE)tem-se: %(:PDE) ={/=(k¡); (1,6),(1,4),Q,5),Q,6)l

/=(k,Q; (1,6) /c=@t);Q,6\

Ax26= b26, onde b26 =

A matriz de restrições para esta formulação do PDE é da forma

D4D3DZDI

A

A

A

A

oProblema origem destino específco (POD) tem-se:

%'(PDO) = {f =(k,sJ); (1,1,4), (1,1,6) (1,2,4) ,(1,2,6), (2,1,5) , (2,1,6), (2,3,4), (2,3,6)l

Para k - (1,1,4),

bl

bi
bå

bi
bl

bå

b?

bt

b3

bi
b3

b3

bî

b2

b3

0

0

bå

bl

bi
bi
0

0

bå

bl6 -onde
16 _ bróAx

Axll4= bl+l, onde br¿l=

bl

0

0

bi
0

0

D8D7DóD5D.DJD2DI

A

A
^

A

A

A

A

A

D2DI

A

A

para POD é dada ao lado

,onde a matriz de restrições
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Portanto, na formulação para o (POD) a matrz de restri@s possui um número maior de

blocos formados pelas submatrizes A (matnz incidência nó-arco) do que para as formuþões (PDE)

e do (PPE). Entretanto, observe que o vetor b¿ é muito mais esparso para o (POD) que para as

outras duas formulações.

4.3 A Decomposição Dantzig-Wolfe para as três formulações

Nesta seção apresentaremos a formulação matemática geral para o problema mestre e os

subproblemas quando a decomposição Dantzig-Wolfe é aplicada para resolver cada uma das três

formulações do problema de multifluxo.

4.3.1 A Formulação do Problema Mestre Restrito

A decomposição de Dantzig-Wolfe, dada no capÍtulo anterior, considera o conjunto convexo

das restrições bloco angulares (4.Ib) do problema de multifluxo geral (4.1) limitado. Esse conjunto é

composto por subconjuntos convexos de restrições independentes. Então, qualquer ponto que

pertença a um destes subconjuntos convexos independentes (também limitados), pode ser escrito

como combinação convexa das suas soluSes pontos extremos dos subconjuntos.

Utilizando essa combinação convexa das soluções pontos extremos no problema de

multifluxo geral (4.1), um problema mestre equivalenæ é formado.

O problema mestre deve ser apresentado de forma equivalente, para que na resolução da

decomposição o problema mestre também seja resolvido. Este problema mestre equivalente ao

anterior é chamado de problema mestre restrito. A formulação do problema mestre restrito

apresentada a seguir é uma formulação geral para o problema geral de multifluxo apresentado em

(4.1). O conjunto %l'serâ usado no problema mestre restrito para representar o conjunto de produtos

para cada formulação.

Como a técnica de geração de colunas é utiliz-ada no algorítmo da decomposição de

Dantzig-Wolfe, existe um número variando de colunas associadas com cada k e %' no problema

mestre restrito elaborado a cada iteração da decomposição. Seja J¿ o número total de colunas no

problema mestre restrito corrente, associado com o elemento É. O problema mestre restrito geral

podeserdadocomo: Minimizar ¡ ltc-tjl{ (a.5a)
keØ ¡etk

I I(I)'*!>tJt*Is = r
keff leJk

14=1 keet:
jeJ*

(4.5b)

(4.5c)

sujeto a

4=oparacada j . J*, ke %) (4.5d)
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onde xf é a jésima solução ponto extremo do subproblema associado ao produto ,4.

As matrizes das restrições para o (POD), (PDE) e para (PPE) são semelhantes, isto é, a

matnz incidência nó-arco é mesma para as três formulações, portanto o problema mestre para as

três formulações também são semelhantes. Entretauto, o número de restrições no problema mestre é

dado pelo número de restrições de capacidade mr¡tua mais um número de restri@s de convexidade,

associadas as soluções pontos extremos dos subproblemas. læmbramos que o número de

subproblemas é daerminado pelo número de produtos na formulação.

Portanto, o número de restrições de convexidade para o problema mestre restrito pode ser

muito diferente em cada formulação, dependendo da definição de %.

Como o conjunto gfVOD) tem muito mais elementos do que %(PDE) e do que %'(PPE),

conseqüentemente, terá muito mais restri@s de convexidade no problema mestre restrito do que as

outras duas formulações. E o conjunto %(PDE) tem mais elementos do que %'(|PE). Logo, PDE

tambémterá mais restrições de convexidade noproblema mestre restrito do que o PPE.

