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RESUMO

Esta dissertação apresenta um estudo sobre problemas de planejamento da produção.

Na primeira parte são revisados dois problemas particulares de programação da

produção: o problema de programar máquinas numa industria têxtil e o de uma

fundição automattzada. Na parte final estuda-se os problemas gerais de

dimensionamento de lotes apresentando formulações matemáticas encontradas na

literatura g um novo modelo é apresentado para o qual, foi proposto um método de

resolução baseado na técnica da relaxação Lagrangeana.



ABSTRACT

This work is concerned with production planning problems. In its first part, two particular

problems in production programming are revised: A Practical Approach To Lot And Setup

Scheduling At A Textile Firm and, A Production Scheduling Problem In An Automated

Cast. The remainder part of this work is devoted to general lot sizing modeling and a new

model is presented, for which a Lagrangean rela:ration-based solution method is proposed.
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CAPITULO 1

n\TRODUÇAO

l.L lntrodução

Neste trabalho estuda-se problemas de planejamento e programaçio da produção,

especificamente o problema de dimensionamento de lotes.

Planejamento das necessidades de matenus (Material requirements planning-MRP)

é um dos mais populares sistemas de planejamento da produção usados na indústria.

Segundo Billington et al. llll, o sistemaMRP é uma metodologia amplamente usada pelas

indústrias para planejar a produção de sistemas com múltiplos estágios (multiestágios).

Shapiro [40] afirma que estes sistemas (MRP) são simplesmente programas informais que

fornecem os requerimentos de materiais (componentes e matérias-primas) correspondentes

aos programas mestres de produção (PMP). O PMP determina em quais períodos e em

quais quantidades deverão ser produzidos os itens finais e, quando "explodido", fornece as

quantidades de componentes necessárias para efetuar esta produção.

Billington et al. I l] advertem que o sistema MRP desconsidera os custos

envolvidos na produção dos itens e que surgem várias dificuldades na prática. Estas

dificuldades são relacionadas a: lead times imprevisíveis, limitações de capacidade,

incertezas na demanda e, ao tamanho dos lotes (lot sizes). Portanto, o problema de
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dimensionamento de lotes em sistemas MRP é feito com muito mais dificuldadg pois

considera custos de produção, de estocagem e de seÍup e pode também considerar

restrições de capacidade, tempo de setup,lead times, entre outros.

O problema de dimensionamento de lotes consiste em planejar a quantidade a ser

produzida dos itens em várias (ou única) máquinas em cada período ao longo de um

horizonte de tempo finito, de modo a atender uma certa demanda e otimizar uma função

objetivo (por exemplo, minimizar os custos). Batrl et al. [7J apresentam uma classificação

geral para os diferentes tipos de problemas de dimensionamento de lotes representada

através dafigura 1.1.

Figura 1.1 Classificação dos problemas de dimensionamento de lotes.

Denomina-se sistema de produção monoestágio quando os itens a serem produzidos

são independentes, isto é, nenhum item depende da produção do outro item. Batrl et al. [71

afirmam que o principal interesse da classe dos problemas de dimensionamento de lotes

monoestágio sem limitações de capacidadg é a determinação da produção dos lotes de um

único item para vários períodos de tempo de modo, a minimiza¡ as soûtar¡ dos custos de

setup (preparações) e de estoque sobre um horizonte de planeja¡nento enquanto satisfaz

uma demanda preestabelecida. Como não existem dependências entre os itens, as decisões

de dimensionamento de lotes podem ser tomadas item a item em cada período de tempo.

Soluções ótimas para o problema podem ser obtidas usando o algoritmo proposto por

Wagner e Whitin [46].

Os problemas monoestágios com limitações de capacidade admitem que os recursos

sejam limitados, isto é, as limitações de capacidades introduzem uma certa interdependência

entre os itens. Diaby et at.ll9] desenvolveram métodos ótimoVquase ótimos para o
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problema considerando o tempo de setup. Toledo et al. [42] representaram o problema

como uma rede generalizada e desenvolveram um método ótimo baseado na técnica

branch-ond-bound e, Trigeiro et al. [43] desenvolveram um método heurístico para

resolução do problema. Muitos outros métodos heurísticos foram propostos para o

problema, como por exemplo, os encontrados em: Dixon e Silver [20], Lambrechet e

Vanderveken [30] e Maes e Van Wassenhove [34].

Denomina-se sistema de produção multiplos estágios, o sistema de produção onde

um item final possui itens predecessores, que também devem ser planejados para produção

ou compra. Tais itens podem possuir suas próprias demandas, chamadas demandas

independentes. A figura 1.2 ilustra um sisterna de produção com multiplos estágios. Esta

figura mostra uma estrutura de produto, isto g uma especificação da seqüência na qual

partes compradas, componentes fabricados, e submontados são processados e juntos,

formam os itens finais. Mover para baixo na figura" é análogo a inverter as operações de

produção e desmontar os itens finais em suas respectivas partes.

Itens finais Estágio 0

Estágio I

â63 â54

3

8n
âtq

Matérias
primas

E*Ágio2

figura 1.2 Estruturageral de produto

Observe na figura 1.2 que, para fabricar uma unidade do item I serão necessárias a¡r

unidades do item 3 e, a51 unidades do item 5. Por outro lado, estes itens, 5 e 3, também

requerem uma certa quantidade de itens (itens predecessores) para serem produzidos g

deste modo, percorre-se toda a estrutura do produto. Portanto, ilustra-se com este

exemplo, a dependência entre os itens, ou seja, a característica do sistema de produção com

múltiplos estágios.

O problema de dimensionamento de lotes com múltiplos estágios sem restrições de

capacidade foi estudado por Afentakis et al. l2l, que propõem um algoritmo branch-and-

bound para a estrutura de montagem (ver capítulo 4) e, Afentakis e Gavish [l] estudam o

problema considerando a estrutura geral (ver capítulo 4) de produto mas, transformam o
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problema para uma estrutura equivalente de montagem e aplicam o mesmo metodo dado em

[2]. Métodos heurísticos para este problema são encontrados em Kuik e Salomon [29] e

Blackburn e Mllen [4].
O problema com múltiplos estágios com limitações de capacidade é formulado por

Billington et al. lll], que apresentam um método de redução do tamanho do problema" mas

não apresentam um método de resolução. Billington et al. fl2|apresentam um algoritmo

heurístico considerando capacidade limitada em apenas um est4gio na estrutura de produto,

ou seja, um único centro gargalo. Billington et al. [l3l estudaram o desempenho de várias

heurísticas desenvolvidas para o problema multiestágio. Encontram-se vários metodos

heurísticos para o problema, por exemplo: lvfaes et al. [33l,Berreta e Armentano [9], Kuik

et el. [28], Clark e Armentano [l7] e Roll e Karni [39].

Segundo Maes et al. [33], encontrar uma solução faqt-íy-d-para problemas de

dimensionamento de lotes com capacidade limitada que consideram tempo de preparação é

NP-com_pletg. Por esta razão, a maioria dos metodos de resolução encontrados na literatura

são métodos heurísticos tratando problemas particulares, veja Billingon et al. flll e Batrl e/

at. [71.

Se os tempos de setup são baixos e os custos são pequenos quando comparados

com os custos de produção, estoque e horas extras, então os problemas de

dimensionamento de lotes podem ser modelados como programas linea¡es e portanto,

podem ser resolvidos por alguma técnica padrão de PL. Programação linear pode tratar

com múltiplos centros com restrições de capacidade facilmente, ou sejq pode determinar

um programa ótimo considerando todos os centros restringidos.

McClain et al. [36] considerarn o problema de dimensionamento de lotes com

múltiplos estágios e com restrições de capacidade sem considerar os tempos e custos de

setup, ou seja, trabalham com um programa linear (PL). Apresentam um método de

decomposição que explora a estrutura especial do PL quando os estoques iniciais são nulos.

O método consiste em dualizar as restrições de capacidadg obtendo desta forma" um

problema linea¡ cuja matriz das restrições constituem uma estrutura de Leontief (Veinott

144D. Esse PZ foi resolvido através de um algoritmo de "dois-passos". Como em McClain

et al. [36], estuda-se nesse trabalho um modelo linear para o problema de dimensionamento

de lotes multiestágios com restrições de capacidade e apresenta-se uma proposta de solução

que também explora a estrutura especial do problema.
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1".2 Objetivo

O objetivo principal deste trabalho é estudar e apresentar uma proposta de resolução

para um problema de dimensionamento de lotes com múltiplos estágios capacitado.