4.3.2 A formulação do Subproblemas para (POD), (PDE) e (PPE)

Para cada iteração do aþritmo da decomposição Dantzig-Wolfe, um subproblema é

resolvido para cada k e %'. Para o problema de multifluxo (4.1), cada subproblema descreve um

problema de fluxo em rede de um único produto.

O formulação para os subproblemas pode ser apresentada por:

Minimizar(c¿-wD¿¡l (4.6a)

sujeito a !¡* =Ú (4.6b)

t¿ > o (4.6c)

onde os elementos do vetor w são os valores dos multiplicadores de Lagrange (variáveis duais)

enviadas pelo problema mestre e que estão associadas as restrições de acoplamento (4.5b).

O problema (4.6) são problemas de fluxo em redes , onde as soluções r¿ariam de uma

formulação para outra , sendo unicamente determinada por b¿ .

o Para a formulação do (PPE), b¿ determina que o item k deve ser enviado a partir de

múltiplas origens para múltiplos destinos. Neste caso, os subproblemas (4.6) que devem ser

resolvidos a cada iteração, são problemas de fluxo em redes de custo mínimo, o qual foi apresentado

no primeiro capítulo deste trabalho. Assim, o ponto extremo gerado por este subproblema é uma

árvore de custo mínimo.

oNa formulação do (PDE), b¿ contém múltiplos elementos positivos, correspondentes as

múltiplas origens do item k e um único elemento negativo para a demanda do destino específico t.
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Esses subproblemas são problemas de fluxo de rede do caminho mínimo com múltiplas origens.

Portanto, a solução para cada um dos subproblemas é um vetor de fluxos sobre os arcos

determinando uma árvore de caminhos mÍnimos provenie,ntes detodos os nós estoques do iæm k para

o nó destino específico t. A formulação deste subproblema foi apresentada em (1.6) também no

primeiro capítulo.

o Para a formulação (POD), b¿ é um vetor de esûoques/demandas com somente dois

elementos não-nulos, que correspondem as restri@s de consenação sobre o fluxo entre uma origem

específica e um destino específico. Portanto, os subproblemas para esta formulação, que são

resolvidos a cada iteraçâo, são problemas do caminho mínimo onde a solução para cada um dos

subproblemas é um vetor de fluxo sobre os arcos determinando o caminho mínimo a partir do nó

origem específico s para o nó destino específico r do item k. A formulação para este subproblema foi

apresentada em (1.4) no primeiro capítulo.

Analisando a densidade do vetor b¿ pode-se observar que a solução ponto extremo obtida

quando um subproblema para a formulação (POD) é resolvido, é mais esparsa do que a obtida pelos

subproblemas do (PÞE) e do (PPE). Pois a solução ponto extremo para o subproblema do POD

representa o fluxo ao longo de um único caminho. Logo, a coluna adicionada no problema mestre

tem um elemento igual a "1" correspondente a restrição de convexidade e todos os outros valores não

nulos þais a demanda b"* Enquanto que, a soluçâo ponto extremo obtida a partir dos

subproblemas de (PDE) e do (PPE) produzem um número variando de valores não-nulos dentro de

cada coluna.

4.4 Comparação das Formulações

Como o conjunto %'(POD) tem potencialmente, um número maior de elementos do que os

conjuntos das outras formulações, isto é, do que %'(PDE) e do que gl'(PPE), existem muito mais

subproblemas e portånto, a cada iteração existe um número maior de c¡lunas adicionadas ao

problema mestre restrito da decomposição.

Entretanto, [Jones et al. -93] concluíram que para alguns tipos de redes, o número total de

pontos extremos adicionados no problema mestre restrito para a formulação (POD) é menor do que

o número de pontos extremos adicionados no problema mestre restrito de (PDE) ou do (PPE).

Considere J, 
¿ 

o número de pontos extremos associados com o protiuto k e % adicionados

ao problema mestre restrito até a iteração t. Defina (J t como o número máximo de colunas na

decomposiçãoparaaiteraçãotassociadocomqualquerelemento kelî,istoé, (Jt=maxt.s\rkl.
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Portanto, para tdas as formulações, um limitante superior para as colunas no problema

mestre restrito na iteração t ¿ lØlx fc1. [ones et al. -93] frznram extensivos experimentos

computacionais com problemas de multifluxo em diferentes aplica@s e concluíram que:

I qpoø> I x @r"€oD) << I q.poq I x Ícr¿GDE) (4.7)

onde,

To é o número de iterações para a otimalidade do POD; T¿ é o número de iterações para a

otimalidade do PDE; | øfpOo>l é o número de produtos na formulação do PoD; | øVoÐl e o

número de produtos na formulação do PDE) @r"(POD) é o número máximo de portos extremos

que um subproblema do POD pode gerar atÉ a iæração Ts; Itr¿GDE) é o número máximo de

pontos extremos que um subproblema do PDE pode gerar até a iteração T¿.