O problema é formulado matematicamente como um prograrna linear e tenta

representar as necessidades básicas de uma empresa particular do interior paulista.

Pretende-se determinar um plano de produção ótimo que marimize o lucro líquido.

Desconsideram-se custos e tempos de setup. Os custos considerados são: custos de

estoqug produção e por unidade de capacidade alocada em cada centro de trabalho em

cada período g considera¡n-se os preços de venda dos itens. As capacidades dos centros de

trabalho são variáveis de decisão, dependendo do número de pessoas alocadas, e um

intervalo de demanda é assumido.

1.3 Motivaçäo

No Brasil, a aceitação da pesquisa operacional para auxiliar a tomada de decisões

pelos administradores de empresa anda lentamente. Algumas empresas estão percebendo o

beneficio da pesquisa operacional e estão dando abertura para os profissionais da área

trabalharem com problemas da empresq buscando com isso uma melhor otimização dos

recursos.

Em particular, se por um lado o problema de dimensionamento de lotes encontra

aplicações na indústria, por outro, a dificuldade em resolver o modelo matemático tem

gerado pesquisas em várias universidades em diferentes países.

O problema detalhado no capítulo 5 considera aspectos relevantes encontrados em

indústrias de modo que, como perspectiva futura pretende-se empregar o produto final

desta pesquisa num estudo de caso.
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1.4 Organntção da Dissertação

Esta dissertação está dividida em 6 capítulos.

No capítulo I é apresentado u¡na introdução geral aos problemas de

dimensionamento de lotes bem como, a motivação do trabalho e objetivo.

O capítulo 2 descreve um problema de programação de preparações de máquinas e

dimensionamento de lotes numa indústria têxtil, apresentando a modelagem matemática e

um algoritmo heurístico de restrição. Segundo a classificação de Graves Í257, afrbrica em

questão é híbrida pois, não produz somente para o atendimento das encomendas dos

clientes (fabrica aberta) mas, utilizam a capacidade remanescente de produção para a

reposição dos estoques (åbrica fechada) dos produtos que possuem demanda relativamente

estável. É um problema de dimensionamento de lotes monoestágio com rnrâquinas paralelas

porén¡ não idênticas.

O capítulo 3 descreve um problema de programação da produção nu¡na fundição

automatizad4 formula matematicamente o problema e apresenta um algoritmo heurístico

baseado no princípio da relalração.

No capítulo 4 descreve modelos matemáticos de dimensionamento de lotes

monoestágio e com múltiplos estágios. Refere-se a alguns trabalhos relacionados aos

problemas.

O capítulo 5 apresenta um problema de dimensionamento de lotes multiestágios e

com restrições de capacidade e, uma proposta de resoþão para o problema.

Apresentam-se as conclusões e perspectivas futuras no capítulo 6.
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Uma Abordagem Prática para a Programação de Preparações

de Máquinas (Setup) e para o Dimensionamento de Lote

2.L lntrodução

Este capítulo apresenta um problema de programação da produção numa indústria

têxtil estudado por Akinc [3], [4]. A abordagem principal será sobre a programação de

preparações de máquinas (Setup) e dimensionamento de lote. A empresa enfrenta o

problema de programar a produção das encomendas dos clientes em diversos teares

circulares, que admitem diferentes configurações, mediante instalação de diferentes

cilindros, para tecer vários tipos de malha crua.

São discutidas várias tentativas de solução. Desenvolveu-se um procedimento

aproximado que progressivamente adiciona novas preparações com base em várias

heurísticas.

2.2 O Problema da Empresa

A empresa deve produnr uma variedade de tecidos de malha crus, que diferem

em largura" estilo de malha, peso e materiais componentes do fio.
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É mantido em estoque alguns produtos acabados cuja demanda é relativamente

estável, assim tenta suprir a demanda desses estilos a partir do estoque. É uma práûica

prograrnar primeiro as encomendas dos clientes para depois utilizar a eventual capacidade

remanescente para a reposição dos estoques dos poucos estilos padronizados.

A figura 2.1 fornece uma repres€ntação esquemática e simplificada das principais

operações do processo de manufatura da errpresa.

Fþra 2.1 Representação do processo de manufatura da ñbrica

A tecedura é um dos principais estágios do processo de manufatura, pois é nesse

estágio que se adiciona ao produto a maior parte de seu valor. Este estágio, representado

por meio de um esquema pela figura 2.2,ex;tâL equipado com 48 teares circulares. Os teares

(máquinas) trabalham com cilindros zubstituíveis, que admitem o alojamento, com

densidade variável, de diferentes tipos de agulhas. Cada configuração particular dessas

agulhas (cuja instalação ou mudança constitui uma preparação menor) permite à máquina

tecer um pequeno subconjunto da variedade total de estilos que ela pode tecer. Porénr,

para tecer outros estilos pode ser necessária a substituição do cilindro (o que constitui uma

preparação maior). Máquinas de mesma marca e de mesmo modelo podem compartilhar

cilindros mas, em geral, um tipo de cilindro destinado a determinada máquina não pode ser

usada em outrq de marca ou modelo diferente.

E

recebimento
do fio acabamento

tecedura (48
teares)

Conjunto
produz estilo

K

agulhasCílindros
(cilindro j)

Teares
(máquina i)

figura 2.2 Representação esquemática da tecedura
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Um dos principais objetivos da programação das preparações de rnáquinas é

resolver a'targanha" entre o rendimento da tecedura e o dispêndio de esforços com as

preparações.

Segundo Akinc, o modelo proposto em Trigeiro el al 1431, apresefrado no

capítulo 4, é o que mais se aproxima de uma representação da situação da empresa. Entre

as principais diferenças para o presente problemq destacam-se: (1) é trm modelo para

única máquina, enquanto que, na empresa é necessário programar várias mráquinas

simultaneamente; Ø não considera a capacidade dos instrumentos de preparação

(cilindros); (3) atribui importância primordial aos custos de estoques e das preparações,

enquanto que na empresa produz-se sobre encomenda.

O modelo de programação apresentado determina, para cada m.iquina: (l) O

intervalo de tempo durante o qual ela deverá trabalhar com um determinado cilindro e, (2)

as quantidades, dos respectivos estilos específicos, que deverão ser processados enquanto

a máquina estiver operando com este cilindro.

O objetivo é maximiza¡ uma sorna ponderada da massa total tecida ao longo do

horizonte de planejamento, sujeita às restrições da capacidade (tanto das rnrâquinas quanto

de cilindros) e os limites superior e inferior da quantidade de produção de diferentes

estilos.

2.3 Formulaçilo do Problema

O problema de programar preparações e cargas de máquinas é formulado como

um problema de programação inteira mist4 que capta as características essenciais do

problema concernentes ao objetivo da programação, exigências da produção e capacidades

de máquinas e cilindros. É usada a seguinte notação:

Dados:

drr margem de contribuição do estilo åtecido na máquina i usando o cilindroT

(receita menos custos diretos por libra),

cür ta:<a de produção do estilo È processado na máquina i usando o cilindroT

(libraslhora),

Di @l ) limite superior (inferior) na produção do estilo &,

Hi horas-padrão disponíveis da capacidade da máquina i

9
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Gj

Ltj

e
u

suJerto a:

horas-padrão disponíveis do cilindro tipo j,
tempo padrão para instalar um cilindro do tþo7 na máquina I (preparação maior),

custo de uma preparação maior,

zi¡

Kur tempo para iniciar o estilo & na máquina i com o cilindroj (preparação menor),

frr custo de uma preparação menor.

Variáveis de decisão :

xä duração do tempo em que a máquina i está programadaparausar o cilindro¿

libras do estilo å processadas na máquina i enquanto está usando o cilindro¿

t se a máquina i estiver programadaparausar o cilindroj
durante o período da programação,

l¡r

w

0, caso contrário,

/, se a máquina I estiver programadapara processar o estilo É enquanto

usar o cilindroj,

0, caso contrário.

Índices:

i indices para máquinas,

j índices para cilindros,

k índices para estilos.

Conjunto:

S, conjunto de índices dos tipos de cilindro que a máquina I pode usar

ijh

Max TZ Z@rrlrr '.f¡rw¡¡r) ' e,¡ z,¡

VK

(2.r)

(2.2)

(2 4)

Dl <>,I,vrr<Di

i jes¡ k

t ¡el¡

T
k

T
j esi

I
i

(lrr / cür * Ktr*tr) - x¡ <o V ij V j es¡ (2.3)

(x,¡+Lrz)<H, V'

(x,¡ + Lrzr) <G, vj (2 s)
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xy<(Hi-L¡)2,¡ Vij,kes¡ Q.6)

tr¡¡ 1 z¡ V ii,k e s¡ Q.7)

!¡¡ 3 Di w¡* V ii,k e s¡ (2.8)

!¡r,x¡>O Vii,kes¡ Q9)

zü,w,jr e{0, l} Vij,kes¡ e-10)
Na formulação acima" a função objetivo mardmiza a contribuição total líquida da

prograrnação, ao longo do horizonte de planejamento. Isso é modelado da seguinte maneir4

receita menos custos diretos (material, trabalho e despesas) menos os custos diretos de todas

as preparações. As restrições Q.2) defrnø limitações das condições de mercado sobre a

produção de cada estilo. As restrições (2.3) estabelecem conexões lógicas €ntre as

variáveis !¡*, x¡ ew¡*. As restrições (2.4) são restrições da capacidade e limitam o tempo

total programada para a operação da máquina i ao tempo-padrão disponível (¡/). As

restrições (2.5) modelam as limitações que a disponibilidade de diferentes tipos de cilindro

impõe à programação. As restrições Q.6), Q.7) e (2.8) estipulam conexões lógicas entre as

variáveis do problema. As restrições (2.6) forçam xä : 0 se a máquina i não estiver

programada para usar o cilindro j. As restrições (2.7) si, admitem a programação de

preparações menores se estiver prograrnada a preparação maior associada. As restrições

(2.8)forçam yrr : 0 quando w6 : 0

A resolução desse modelo é impræicável, devido ao tamanho do problema pois, na

flibrica com cerca de 48 máquinas, de um a cinco tipos de cilindro para cada uma delas e, de

25 a 50 estilos a serem processados durante um dado horizonte de programação, o número

de restrições (variáveis zerolum e contínuas) pode facilmente atingir dezenas de milhares.

Procura-se uma simplificação na formulação do problema de modo a conseguir uma

redução significativa do tamanho. Adotam-se duas simplificações.

A primeira simplificação conduz a uma formulação equivalente porém menor.

Baseia-se na observação que existe sempre uma solução ótima para o problema no qual as

restrições (2.3) se verificam estritamente como igualdades. As restrições (2.3) podem ser

resolvidas em relação às variáveis xu, eliminando-as e removendo do problema um grande

número de restrições.

A segunda simplificação do modelo é obtida mediante a adoção de uma forma

implícita e aproximada de tratamento para as preparações menores, o que elimina um grande
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número de variáveis zerolum (w,j). Esta abordagem consiste em introduzir ajustes na

função objetivo e na disponibilidade de máquina, de modo a levar em conta o custo e o

tempo de produção perdido em decorrência desses ajustes. Faz-se o ajuste mediante uma

redução de l5Yo em Hi, o que concede tempo ocioso suficiente para abrigar as preparações

menores. Incorporando ao modelo estas duas simplificações, mediante a eliminação das

variáveis wühe a substituição das variáveis ru: ZQ/"rrÞ*, o problema assume a
h

forma:

l-lM* IZIZ¿ury,jr - €üZ,j | 1z.rr¡
i jeiL* )

sujeito a

UIftt>Dt¡ vk e.tz)
i jE,s¡

Zltor=n; vk e.t3)
i jesi

T
jesi

I
t

| (I/c-)tr + Li¡r¡ 3H, vi Q.t4)

vj (2.ts)

k

k
Z {t t"u¿rw + Lrz, 3G,

Dizo 2 yor V ij,k e si Q.l6)

2.4 Método de Solução

Pelo tamanho do problema e também pela dificuldade de trabalhar com variáveis

inteiras, seria inconcebível resolvê-lo à otimalidade. Portanto, procura-se métodos

aproximados para obter uma solução para este problema.

A abordagem aproximada baseia-se na estratég¡a"da máxima subida". Isto g para

um dado vetor zu o problema é um problema de programação linear. Este programa linear é

resolvido e, com base nas informações contidas na solução, estima-se a contribuição

potencial das designações máquina-cilindro excluídas. Essas estimativas são então utilizadas
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para decidir quanto às designações mriquina-cilindro que deverão ser programadas (caso

existam), e o programa linea¡ é reotimizado.

A idéia de resolver um problema de programação linear inteira mista fixando as

variáveis inteiras, resolvendo o problema linear resultante e usando as informações assim

obtidas para gerar uma solução inteira "melhof', e assim zucessivamentE consiste no

fundamento do método do particionamento de Benders (Nønhauser e Wolsey t37l).

Esta idéia é implementada da seguinte maneira. Considere a resolução do problema

de aarga para um determinado período de planejamento t. Define-se

0r=Úl zv:4c,S, emalgumaiteraçãorg seja I o índicedo cilindro programado para

estar na máquina i no final do período de planejamento t-|.
Inicia-se o procedimento iterativo fazendo 0,,:{i,}, portanto, os custos das

preparações foram pagos no período t-L. O problema de programação linear na iteração r é
obtido do problema original restringindo-se as variáveis yo* àquelas que são compatíveis

com os ajustes em 0,,. O programa linear a ser resolvido na iteração r é dado abaixo.

Observe que o problema já está na forma padrão.

Max T
i à 1d¡*yi¡* 

- constante-ìt"*
trJ

Q.t7)

(2.18)

Q.te)

suJerto a:

I Iv* -d. +a. =Dl v k
¡ ie0i,

ZZyrr +Fk =Di v k

¿[;(r/c*)t,-]

+[;(r/c*)r-]

i je0ù

!¡¡2 0

ZLovi*h, = 11. -

*g¡=G.¡ - zLu vj
ien¡- {ù}

(2.20)

(2.2t)

v ij .0," k (2.22)

jeet- {i¡ }

onde

Q,,: {il z, : I} (2.23)
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é o conjunto das máquinas I onde serão instalados o cilindro j no período t, tta iteração r e

d¡, h,, F¡, g¡, sãovariáveisdefolga e ah asvariáveisartificiais.

Resolve-se o problema particular na iteração r @azaraa e Jarvis [5]) obtendo os

valores das variávas !ut. As restrições de capacidade de cilindro (2.21) são na verdade

imprecisas portanto, o PL ((2.17)-(2.22)) é resolvido sem elas, mas a solução obtida é

testada quanto a factibilidade. Caso a solução deixe de satisfazer algumas dessas restrições

Q.2l), a factibilidade será restaurada mediante iterações dual-simplex. Agora, caso Q.l7)-
(2.22) seja factível, isto é, se I Z- y o r_ Otr v k, então !ç seútuma solução factível do

i ¡úr

problema original e sua solução pode ser usada como solução candidata. Se por outro lado,

a solução for infactível, neste caso algumas variáveis artificiais são básicas, em decorrência

das escolhas de 0,, inadequados para satisfazer os requisitos mínimos, procura-se factibihzâ-

la.

Em qualquer caso, novos ajustes são considerados, numa tentativa de reduzir a

infactibilidade (quando I I y o < Dtr) ou aumentar o valor da solução candidata
i ¡âir

(quando factível). Isto se faz mediante a progressiva adição de novos índices em 0,, até que

uma solução factível seja produzida, ou qualquer novo índice acrescido enr 0,, não faz

melhorar a factibilidade da solução.

Processo de Factibilização

A procura por solução factível é feita mediante uma heurística muito simples, que

se baseia na maximização da utilização da capacidade ociosa de máquina ou de cilindro no

PL corrente. De (2.20), (2.21) e (2.18) remos:

h, = H, -

8¡=G¡-

2Zv*
i jdt

at=Dl

¿(; (t t 
'ur)t,r 

+ r,z,)

fh (tr",rþ,r+Lizr)

(2.24)

(2.2s)

(2.26)

sendo que h,, Ej, d*, são, respectivamente, a capacidade ociosa da máquina I e, do

cilindroT e o défice do estilo k abaixo do seu requisito mínimo de produção.
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Para um f fixo tal We l+>0 e um ] eOn füo tal gue gi >Q defina-se

I|:{Har>0,c-r>0 }, como o conjunto dos estilos em défices tais que podem ser

reduzidos pela adição de iao conjunto ?r,.Vmlimite inferior para o montante da redução

do défice total devida à inclusão de ] em 0*, podeser obtido por meio da resolução do

seguinte problema.