Isto pode ser verificado, investigando o número total de pontos extremos em cada uma das

duas formulações, na rede dada a seguir.

Figura 4.3a Figura 4.3b

Observe que na figura 4.3apara a formulação do POD esta rede possui 6 (seis) possiveis

caminhosapartirdecada nóestoqueS= {1, 2,31para oúnicodestinot e T={6} sendoque, para

cada (k, s, t) existem somente duas soluções caminhos possíveis. Para a formulação do PDE esta

mesma rede possui 8 (oito) possíveis árvores solução. A figura 4.3b mostra que a adição de um nó

na rede aumenta o número de soluções caminhos de 6 para 9, enquanto que o novo número de

soluções árvores aumentou de I para 27. Potanto, para essa pequena rede pode-se observar que o

número de pontos extremos gerados por cada subproblema do POD é menor do que o número de

pontos extremos que um subproblema do PDE pode gerar.

As diferenças entre a formulação baseada em caminhos do POD e entre as formulações

baseadas em árvores do PDE e o PPE foram apresentadas. Entretanto, para um comparação válida

entre as três formulações estes problemas devem ser matematicamente equivalentes, o que é

suficiente mostrar que os subproblemas são equivalentes.

Adiante serâo apresentadas algumas proposições que mostram a equivalência entre POD e o

PDE. Entretånto, o exemplo dado a seguir demonstra que o POD não é equivalente ao PPE,
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comparando a solução otima de um conjunto de problemas do caminho mínimo do POD e a solução

otima do PPE correspondente ao problema de fluxo em rede de custo mínimo.

b1lt o
trol

bl<o

t1¡

h,> o b¿1'o
Irol

Figura 4.4 Exemplo da não validade dos coroliírios 4 .2 e 4.3 para PPE

Para este exemplo da figura 4.4, o POD tem dois produtos definidos como É = (þs¡) onde

gl'(POD): {(1,1,3), (1,2,4)} . A soþão otima para os dois suproblemas tem um custo total de 20

unidades, enviando o fluxo sobre os arcos (1,3) e Q,4).Como a formulação do PPE impõe somente

conservação de fluxo agragados em cada nó, a solução resultante utiliza os arcos (1,4) e (2,3) com

um custo de 2 unidades.

A equivalência entre POD e PDE é agora estabelecida através das seguintes proposições.

Proposição 4.1: Seja ** uma solução åctível para o PDE, então existe uma solução otima

paraoPODdadapor**tparacada s e S(conjuntodas origens),t e T(conjuntodosdestinos) e I

< k < K, tal que;

*o = I**", (4.g)
se^9

Este lema permite que os fluxos agregados em uma estrutura árvore a partir de todos os nós

estoques para um destino t, pode ser decomposto em um conjunto de caminhos a partir de um nó

estoque específico para o nó destino em questão.

Proposição 4.22 Se os custos sobre os arcos na rede não dependem da origem ou destino dos

produtos e r*'é ótima para o POD, então xh dado em (4.8) é otima para o PDE.

Proposição 4.3: Se os custos sobre os arcos na rede não dependem de sua origem ou destino

e xut é otima para o PDE, então uma solução otima para xk' para o POD pode ser construída a

partir da solução ótima xkt tal que (4.8) seja válida.

Portanto, quando a decomposição de Dantzig-Wolfe é utilizada para resolver a formulação

do POD, as proposições anteriores 4.2 e 4.3 permitem que as soluções pontos extremos do POD

sejam obtidos através das soluções árvores do caminho mínimo otima dos subproblemas da

formulação PDE e vice e versa.

Logo, o número de subproblemas que devem ser resolvidos a cada iteração da decomposição

de Dantzig-Wolfe para a formulação POD pode ser reduzido, sendo necessário resolver apenas
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I ø eøÐ I e decompondo as soluções desta árvore em c:¡mirihos ótimos para os poÍtos extremos

correspondentes no POD.

A ñgura dada a seguir ilustra um exemplo de decomposição de fluxo para as formulações

POD e PDE.

x3ak = ¡trkta¡grtt
x34klt- xr3klt xl*â:xæm

xr¡k Xæk x¡3klt- x¡3h xzJat= &f

Figura 4.5a: Solução para o PDE Figun 4.5ib: Solução para o POD

4.5 Uma formulação baseada em caminhos para o PPE

As proposiSes 4.2 e 4.3 nâo são válidas para uma comparação direta das formulações

baseada em árvores do PDE e do PPE, mesmo quando os custos sobre os arcos na rede não

dependem de sua origem ou destino. Ou seja, uma solução otima para o subproblema do PPE não

pode ser construída agregando-se as soluções dos subproblemas do PDE e portanto, nem através das

soluções dos subproblemas do POD.

Entretanto, o PPE pode ser transformado em r¡ma formulação equivalente baseada em

caminhos.

Considere a rede do PPE Ø = l?î ll com m nós e t? arcos e uma ampliação dada por:

E=¡lA,rl1, onde ù=?îw.î.rf , com S={ô,,3,,...,3¡ç}chamados de nós super-estoques e

î = {îr,îr. . .,î*} chamados de nós superdemandas e

,2 = ,l ur { (3,s):3 e ^î, s e S} w {(t,î): t eT,î .î7 , e S e T são os conjuntos originais de estoques

e demandas.

Figura 4.6: Ampliação da rede para o PPE

Para que este problema encontre uma solução caminho, isto é, que o fluxo do produto êk

percora a rede a partir de seu nó super-estoque q para o nó superdemanda Îu é necessário que no

vetor de estoque/demanda tenha somente dois elementos não-nulos, sendo um cofrespondente ao nó

@

@

@

@

2

3

R
E
D
E
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super-estoque { e * outro correspondente ao nó superdemanda Î. . este problema é chamado de

Problema Produto Específico Ampliado (PPEA).

Para que o Problema Produto Especifico Ampliado (PPEA) seja equiralerlte PPE, o fluxo

total a partir do nó superestoque do proftrto k=kpara o nó superdemanda deve sertal que:

(4.e)

ondeb"kéoestoquedoprodutok,disponívelparaonóestoqueoriginals;b,kéademandado

produto k para o nó original t, garantindo que os estoques disponíveis nos nós super€stoques

satisfaçam todos os estoques originais e que a rede está balanceada;

(ii) os fluxos sobre os novos arcos corespondente aos arcos a partir dos nós super-estoques

para os nós estoques originais, e o fluxo nos arcos a partir dos nós demandas originais para os nós

superdemandas, devem ser incluídos nas equações de fluxo em rede para manter a conservação de

fluxo dos nós demandas originais e dos nós estoques originais.

Sejam îk : vetor de fluxo do produto k através da rede Ø; lt: matriz incidência nó-arco de

Q. Então,

AÎ onde ôk

Depois da transformação, o PPEA pode ser apresentado como:

Minimizar I c*x* (4.10a)

(Ð bi = Iuf = Iul
se,S teT

kkb rûonde
K

; e Iñî*<r,
k=l

0

^b..

0

?
b,*

0

;

k=l

K

sujeto !D*x* < r
k=l

Âî = 6u k =1,..., K

î>0
xl*" < UI para cada 3* e,f , s € ^S, k = 1,...,K

*å* <bf paracadat eT,îreT. k=1,...,K

(4.10b)

(4.10c)

(4.lod)

(4.10e)

(4.10Ð
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onde,

Tå" éofluxosobreoarcoapartirdonó 3* eS para nós e Sdoprodutok;

X[* é o fluxodoprodutoksobre apartirdonót e T paraonó î* el ;

il*. 
= 

UI e ;$* < b| são incluídas como desþaldades para gararrtir que na solução

factível otima o fluxo sobre o arco xi" r x[* sejam þais a demanda e estoque do problema

original PPE.

A matriz de restrições para o PPEA;e dada por:

Â 1

Â2

KA

ñr ô2 ôK

I
I

I
Figura 4.3 Matriz de restrições para o PPEA

No problema do PPEA, o vetor de estoques/demandas possui somente dois elementos não

nulos, como no POD, entretanto as restrições de limite (capacidade ) sobre os fluxos nos arcos 1lr"

e x|* toma esta formulação diferente da formulação do POD.

As restrições sobre o limite de xf*, " xå* , podem ser incluídas ou no problema mestre ou

nos subproblemas. Se na decomposição estås restrições permanecerem no subconjunto de restrições,

o problema mestre formado será igual ao problema mestre da formulação dada em (4.5), entretanto,

nos subproblemas, para cada produto k existirá um limite inferior e superior sobre os arcos

adicionais (Ê*,s) e (t,Î-), de maneira que a solução deste subproblema será idêntica a solução dos

subproblemas do PPE.