R-: møcla r Q.27)tl 
k

VkeT-
tJ

*<min{Q,,9¡}-4

Q.28)

Q.2e)

01a*4or

1Q'"íirþ
O fato d. & ser r¡m limite inferior da redução da infactibilidade assegura que a

adição de novos índices na ordem decrescente de &rr0 resultará nrma redução

monotônica da infactibilidade. Para mostrar que & é realmente um limite inferior,

suponha que o PL conente infactível seja aumentado com as variáveis adicionais:

liir = d r > 0. Esta solução é uma nova solução básica do PL. Considere o caso em que,

na condição ótima do problema (2.27)-(2.29), Q.29) seja estrita então, cada nova va¡iável

y-, substitui uma variável artificial correspondente na base. Por outro lado, se Q.29) não.Uß

é estrita, então deve existir um /r* tal que, dt=dt,púLk<k*, d*1(rt para k:k' e

d r = 0 para k > å'. Neste caso, para k<k*, cada y-r substitui uma variável artificial,

enquanto y-r, substitui uma variável de folga na base. Em qualquer dos casos o acréscimo

das novas variáveis manterá básica a solução. Em decorrência de sua construção, esta

solução básica tem algumas propriedades adicionais: (l) nenhuma das restrições satisfeitas

pela solução do PZ corrente serão violadas; (2) algumas das restrições violadas pela

anterior poderão ser satisfeitas; (3) a otimalidade pode ser perdida (isto e, a solução pode

ser dual infactível).
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Resumo da Heurística da Procura da Factibilidade

I - Resolva (2.27)-(2.29) para todos os i, j tais que h,)0, g¡)0, 7,,+Ø, pare

seTr:ØVi,i,

2- Faça \ : ** &, pare se RO : 4
3-Fazer0r,?ît,v {i},
4- Substitua adequadamente as variáveis artificiais ou folgas pelas novas!¡r = a *
recalcule; h,, g¡, dk ê,vâpara o passo L

Quando a condição de parada for satisfeita, com todos os aÊ = 0 , terâ encontrado

uma solução factível. Se, por outro lado, todos os å, = 0 ou todos og gr :0 e ainda

houver alguns an ) 0, o procedimento terá falhado. Mesmo assir4 o montante de

infactibilidade em (2.17)-(2.22),terâ sofrido uma redução, e a solução será utilizada para

dar início ao estágio seguinte do procedimento.

Eliminação de Emparelhamentos Máquina-Cilindro Não-Promissores.

Procura-se entre as possíveis designações máquina-cilindro não programadas

aquelas que favorecem a produção. Esta busca se faz mediante a avaliação do incremento

do valor objetivo de (2.17)-(2.22) em decorrência da adição de um novo ajuste candidato.

Antes, porém, de obter tais estimativas para todas as possíveis desþnações, é feita

uma tentativa de eliminar as associações máquina-cilindro que oferecem potencial muito

baixo ou nenhum , de acordo com um julgamento baseado nas informações já disponíveis

quanto ao custo reduzido. Na iteração r, sejam B,e ptr, pi, tr¡,oj, respectivamente, a

base ótima e os multiplicadores duais associados às restrições do PZ corrente. O custo

relativo associado a alguma variável y-r é dado por:

ãor = drir -lof - ¡r'u +(I / 
"-r)(", 

* 'r)l Q30)

O valor ã-t mede ataxade variação da função objetivo (2.17) quando y-r torna-

se positiva. As variáveis para quais ã-r < e (e > 0, pequeno) são eliminadas.
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Depois de ter eliminado todas as possíveis combinações maquina-cilindro não-

promissoras passa-se para o estágio segr¡inte, ou sejq para a identificação de

emparelhamentos máquina-cilindro promissores.

Emparelhamentos de Máquina-Citindro Promissores.

Seja l, :{(i,i) I tr: I}, o conjunto de todas as combinações nuiquina-cilindro

que estão disponíveis na iteração r e Z[AJ, o valor objetivo ótimo do PLquando estiverem

em uso as preparações pertencentes al,.

Define-se /- :z[A, u (7,7 )] - ztAJ como a melhora marginat exata na função

objetivo, decorrentedaprogramaçãode 7 " f eseja ¡I,i:{klcur>0}, oconjunto de

todos os estilos que podem ser tecidos na mriquina i com o cilindro j.

Um limite inferior para AO é obtido como o valor ótimo de:

Á- : Mûco,lã¡rÞ r - dBB: tîilîj e.3t)
küij

LL*Iij ¡¡ I Q.32)

þr>-0 keN, (2.33)

Nas expressões acima P-r e P¿ são vetores do problema original (2.11)-(2.16) e

denotam a coluna de coeficientes de liìr e o segundo membro das restrições,

respectivamente. O vetor t- temvalor I (um) nas posições de capacidade da máquina

f com o cilindro i e 
"ero 

nas demais. B" denota a base do PL corrente e d"o vetor dos

coeficientes das variáveis básicas correntes da função objetivo.

O problema dado acima estima o efeito negativo de um novo ajustg devido ao seu

consumo de capacidade (o termo constante, na função objetivo), e o efeito positivo

decorrente da contribuição das novas variáveis, !çr, k eN-. Justifica-se este último

efeito através da reotimização do PL após inclusão das novas va¡iáveis.

Os PZs, nas primeiras iterações são caractenzados pela abundante disponibilidade

de capacidades de máquina e cilindro. Como resultado a condição de factibilidade da

antiga base é satisfeita na maioria dos casos. Se em algum ponto do algoritmo, todos os

Zu;'rorBr s B;'(p,
hd¡J
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pares remanescentes máquina-cilindro tornam (2.31)-(2.33) infactível então, o próximo par

máquina-cilindro deverá ser selecionado a partir de alguma outra heurística ou intuição do

programador.

2.5 Algoritmo:

Seja Zu, = I, onde i¡ é o cilindro instalado na máquins i no início da iteração r:I;

r <- I; 0,, <- {j,l Vi;CAND:o;

Reso lva o progrcrma linear re su ltante (2. I 7) 42. 2 2) ;

Red_Inf : Falso; Cil-ffeprog : Falso; Pare : Falso;

Enquanto Red_Inf : Falsofaça

Início

Para k:I até total de estilos,.faço;

Inicio

(_ l
s, I IZy*.nll,.faça:\;7 )
Determine R¡ usando (2.27) - (2.29);

Fim (Para);

Faça R* =mæcR¡¡;

Se R¡:0 então Red_Inf : Verdade:

Senão

Início

oî, u 07, u Vl, r, = I, Cil_Reprog : Verdade;

Substitua as váriáveis adequadamente ;

Recalcule h¡, g¡, d ¡)

Fim (Senão);

Fim (Enquanto);

Reotimiza (2.17) - (2.22) se Cil-ffeprog: Verdade;

GAND:Z(A);
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Calcule d,ik V i,j eS,-0, e Vk (30);

S, +- s, - ûÌ v (¡,ùlãrr . s V k, (e> 0, pequeno) ;

Enquanto pare : Falso,faça;

Para i:I até total de móquinas,faça;

Início

Se 0r,* S,faça;

Calcale Á¡j Vi, j e,S, - 0,,, tal eue B, penn(meçofactível com relação a

Hî-I* e Gr-Lr;

Fim (Para);

Se 0n-,S, V t então pøe : Verdade ou solução é aceitável;

Determine (I,;)l Á;ì = Møc a,,;

Se A->0 então;
tJ

Início

Atualize o PL, considerando as colunas de yrr,Vk;

0îr*, ? 0=rw l¡l;
CAND:Z(A);

r?r+I;
Fim (Se);

Senão

Início

Operador:Verdade;

Enquanto Operador:Verdade, Ío7a ;

Início

Escolha F,n heurßtica do Operador:

Atualize PL, considerando as colunas de yOr,Yk ;

Se Z(A) < CAND então;

Início

Restaure o antigo PL (elimine as colunas de y-r,Yk):
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si e* -{i};
Fim (Se);

Senão

Início

0î,*t ? er,w{jl;

CAND:Z(A);

r?r+I:
Operador+Falso;

Fim (Senão);

Fim @nquanto);

Fim (Senão);

Fim (Se);

Fim @nqtwtto);



CAPITULO 3

Problema de Programação da Produção Numa F'undição

Automafrzada

3.1 Introdução

Este capítulo apresenta um problema particular de prograrnação da produção em uma

fundição automatizad4 estudado por Gonçalves-Vianna e Arenales Í241 e revisado por

Meza-Santos [35]. Inicialmente é apresentado uma visão geral do problema e sua modelagem

matemática. Em seguida" é discutido um método de resolução através de um algoritmo de

busca heurística.