Por outro lado, se as restrições de limite sobre os arcos (3n,s) " (t,â.) são considerados no

problema mestre, as soluções do subproblemas serão semelhantes as soluções dos subproblemas

obtidas pela formulação POD, ou seja, a solução dos subproblemas será um único caminho a partir

de um nó super-estoque para um nó superdemanda.
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Observe que, como as restri@s de capacidade dos arcos adicionais não pennanecem nos

subproblemas, as soluções caminhos mínimos obtidas pelos subproblemas sâo infactíveis para o

PPE original. Pois a demanda do nó super-estoque dos subproblemas que devem ser resolvidos é

dada por:

6i =Ioi =Ibl . (4.n)
s€,S teT

Logo, as soluções caminhos mínimos dos subproblemas devem necessariamente e,nviar um

fluxo total 6[ a partir do nó super-estoque { p"o um único nó estoque original s.

Esta solução caminho mínimo obtida pelos subproblemas é infactível para PPE, é então

faúibilizøida no problema mestre, através das restrições de capacidade sobre os arcos adjacerites a

todos os nós superæstoques e superdemandas.

Embora as restrições sobre os arcos adicionais estejam na forma de desþaldade no

problema mestre restrito do PPEA, a decomposição faz com que sejam satisfeitas para como

igualdade por causa das restrições de conserr¿ação de fluxo nos subproblemas.

Portânto, assim que uma solução inicial f¿ctível é obtida para o problema mestre restrito,

esta solução satisfaz as restrições de estoque/demanda originais da formulação do PPE.

Para obter uma solução inicial factível para cada produto k, deve existir pelo menos um

caminho passando por cada um dos nós estoques e demandas originais no problema mestre.

Como os subproblemas geram uma única solução caminho mínimo a partir de um nó super-

estoque para um nó superdemanda a cada iteração. Portanto, para obter uma solução inicial factível

para um produto k, devem ser gerados tantos caminhos mínimos quantos forem necessário para

passar por todos os nós estoques e demandas orieinais.

Considere o exemplo dado a seguir, onde existem dois itens que devem percorer a rede,

com 3 nós estoques, 3 nós demandas e 2 nós intermediários

,r.\
@@ ô.

Figura 4.8:Solução do Subproblema do PPEA

A figura acima mostra uma solução, que será adicionada como uma coluna 3,' + Îrno

problema mestre restrito. Entretanto para satisfazer todas as restrições de estoque/demanda para o

produto k = l, o problema mestre também deve ter colunas associadas com os arcos ( 3., , 2\, (q , 3),

e, îì e (8, î,¡.

2
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Para satisfazer estas restrições, o subproblema para o prduto I der¡e ser resolvido pelos

menos três vezes, gerando os caminhos:

i, (i,t), l, (1,4), 4, (4,5\, a 16, îr¡;

3r , t 3t ,2),2, (2"4), 4, (4,7), 7 Q, îù;

E, (q 3),3, (3,5),5, (5,8), 8 (8 q).

O subproblema deve escolher 3 dentre os 18 caminhos possíveis, entre o nó super-estoque 3'

e o nó superdemanda ûr, antes de obter uma solução inicial factível para o problema mestre restrito.

Os caminhos passando por todos os nós estoques e demandas originais paftr o produto 2,

também devem ser gerados, para que as restri@s de conservaÉo de fluxo sejam sæisfeitas e urna

solução factível para o problema mestre restrito seja obtida.



Cornentários Fineis

Na primeira parte deste trabalho foram revisados propriedades e conceitos que

possibilitaram um esh¡do sobre os modelos de fluxo em redes (com um unico proùrto), tais como: o

problema de fluxo em rede de custo mínimo, o do caminho mínimo e suas váriações, bem como a

especializaçãodo método simplex.

Tal estudo preliminar se fez necessário para uma melhor compreensão das modelage,ns e

métodos do problema de multifluxo, enfatizado neste trabalho.

Numa primeira formulaçâo do problema de multifluxo chamada problema produto-

específico, onde um produto é definido como um item específico, foram estudadas três abordagens

de solução: o particionamento, a decomposição recursodiretor e a decomposição de Dantzig-

Wolfe.

Para concluir nossos estudos, foram apresentadas outras duas definifoes para produto,

implicando em outras duas formulações distintas para o problema de multifluxo: Problema

destino-específico (PDE) baseada em árvores e o Problema origemdestino-específicos (POD)

baseada em caminhos.