3.2 Uma Visäo Geral do Problema

Os equipamentos de uma fundição são basicamente um forno de fusão, um conjunto

de máquinas de moldagem e um conjunto de máquinas de preparação de areia. O forno é

alimentado por minérios de ferro e, produz uma certa quantidade de liga metálica. Esta liga

e vazada em moldes de arei4 produzindo assim uma certa quantidade de peças. Os moldes

de areia são produtos das máquinas de moldagem que têm capacidades de produção

conhecidas. Estas máquinas podem trabalhar uma parte da hora na produção de um tipo de

molde e outras partes na produção de outros tipos.
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O forno de fundição tem uma capacidade mærima de produção em toneladas por

hora. Embora o ciclo de produção do forno seja de uma hora, ahga produzida só pode ser

alteradana mudança dos períodos. Logo as mudanças dos moldes de areia estão restritos às

peças que utilizam a mesma liga.

Consideram-se irrelevantes os tempos de preparações do forno e das mriquinas de

moldagem.

A programação da produção numa fundição automatizada tem dois momentos

importantes e interlþados: a programação do forno (define a liga a ser produzida por

período) e a programação das máquinas de moldagem (define os moldes a serem

produzidos).

3.3 Definição e Modelagem Matemática do Problema.

O esquema dado pela figura 3.1, resume as principais atividades numa fundição

automatizada, a qual deve ser programada para atender uma demanda de peças, isto é,

vários tipos de peças devem ser fundidos em quantidades (toneladas) especificadas.

FORNO

LIGAu¡rÉRn
PRIMA

tvtÁoulNRs
DE MOLDAGEM

PEçAS

figura 3.1 Esquema da produção de peças de uma fundição.

A demanda total exige a repetição dessas operações (programação do forno e das

máquinas) por muitos períodos.

O problema consiste em programar o forno e as máquinas em cada período de modo

a minimizar o custo total de produção. Supõe-se um custo de produção de cada peça por

período (podendo representar a urgência da produção de uma peça).

O Problema é formulado como um problema de programação inteira mista.
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Dados:

d¡^ quantidade de peças do tipo I possível de ser produzida na maquina m por hora

(tf/h),

F, quantidade máxima de liga produzida pelo forno por hora no período t (fflh),

bi demanda de peças do tipo i (tflh),

h número de horas no período I (h),

cít custo de produção de peças do tþo i no período r ($).

Variáveis de decisão:

X¡r* fração de tempo no período t utillr;ado para produzir peças do tipo i namáqufuram,

{ se a liga do tipoj for produzida no período I
Ii, =

0, caso o contrário

Índices:

L número de ligas,

M número de máquinas,

T número de períodos,

P número de tipos de peças.

Conjuntos:

Lj conjunto das peças que utilizam aligaj,

Lj conjunto das peças que não utilizam aligaj.

Desta formq h,e,*x,^, signiñca a quantidade, em toneladas, de peças do tþo I

produzida pela máquinam no período /.

O problema é formulado matematicamente como:

TPM
Minimizar I Z I 

", 
,hd,^x,^, (3. 1)

t=l i=l m-l

Sujeito a:

L

Zyr=I,t:1,...,7 (3.2)
j=t

Zr,^, <(t - y,,)a + t, t:I,...,7, j:I,...,L, m:l*',M (3.3)
ieLj
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Z*,,, =Q -ro)o, t:1,...,7, j:1,...,L, m:1,...,M
ieL¡

(3.4)

t:1,...T j:1,...,L (3.s)

ZZo,,h,)ci^t>bi, i:1,...,P (3.6)
t=] m=]

xr^r 2 0, i:I,...,P, m:I,...,M, t:1,...,7 (3.7)

!,, e{o,Il, i:],...,L, t:I,...,T (3.8)

(øé um número grande)

Na formulação acima a função objetivo minimiza o custo total de produção. As

equações (3.2) definem que apenas uma liga pode ser produzida por período. As inequações

(3.3) e (3.4) garantem que se a ligaT for utilizada no período f, apenas peças de Z¡ podem

ser produzidas. As inequações (3.5) definem a capacidade de produção do forno e as

inequações (3.6) garantem o atendimento das demandas das peças.

3.4 Método de Resolução

O modelo (3.1) - (3.8) apresenta uma estrutura esparsa particular, conforme a figura

3.2, que sugere a aplicação de diferentes métodos de decomposição.

Restriçôes lógicas

l Restrições de

capacidade e demanda

Figura 3.2 Estrutura da Matriz dos Coeficientes do Problema.

As sub-matrizes A¡, B, C¡ são esparsas e apresentam estruturas muito particulares.

Observe que as restrições (3.2), (3.3) e (3.4), chamadas de restrições lógicas, definem aliga

e as possíveis peças a serem produzidas em cada período de tempo. E as restrições (3.5) e

xr^, 3 4
M

ZZo,^
m=]i eLJ

TM

B

A1

A2

Ar

C1

cr-r

Cs

C1

C2
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(3.6) definem as quantidades de peças (modeladas como os tempos de uso das máquinas) a

serem produzidas e apresentam uma estrutura de transporte generalizado.

A estrutura da matñz das restrições sugere um método heurístico de busc4

consistindo ern, numa fase inicial, relaxar as restrições lógicas e usar a solução relaxada

parafazer a programação do forno. Nest¿ fase uma seqtiência de problemas de transporte

é resoþido. Numa fase final é efetuada a progr¿ùmação das máquinas, onde Zproblemas de

transporte generalizado são resolvidos.

Rela¡rando o conjunto de peças de cada liga, ou seja" todas as ligas podem produzir

todas as peças, tornam-se desnecessárias as restrições (3.2), (3.3), (3.4), bem como a

variável /¡r . Obtém-se o seguinte problema (as restrições (3.5) são multiplicadas por å).

TPM
minimizar I I 14 c¡,o¡^xi^,

t=l i=l m=l

sujeito a:

Z}o,^h,x,,, 2 bi, i: 1,...,P
t=l m=l

x,^r) 0, i:1,...,P, m:1,...,M, t:1,...,7

Define-se:

M
zn =Zd,^h,x^ como sendo a quantidade de peças do tipo i produzidas no

MP

ZZn,^h,x,,, 3 4h,, t:1,...,7
m=l i=I

TM

,rÈ I

período l.

Podemos reescrever o problema rela:rado como:

TP
Minimizarl Z",,ro

t=I i=I

zujeito a:

P

Zto =Ftht, t:1,...,7
i=l
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T

Zro a b,, i:I,...,P
t=l

zo 2 0, t:1,...,7, i:1,...,P

A figura 3.3 apresenta a representação esquemática do problema relanado.

Fr'hr E+ +bl

Fz.hz tr+ +b2

Fr.hr EÐ +bp

PERIODOS
PEçAS

Figura 3.3 Esquema de Produção das Peças quando a escolha daligaé irrelevante.

Resolvendo este problema de transporte, determina-se a quantidade de cada peça

produzida em cada período. Entretanto, apenas um tipo de liga pode ser produzido por

período. Pa¡a a determinação da liga que será utilizada no período t, adota-se o seguinte

procedimento: procura-seTtal que f lzo>0, i:1,...P1 cL¡. Se não houver liga a ser

escolhida, adota-se a seguinte heurística: escolhe-se aliga que atende o maior número de

peças determinada pela solução ótima. Ou sej4 aligaa ser produzida no período I é obtida

de forma que:

i!trllþ t', ) 0,i = I,"',Pl-.L,l) theurística tr)

Observe que {{ilzo>0, i:1,...P} ^ L¡} representa o conjunto de peças cuja

produção foi ordenada pelo problema rela:<ado para o período r. Eliminam-se aquelas

peças que não podem ser produzidas. Caso a escolha da liga inviabilizou a solução, isto é,

haviam peças produzidas no período f incompatíveis com a liga escolhida, é necessário

resolver nova¡nente o problema de transporte.
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Para a determinação das ligas nos demais períodos, dwe-se repetir o mesmo

processo com o problema de transporte redefinido, conforme a figura 3.4, onde no período

t jâtern definido as ligas dos (t-I) períodos anteriores.

Fr.hr E)
trÐ bi

Oe arcos quc cmanam
dc¡tcs nóe såo dcfinidos

pclae ligas já
dcûe¡minadas

EÐ b,
Fr-t.hat Ð

Ft.hr +

ÐbP

Fr.hr EÐ

PER¡oDos 
PEçAS

Figura 3.4 Esquema da Produção de Peças, tendo definido as ligas nos períodos de I at-|.

Conjectura: Se um problema de transporte, para algum f, esquematizado na ûgura 3.4,for

inviável, então o problema original também será inviável, desde que os custos sejaÍi não-

decrescentes ao longo dos períodos.

Determinadas as ligas que serão utilizadas em cada período, resta determinar como

será a programação das máquinas em cada período.