Utilizando a decomposição de Dantzig-Wolfe em ambas as formulações, pode-se observar

e verificar, a despeito de implementações computacionais, que o número de subproblemas a serem

resolvidos a cada iteração da decomposição de Dantzig-Wolfe, é muito maior para a formulação

baseada em caminhos (POD) do que para a formulação baseada em árvores (PDE), e

consequentemente, um número maior de restrições de convexidade no problema mestre do POD.

Entretanto, o número de pontos extremos para os subproblemas na formulação POD é muito menor

do que o número de pontos extremos dos subproblemas para a formulação PDE, resultando num

desempenho computacional favorável à primeira formulação, conforme relatado nos estudos de

[Jones et al. - 93].

Para a formulaçâo de produto-específico (PPE), o qual não é equirralente às outras

formulações (PDE) e (POD), foi apresentado uma formulação equivalente baseada em caminhos
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(em oposição à formulação original baseada em árvores), aumentando o número de variáveis e

restrições e as conclusões computacionais obtidas por [Jones et al. - 93] foram análogas a anterior.

Tais resultados contrariam a crença de que modelos mais reduzidos sejam mais fåceis de

serem resolvidos.

A idéia de mudar a formulação do problema de multifluxo para tornar um aþritmo de

otírnização mais eficiente pode ser aplicado a outros metodos existentes tais como: o método de

pontos interiores para otimização bloco angular ou a Decomposição Paralela de problemas de

multifluxo em redes usando um algoritmo de Penalidade Linear Quadrátida, observado por flones

et al. -931.

Outras formula@s para o problema podem ainda ser exploradas. Por exemplo, a

formulação arco-caminho (neste trabalho foi estudada apenas a formulação nó-arco). É interessante

observar que o problema mestre da decomposição Dantzig-Wolfe para a formulação problema

origemdestino específicos foi usado por [Tomlin-66] para mostrar a equivalência matemática

entre estas formula$es.

Em outro trabalho recente [Farvolden et al. 931 estudaram a especializ.ação do

particionamento primal usando a formulação arco-caminho para resolver o problema mestre

resultante da decomposição Dantzig-Wolfe quando esta é aplicada para problemas de multifluxo

em redes com uma estrutura produto origemdestino específicos.

O impacto das várias formulações poderiam ainda ser estudadas, nos diversos aþritmos já

existentes quando são aplicados para resolver algum problema em especial, indicando que muita

pesquisa pode ser realizada nesta área.



Apôndice A

Teorie dos Grqfus

A.l Resultados e definições da teoria dos grafos

Grafo orientado: Um grafo orientado Ø = Vî,tA consiste de um conjunto ft = {1,...,m1 de m

nós e um conjunto ,l ={er, €2,...,êol de n arcos, onde um aroo e¡ é representado pelo par

e¡=(F(i),T(i)). Diz-se que o ãrco e¡ sai do nó F(i) e aporita para o nó TO. Neste trabalho

consideraremos somente arcos para os quais F(i) * T().

Rede orientada: Uma rede orientada é um grafo orientado cujos nós e arcos tem um ralor

numérico associado (custos, capacidades, estoques e demandas).

No desenvolvimento desse trabalho não será feita distinção entre os termos graþ e rede.

Ambos serão usados com o mesmo sentido. Será considerado somente redes com um número finito rø

de nós e um número finito n de arcos.

Assumiremos também que não existem arcos múltiplos na rede, isto é, não existem âtcos €¡=

e¡., tais que FO = F(k) e T(i) = T(k). Se existir tais arcos, um deles pode ser substituído por dois

outros arcos. Por exemplo, (F(i), m+l) e (m+1, T(i)), onde m+l é um novo nó.

As figuras a seguir exibe a representação geométrica de um grafo com arcos múltiplos e sem

arcos múltþlos.

Figura A1 : Grafo orientado com arcos múltiplos Figura A2 : Grafo orientado sem arcos múltiplos

Grafo próprio: Diz-se que um grafo Ç= W.4 é um grafo proprio se número de nos m >2

e o número de arcos n > l.
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Subgrafo: Um grafo â =lø.;le dfto ser um subgrafo do grafo Ø = lØ.r4 se û c?t e

4 c.4
Subgrafo gerador: Um grafo â=lArl7 é dito ser um subgrafo gerador para o grafo

æW'{seû=?t e?ci.
Caminho: Uma sequência P - {"r,",' r,, o,..., "n, ",n, "*, }

tendo pelo menos um arco é

chamada de caminho em um gafo I se seus elementos ímpares são nós distintos de / e seus

elementos pares são arcos de Ø, onde cada arco e¡, e {(s¡, s¡1 ), (s¡1, s)}.

Proposição 4.1: Os arcos de um caminho são distintos.

Pode-se classificar os arcos de um caminho em dois gupos: aræs forward e arcos

bach¡¡ard. Um arco éþrward sê €¡. = (s; s;*, ) e é um arco baclewardse ej. = (si*r, s¡)..

Na figura 42, considere o caminho dado por P = { l, (1, 2),2, (2,3),3, (4,3),4}. Os arcos

(1,2) e (2, 3) são arcos forward e (4, 3) é um arco baclarard.

Caminho orientado: Um caminho orientado é um caminho sem arcos baclsn¡ard.

Ciclo:Umasequênciafinita a={r,,ejr,s2,e ¡.,...,sn,êjn,Jnrr}tenaopelomenosdoisarcosé

chamado ciclo em Q se a subsequênci" {r,,rr, ,s2,ê jr,...,€in-t,"^} é um caminho em ø , onde.çr=ço*r

e ejn*ejr.

Proposição 4.2: Os arcos de um ciclo são distintos.

ciclo orientado: um ciclo orientado c={r,,rr, ,sz,ê jr,...,sn,¿jn,sn*r} é um caminho

orientado juntamente com o arco (so, s¡).

Conectividade: Dois nós i e r são conexos se o grafo contém pelo menos um caminho a

partir do nó I para o nó r. Um grafo é conexo se todo par de nós distintos é conexo.

Árvo.e: Uma árvore é um grafo conexo que não contém ciclos.

Árvore Geradora: Diz-se que uma árvore é geradora para o grafo Ç, se esta árvore for um

subgrafo gerador para Ç .

Proposição 4.3: Todo grafo conex o Ø = PLrfl com 71 * Ø tem um subgrafo que é uma

árvore geradora.

As figuras a seguir ilustra alguns exemplos baseado no grafo da figura 42.

Figura A3.l : Subgrafo com um
ciclo orientado

Figura 43.2:. Subgrafo çom um caminho orientado
donólparaonó3



Apendice A - Teoria dos Grafæ 69

Figura A3.3:. Árvore Figura A3.4. Árvore geradora

Proposição A.4¿Para o grafo ?= W;lltqtdo m > I nós e n arcos, as seguintes afirmações

são equivalentes:

(l) 7éumaávore;

Q)Para cada par de nós distintos (p,Ð de ?.existe um único caminho que lþ o nó p com o nó q;

Q) 7 temn = m - I arc,ose é conexa;

(4) 7 tßm n = m -l aræse nãotem ciclos.

4.2 Representaçöes para redes

Para representar u¡na redg necessita-se armazenar dois tipos de informaçâo: (l) a topologia

da rede, isto é, a estrutura de arcos e nós da rede; (2) os dados, tais como custos, capacidades,

estoques e demandas associados com os arcos e nós da rede.

4.2.1 Matriz adjacência nó-nó: A estrutura de uma rede pode ser representada por uma

matnz mx m chamada matriz adjacência nó-nó, onde cada linha e coluna corresponde a um nó

na rede, definida por:

A,.i =

A matriz adjacência nó-nó tem m2 elementos, dos quais somente n (número de arcos) são

diferentes de zero.

Exemplo 1: A matriz adjacência nó-nó correspondente ao grafo dado na frg þO é dada por:
nos

4.2.2 Mat¡iz incidência nó-arco: A estrutura de uma rede também pode ser re,presentada por

uma matriz mxn, qve contém uma linha para cada nó da rede e uma coluna correspondente a cada

arco, definida como:

+ I se o arco Tsai do no I

- I se o arco / aponta para o no i

I se (i,j) e 4
0 caso contrario

2345
l00l0

001l0
00010
10100
01000

nos

A-

I
2

3

1

5

A,¡

0 caso contrario
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Uma característica desta lmfiriz é que cada coluna corresponderrte ao arco e¡ tßm

exatamente dois eleme,ntos não nulos, com +l na linha corresponderite ao nó F(i) e -1 na linha

correspondente ao nó T(i). Uma coh¡na da ør.z incidência nó-arco também pode ser represenrtada

por eF(i)- erÚ), onde etÚ) é um vetor cori m elementos, com "l" na FO-esima componerite e zero nas

demais.

Exemplo 2z Amatnz incidência nó-arco correspondente a figura A2 é dada por:
arcos nós

A-

A matriz incidência nó-arco será a representação usada neste trabalho. Esta represørtação é

importante, pois apresenta as restri@ de conservação de fluxo apropriadamenæ.