Então, para cada período, resolve-se um problema de transporte generalizado para

determina¡ a fração de tempo utilizada em cada máquina, na produção de cada tipo de

peça.

Suponha que a ligaT seja produzida no período r. O problema da programação das

máquinas para cada período f pode ser definido por:

minimizar it *,*
m=I i=l

sujeito à:

Os arcos quc cmanam
dastcs nóe apontam paf

qualqucrpcça 

I

I
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P

lx,* s I, m:I,.-,M
i=1

M

la,*hrx*22o, i:1,...,P
tn=I

x¡*:0, m:I,...,M, iøL¡

Xr*)0, m:I,"',M, ieL

e esquematizado pela figura 3.5. Na figura o arco (m,i) somerúe será considerado se ieL¡,

ondej é ahgaproduzida no período. Há um'þanho" no arco (m,i) dea,^h,.

1-) E+ 4t

1EÐ tr+h

1-) +4p

uÁoutt¡¡s PEçA'

Figura 3.5 Esquema da programação das máquinas num período f.

As soluções possíveis do problema (l>(S) podem ser esquematizados pela árvore

na figura 3.6. O método proposto corresponde a percorer um único caminho na árvore,

onde é definida a programação do forno em todos os períodos, por meio da heurística H.

t=0

Ylr=1 Yz't= 1 Yn= 1

t=1

Yrz= 1 Ytz.= 1 Y:n= 1 Y-:= 1

t=2

Figura 3.6 Árvore com todas as possibilidades de programação do forno.
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3.5 Algoritmo

-Passo I

Se a ofertafor menor que a demanda, isto é, então não existe solução

ótima. Fim.

Senão Fazer t:1.

-Passo 2

Resolver o Problema de Transporte (períodos x peças). Se o problema de transporte for
inviável, ntÍo existe solução ótima (conjectura). Fim.

-Passo 3

Determinar a liga j que será utilizada no período t usando a heurística H, ou seja, j é tal

q* ytr"{lþ l', ) o,i = * ", Pl^¿rl }

-Passo 4

Fixarzo: A,iøL¡.

Fazert:t+1.

Se t > T entãoirparaopasso1.

Se {i I zo t 0, i = L...,P} cL¡ ir para passo 3, caso contrário ir pøra o posso 2.

-Passo 5

Resolver o problema de Transporte (períodos x peças).

Para cada período t, t:1,...,7, resolver o problema de Transporte Generalizado

(máquinas x peças), determinandox,^, afração de tempo utilizada para produzir peças

do tipo i rn mdquina m. Fim.

Este trabalho vem sendo estendido por Meza-Santos [35] para o caso onde as

demandas são definidas por período, de modo que, o setor fundição possa ser integrado

num sistema mais complexo de produção como um estágio adicional.

(àro,'å,,)'



CAPITULO 4

Modelos Gerais de Dimensionamento de Lotes

4.1 Introdução

Descreve-se neste capítulo problemas gerais de dimensionamento de lotes

monoestágios e multiestágios. Apresenta-se uma formulação matemática para cada

problema encontrada em Trigeiro et al. [a3] e Billington et al. I l]. Discute-se alguns

técnicas de resolução para os mesmos.

4.2 O Problema de Dimensionamento de Lotes Monoestágio

Denomina-se sistema de produção monoestágio quando os itens a serem produzidos

são independentes, isto é, nenhum item depende da produção de outro item.

O problema de dimensionamento de lotes monoestágio pode ser formulado como

um problema de progr¿ùmação inteira mista. Quando o tempo e os custos de setup são

irrelevantes (baixos se comparados com os custos de produção, estoque e mão-de-obra), o

problema será modelado como um programa linear e poderá ser resolvido por alguma

conveniente técnica padrão de PL.

O modelo apresentado abaixo encontra-se em Trigeiro et al. [43], onde foi

considerado a demanda conhecida sobre os Z períodos do horizonte de planejamento, a
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capacidade disponível limitada e a existência de tempo e custo de setup. O objetivo do

modelo é determinar um plano de produção que minimize os custos, zujeito a um conjunto

de restrições que inclui o atendimento de uma demanda preestabelecida.

Dados:

þ u custo de produzir uma unidade do item i no período f,

du demanda independente do item i no período f,

õ,, custo de estocar uma unidade do item i no período f,

cs¡, custo de setup para produzir o item i no período f,

s,r tempo de setup para produzir o item i no período f,

bi tempo necessário para produzir uma unidade do item i,

CAP, capacidade disponível (em unidades de tempo) no período f,

q qualquer número grande.

Variáveis de decisão :

X

I
tt quantidade do item i produzida no período f,

quantidade do item i estocada no final do período f,

./, se existe setup para produç õ do item I no período f ,

0, em caso contrario.

it

1,

Índices:

i : 1,...N itens,

t : 1,...,T períodos.

mtrumlZe

Sujeito a:

1,,,-,*Xu-Iu=du i:1,...N t:1,...,7 (4.2)

lV

Z(b,X,, +s,,f") sCÆ, t: 1,...,7 (4.3)
i=I

Xu-qY,,<O i:1,...N t:1,...,7 (4.4)

Xu20eI,,>0 Y¡r=|ouI i:1,...N t:1,...,7 (4.5)

A função objetivo (a.l) a ser minimizada representa os custos de produção, estoque

e de setup dos i/ itens ao longo dos Z períodos. As restrições (4.2) representarn o

balanceamento de estoque de cada item no final de cada período. As inequações (4.3)

¡VT

IZ (õrtu +þrXu +cs,,yo)
i=l t=l

(4.1)
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indicam as limitações de capacidade em cada período e (4.4) são restrições lógicas que

indicam a necessidade de preparação quando ha produção.

Florian et al. [22] mostraram que o problema com um único item e capacidade

limitada é NP-hard, mesmo para os casos especiais nos quais todas as demandas são þais,
todos custos de estoques são zeros, logo o problema muti-item ta¡nbém é considerado NP-

hard.

Quando não existem restrições de capacidade, o problema torna-se decomponível,

ou seja, pode ser decomposto em i/ subproblemas, um para cada item a ser produzido.

Assinr, pode-se resolver cada um destes subproblemas por algum algoritmo de programação

dinâmicq por exemplo: pode ser utilizado o algoritmo ótimo desenvolvido por Wagner e

Whitin (Wagner e Whitin t46l).

Encontra-se na literatura métodos ótimos, quase ótimos e heurísticos para resolver o

problema. Dentre os que desenvolveram métodos heurísticos destaca-se: Trigeiro et al. [43]
que desenvolveram um método heurístico que consiste em relæ<ar as restrições de

capacidade (4.3) aplicando a técnica da relaxação Lagrangeana, obtendo deste modo i/
subproblemas sem restrições de capacidade os quais foram resolvidos utilizando o algoritmo

de Wagner e Whitin. Em seguida, se a solução for infactível, aplica-se um método de

suavização que transfere produção entre períodos, na tentativa de factibilizar a solução g
finalmente atualiza os multiplicadores duais utilizando o método do subgradiente (ver Held

et al.l27)).

Dentre os que desenvolveram métodos ótimos e quase ótimos destacam-se: Diaby et

al. [l9l que desenvolveram métodos ótimoVquase ótimos utilizando branch-and-bound no

qual, os limitantes (bounds) foram gerados por relaxação Lagrangeana e os custos duais

atualizados pelo método do subgradiente e, Toledo et ø1. [42] que representaram o

problema como uma rede generalizada e desenvolveram um método ótimo. O método é um

algoritmo branch-and-bound especializado, onde em cada nó é resolvido um problema de

custo mínimo em uma rede generalizada.

4.3 O Problema de Dimensionamento de Lotes Multiestágio

O problema de dimensionamento de lotes multiestágio ocorre quando um item final

possui itens predecessores, que também devem ser programados para produção ou compra.

Os itens finais possuem suas próprias demandas, chamadas demandas independentes,
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enquanto que, os itens predecessores podem possuir demanda dependente (utilizados para o

consr¡mo interno) e demanda independente.

A estrutura do processo de produção multiestágio pode ser representada por um

grafo orientado G(V,E), onde os nós V representam o conjunto de itens e, os arcos E

representam as relações entre eles. O arco (ifl existe somente se, o item j depende da

produção do item l, ou seja, j é um sucessor imediato do item i e, i>j (na estrutura do

produto os itens são numerados de .l úé N,de itens finais às matérias primas).