Sequência de orientaçäo: Para qualquer caminho (ou ciclo) P com n aÍc'os, define-se a

sequârcia de orientação O(P) tendo z elementos como sendo:

110 0 0 0-l 0

0-l I I o 0 0-t
000-ll-100
00-10-1110
-l 0 0 0 0 0 0 I

I
2

J

4

5

O¡ (P) =

Proposição 4.5: Seja a sequência P={",,e¡r,s2,e¡r,...,sn,€¡,,J"*,} * caminho em um

grafo proprio Q comA a matriz inci&rcia nó-arco. Então:

Ëo,,(P)A¡' =sst -ssn*t
i=l

Proposição 4.6: Seja a={r,,€jr,sz,ê¡r,...,sn,€jn,sn*r} um ciclo em um gnfopropno Ç

com A a matriz incidência nó-arco. g"ao 
ËO¡, (C)A j, = 0.
i=l

Corolário A.7: Considere o ciclo na proposição 4.6. Então { A 
j' 

: i = 1,..., n¡é linearmente

dependente.

Proposição 4.8: Seja A a mdriz incidência nó-arco para um grafo proprio Ç . Seja ?W.41

umsubgrafo deÇ queéumaárvoretendopelomenosdoisnós. Então {Ar':e,. el } élinearmente

independente.

Proposição 4.9: Seja A affinz incidência nó-arco para um grafo proprio Q que é conexo

e tem mnós. Então o posto(A) = m -1.

Proposição 4.10: Seja A a natnz incidência nó-arco para um grafo proprio ftpî.4\ onde
^

Q tem m nos. Seja 4 um subconjunto de ,1 tal que {A 
j' '.t , .2 } é linearmente independente e

2 t" m -l arcos. F-rtão ?W. 2 | ¿ *nuárvore.

+l se e, =(s,,J,*,)

- I se er, = (s,*,,s,)
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4.3 Transformações em redes

Algumas vezes necessita-se transformar uma rede dada para fazer algumas simplicações ou

apreselrtar a rede em urna forma padrão.

Nesta seção descreveremos algumas destas transforma@s, que se aplicam para o problema

de fluxo em rede de custo mínimo e seua casos especiais.

4.3.1 Remover a capacidade dos arcos

Se um arc'o e¡tem capacidade positiva u¡ , pode-se remover essa capacidade, tomando-o gm

arco não-capacit¿do fazendo a seguinte transformação na rede.

Adicionando a r¡ariável de foþ s.¡ > 0 na restrição de capacidade x¡ I u.¡ , pode-se escrevê-la

na forma de þaldade, x¡ * S¡ = u¡ . Mukþlicando ambos os lados por (- l) obtem-se:

-xj-Sj=-Ui'

A equação acima é tratada agora como uma restrição de conservação de fluxo de um nó

adicional (n + l).

Note que, a r¿ariável ry aparece em três restrições de consen¡ação de fluxo e sj em somente

uma. Para garantir Que x5 e s.¡ apareÇam em exatamente duas restrições de conservação de fluxo,

subtrai-se a equação - x.¡ - Sj = - uj da restriSo de consen¿ação de fluxo do nó T(i) (que contém a

r¡ariável x¡ com sinal negativo).

Fazer essa transformação na rede é equivalelrte a adicionar um novo nó na rede, ou seja,

adicionar uma linha na matriz incidência nó-arco.

Se todo arco na rede é capacitado, aplicando esta transformaSo na rede obtem-se uma rede

não-capacitada bipartida.

4.3.2 lnversão de arcos

A inversão de arcos é usada para rernover arcos com custo negativo c¡ < 0. Nesta

transformação substitui-se a r¿ariável x¡ por xj = uj - x.¡,, onde u.¡ é a c,pacidade sobre o ârco e¡ .

Fazendo essa substituição nas restrições de conservação de fluxo, diminui-se bp6¡ por u¡

unidades e aumentâ-se btc¡l por u: unidades e o arco (F(i), T(i) é substiuído pelo arco (T(i), F(i). A
nova variável x¡' determina a quantidade de fluxo que movemos da capacidade total do fluxo sobre o

arco e¡. Sustituindo na função ob¡øivo tem-se: c¡ (u¡ - x¡') = c¡ uj - cj x¡',onde o custo negativo

associado a uma variável de decisão foi removido.Essa transformação entretânto, requer que todos

os arcos tenham capacidade finita. Quando esse não é o caso, assume-se que a rede não contém

ciclos orientados com custo negativo, pois se a rede contém tais ciclos, o valor otimo para o
problema de fluxo em rede de custo mínimo é ilimitado.
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