Billington et al. [11] descreveram quatro tþos de estrutura de produto para os

problemas de dimensionamento de lotes multiestágio ilustrados na figura 4.1. Cada

quadrado refere-se a um item a ser produzido. Cada item é associado com exatamente um

estágio da estrutura do produto. Os estrâgios são fixados de 0 para I--I onde, itens do

estágio 0 são chamados itens finais e itens do estágio L-I sãochamados de maté¡ias primas.

(a)Serial (b)Paralelo (c)Mdagem (d)c€ral
Es.igio 0

Eságio I

Eúigio2

F

+
¿

j

¡l

t
ü

I

?ú
^
Jt
å

E
A

+
å

I

?
å
I
É
1ü

L

Íens Finais

Es.ágio

Esuigio L l,øåias'Primas

Figura 4.1 Quatro estruturas de produto.

A figura a.l (a) - Serial - Ilustra um único item produzido em uma série de passos.

Na estrutura serial cada item tem exataÍiente um sucessor e um predecessor, com exceção

do primeiro e último item.

A figura 4.1 (b) - Paralelo - Ilustra várias estruturas seriais onde, em cada estrutura

será produzido um item final em uma série de passos. Sem limites de capacidade cada item

final pode ser tratado de forma independente.

A figura a.l (c) - Montagem - Representa um item feito por um processo complexo

de montagem. Na estrutura de montagem cada item pode ter vários itens predecessores

mas, somente um sucessor.

A figura 4.1 (d) - Geral - Representa a situação em que não há restrições quanto ao

número de predecessores e sucessores de cada item, exceto para os itens finais e matérias

primas que não possuem sucessores e predecessores, respectivamente.
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Billington et al. I l] modelaram o problema de dimensionamento de lotes

multiestágios com restrições de capacidade para estrutura geral de produto como um

problema de programação inteira mista. O modelo considera lead time diferente de zero,

tempo e custo de setup. Lead time é o tempo decorrido entre o instante em que se formaliza

uma solicitação e o instante em que o que foi solicitado se torna disponível, Fernandes [21].

Dados adicionais:

con custo de hora extra por unidade da capacidade no período f no centro de trabalho /c,

Li mínimo lead time para o item i, (O mínimo é enfatizado porque L, não deve incluir

uma estimativa da demora devido aos limites de capacidade.)

"f, fração de produção do item I (fator de aproveitamento),

di quantidade do item I requerida para a produção de uma unidade do item7,

.s,, tempo de setup para produzir o item i no centro de trabalho /r,

b,r tempo necessário para produzir uma unidade do item I no centro de trabalho É,

CAP,r capacidade disponível (em unidades de tempo) no período I no centro de trabalho /r.

Variável adicional:

Oþ Capacidade de horas extras no centro de trabalho /r no período r.

Índice adicional:

k: 1,...,K centros de trabalho.

Modelo Matemático

(4.6)

Sujeito a:

1,,,-, * f,X,,,-,., - I,t -f.ou*, =du, i = 1,...,N, t = 1,...,7, (47)
j=t

IV

Z(b,rx,,+ s,ry,,)- oosCApk,, k=1,...,K, t=1,...,7, (4.s)
i=l

X,,-qY,,50, i=I,...,N, t=1,...,7, (4.9)

Yir=0 ou I, X,,20, I,r>0,OH>0. i=1,...,N, t=1,...,7, k=1,...,K (4.10)

A função objetivo (4.6) visa a minimização do custo total, que é formado por:

custos de estoque, setup e horas extras. As restrições (4.7) são restrições de balanço de

/VTKT
z= minZZ(6rt, + cs,,\,)*ZZ@oOo)

i=l t=l k=I t=I
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estoque. O estoque final para cada item em cada período t é igual ao estoque inicial mais a 

produção líquida do item no período t — Li  menos as demandas interna (demanda 

dependente dada por: E au X it ) e externa para o item nesse período. As restrições de 

capacidade e setup são dadas pelas restrições (4.8) e (4.9). Observa-se que a diferença de 

um sistema de produção monoestágio e multiestágio está na dependência entre os itens. 

Como comentado anteriormente, para o problema monoestágio, quando não existem 

restrições sobre as capacidades, (4.8), o problema torna-se decomponível em N 

subproblemas. Para o caso multiestágio, uma maneira de obter esta decomposição é 

reformular o problema em termos de estoque de escalão (ver Berreta [10]). 

Há várias pesquisas sobre técnicas de resolução para o problema de 

dimensionamento de lotes mutiestágio considerando variações na estrutura do produto e/ou 

na capacidade limitada. Dentre os muitos que estudaram o problema estão os seguintes: 

Billington et al. [12] propuseram um método heurístico para resolução do problema, 

para uma estrutura geral de produto, com apenas um estágio com limitações de capacidade, 

ou seja, consideram um único centro gargalo. ( Um gargalo é um centro de trabalho que 

limita a taxa de produção da fábrica). O problema resolvido por Billington et al. [12] pode 

ser representado através da figura 4.2, onde foi assumido que todos itens que estejam na 

instalação gargalo não tem predecessores que também estejam no gargalo. 

Estágio 
restrito 

 

Itens finais 

Estágios 
intermediários 

12 
t_ _1 

18 Matérias 
primas 

figura 4.2 Estrutura geral de produto com um único centro gargalo. 

O método proposto é um branch-and-bound com heurísticas. Em qualquer nó na 

árvore de ramificação um problema é definido com valores fixos para algumas variáveis Y. 

Uma heurística Lagrangeana resolve o problema de dimensionamento de lotes em cada nó 

item a item. Um método de suavização ajusta a produção dentro da capacidade disponível, 

se possível, produzindo uma solução provisória. A seguir, os multiplicadores de Lagrange 

são atualizados de modo a desestimular a produção no centro de trabalho gargalo em 
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período super utilizados. Billington et al. |3|examinararn a efrcárcia de um conjunto de

heurísticas desenvolvidas para o problema com múltiplos itens, monoestágio com limitações

de capacidade em problemas com múltþlos estágios com restrições de capacidade e

estrutura serial.

Kuik el al. [28] consideraram o problema com restrições de capacidade em apenas

um estágio como em Billington et al. I l]. Não consideraram tempo de setup, Iead time e

nem estrutura geral. Estudaram três técnicas heurísticas, uma baseada em programação

linear e, as outras duas baseadas em tecnicas de busca heurísticas (Simulated anneling e

busca tabu).

Maes et al. [33] apresentaram uma heurística para resolver o problema com

restrições de capacidade em mais de um estágio. Ignoraram as variáveis inteiras, resolveram

o problema linear e em seguida testaram três heurísticas para "arredondar" as variáveis

inteiras. Mostraram também que encontrar uma solução factível para problemas de

dimensionamento de lotes com capacidade limitada que consideram tempo de setup é NP-

completo.

Cla¡k e Armentano [7] desenvolveram uma heurística para resolver o problema

com limitações de recursos para estrutura geral de produto considerando tempo de

produção. (lead time) diferente de zero e, tempo e custo de setup. O problema é

reformulado em termos de estoque de escalão com o intuito de facilitar o funcionamento da

heurística proposta. A heurística desenvolvida primeiro obtém uma solução razoável para o

problema sem limitações de recursos e então tenta obter a factibilidade da solução através

da transferência de produção para trás no tempo. A heurística é primeiramente testada para

problemas com cinco componentes na estrufura de produto considerando um horizonte de

planejamento de doze períodos de tempo, para os quais existem soluções ótimas

disponíveis. O desempenho da heurística também é avaliada para duas estruturas de produto

com quarenta componentes.

Berreta e Armentano [9] resolveram o problema considerando tempo e custo de

setup, estrutura geral de produto, Iead time zeÍo e, a capacidade de recursos limitada.

Desenvolveram um método heurístico utilizando a formulação do problema em termos de

estoque de escalão, como em Clark e Armentano [7]. Inicialmente resolvem o problema

sem considerar as restrições de capacidade, em seguid4 a heurística tenta factibiliza¡ a

solução movendo produção para frente ou para trás no tempo. Técnicas de busca tabu

foram incorporadas à heurística.
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São poucos os algoritmos ótimos que trata¡n do problema e este$ trataÍi de casos

especiais. Em Chiu e Lin [6] estuda-se o problema multiestágio para as estruturas serial e

montagem. Reformularam o problema em tennos de estoque de escalão e apresentarari um

algoritmo de programação dinâmicq podendo ser usado no problema sem ou com (sob

algumas condições) restrições de capacidade.

MacClain et al. [36] resolveram o problema com múltiplos centros com restrições

de capacidade considerando hora extra e desconsiderando os tempos e os custos das

preparações. Apresentararn r¡m método de decomposição que explora a €strutura especial

do programa linear quando os estoques iniciais são nulos. O método consiste em dualiza¡'as

restrições de capacidade, obtendo deste modo programa linear. Este problema (o problema

Lagrangeano) possui uma estrutura especial, a estrutura de Leontief e, pode ser resolvido

utilizando um algoritmo muito rapido, denominado algoritmo de "dois passos". Discute-se

as propriedades e solução para o sistema de Leontief em Dantig [8] e Veinott [44].

Afentakis et al. [2] reformularam o problema com estrutura de montagem sem

restrições de capacidade em termos de estoque de escalão que simplifica sua decomposição

por relæ<ação Lagrangeana. Desenvolveram um algoritmo branch-and-bound onde os

limitantes são gerados pela resolução do problema Lagrangeano. Em Afentakis e Gavish

[], converteu-se a formulação do problema com estrutura geral de produto para uma

estrutura de montagem com restrições adicionais mas, esta transformação aumentou

significativamente o número de variáveis. Resolveram o problema transformado pelo

mesmo método apresentado em [2].
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Um Problema de Dimensionamento de Lotes multiestágios Com

Restrições de Capacidade:

Modelo e Proposta de Solução

5.1 Introdução

Este capítulo apresenta a formulação matemática e uma proposta de resolução para

um problema geral de dimensionamento de lotes multiestágios com restrições de capacidade

que, em alguns aspectos, estende o modelo descrito na seção 4.3 do capítulo anterior.

O objetivo é determinar um plano de produção ótimo que ma.rimize o lucro líquldo,

composto por: preços de venda dos itens e, custos de estoque, produção e por unidade de

capacidade alocada em cada centro. Embora não incluídos neste estudo, os custos das

preparações podem ser facilmente incluídos no modelo, porém dificultando a resolução. As

capacidades dos centros de trabalho neste modelo são variáveis de decisão, dependendo do

número de pessoas alocadas e, um intervalo de demanda é assumido.

O problema apresentado neste capítulo é um problema de programação linear,

portanto, pode ser resolvido por alguma técnica padrão conveniente de programação linear.



Um Problema de Dimensionameto de LcÊes Cæacitado: Modelo e prøogâ de Solucão 39

Entretanto, trata-se de um problema com estruturas especiais de grande porte, o que motiva

buscar outras técnicas de resolução.

O método proposto baseia-se na técnica da relaxação Lagrangeana. Um grupo de

restrições é relæ<ado obtendo-se um problema que pode ser decomposto em dois

subproblemas independentes, os quais são resolvidos analiticamente.

O modelo em estudo busca representar as necessidades básicas de uma empresa

particular do interior paulista do setor de autopeças.

5.2 Defïnição do Problema

O problema consiste em produzir vários tipos de itens,'os quais passam por vários

estágios de produção. Em cada período pode-se produzir diferentes itens finais e itens

intermediários. Os itens finais são destinados à venda externa, enquanto que, alguns itens

intermediários são utilizados tanto para o consumo interno quanto pïra a venda externa.

Para produção dos itens finais e/ou itens intermediá¡ios, em cada estágio, poderá ser

necessário, além de itens produzidos nos estágios anteriores, insumos externos. É suposto

que estes insumos (matérias primas do tipo: rolamentos, parafirsos etc.) podem ser

conseguidos sem restrições de mercado sobre eles.

As restrições de capacidade são do tipo: disponibilidade dos centros de trabalho e de

insumo. Os tempos das preparações serão desconsiderados nesta fase, podendo ser

facilmente incorporados ao modelo mas, com o aumento na dificuldade de resolução.

As decisões que deverão ser tomadas são as seguintes: decisões sobre quais e

quanto produziræstoear de cada item em cada período,Tobre-o quanto compr¿¡r e estocar

de insumo em cada período e, sobre as capacidades utilizadas nos centros de trabalho em

cada período.

O objetivo do modelo é determinar o quanto deve ser produzido em cada período,

respeitando as restrições de capacidade de produção, tendo em vista a capacidade de

absorção do mercado, de modo que uma função lucro seja mærimizada. O planejamento

deve ser feito em vários períodos, para os quais se conhece intervalos de demanda.

Pode-se representar o problema através do esquema apresentado pela figura 5.1. Foi

considerado somente dois estágios de produção: usinagem e montagem.
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Período t Usinaoem montaoem

Figura 5.1 Representação esquemática do processo de produção.

Note que a estrutura geral do prduto é intrínseca ao problema" onde os insumos

correspondem a um tipo específico de matérias primas E a usinagem e montagem

correspondem aos estágios de produção.

O modelo apresentado a seguir é uma reformulação do modelo proposto

inicialmente por Vargas Jr., E. e Flores, R. da Empresa Wdesoft, Limeira - SP.

5.3 Formulação Matemática

É usada a seguinte notação:

Dados:

d,, demanda mínima do item I no período t,

d,, demanda máxima do item i no período t,

oi, preço de venda de uma unidade do item I no período f,

Pu custo de produção de uma unidade do item i no período t,

6¡t custo de estoque de uma unidade do item I no período t,

b,r tempo necessário para produzir urna unidade do item i no centro de trabalho &,

Qu quantidade do item i requerida para,aprodução de uma unidade do item¡

gy quantidade de insumo / requerida para a produção de uma unidade do itemj,

ú) & custo por unidade de capacidade alocada no centro de trabalho É no período f,

mÈ capacidade disponível no centro de trabalho k paracada pessoa alocad4

h, quantidade total de unidades de capacidade disponível no período t,

MO,r quantidade máxima de capacidade alocável no centro de trabalho É no período /.

tl
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Variáveis de decisão.

X,, quantidade do item i produzida no período l,

1,, quantidade do item i estocada no final do período I
l/i, quantidade do item i a ser vendida no período f,

X,o quantidade do item i a ser produzida no período I no centro de trabalho É,

H,k capacidade disponível no período I no centro de trabalho /r,

Qo quantidade de insumo / a ser estocada no período l,

CI,, quantidade do insumo / a ser comprada no período l.

Índices:

i: 1,...,1/ itens,

j: 1,. ..,.ô[ itens,

k : 1, . . ., K centros detrabalho,

t:1,...,T períodos,

I: I, . . .,L insumos.

Conjuntos:

Pi conjunto de índices dos predecessores imediatos do item ¡,

^1 conjunto de índices dos sucessores imediatos do item ¿

Ki conjunto dos índices dos centros de trabalhos que podem produzir o item i.

Através de experiências práticas na ñbrica, observou-se que a capacidade de um

centro de trabalho em cada período depende do número de pessoas designadas para este

centro e estimou-se o valor da capacidade do centro de trabalho k pua cada pessoa

alocada, dado no problema por mk. A capacidade total para cada centro será aproximada

linearmente e dada por H,r=Ho(Nn)=il*N*, onde Nn é o número de pessoas a ser

utilizadas no centro de trabalho fr no período f. O aumento do número de pessoas alocadas

num centro de trabalho tende a saturar-se de modo a decair a produtividade. Para ilustrar o

rendimento de capacidade no centro de trabalho e o número de pessoas designadas,

construiu-se o gráfico dado pela figura 5.2. O ponto de saturação é suposto conhecido e

modelado pela restrição l[r* <rl* ptrã cada centro É e período l, onde q* é o número

máximo possível de pessoas alocáveis no centro de trabalho É no período l. Do que segue,

MO,u = fr*rl,*, a capacidade máxima alociível ao centro de trabalho å no período l.
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@aclladeno cantro
det¡abaúo k

MQt

rr(3)

l(2)

Kl)

,M

i=I

t23 1tt( lúlsosde
pessoas

figura 5.2 Representação da relação capacidade e número de pessoas

Formulação matemática

MLax Z= Z(ouV,, - þ,,X,, - õuL,,)-| , oï,r
TI

t=1

T
i€s¡

K

k=1

(5.1)

(5.6)

(s.7)

(5.8)

(5.e)

(5.10)

Sujeito a:

V,r+1,, + a,¡X¡, =X¡, *Ii(r-t)

Qo +Z g,, x ¡, = CI ,t + Qç_4r

i=1,...,N t=1,...T (5.2)

i=1,...,N t=1,...7 (5.3)

t=1,...,T k= 1,...K (5.4)

I=1,...L t=1,...,7 (5.5)

x,= Zx,n

lV

Zb,rxur 3 H,r
i=I

ke K1

JV

i=I

K

ZHn=h, t=1,...,7
È=l

H*3MO, t=I,...,T k=I,...K

d,,<V.r<ã,, i=I,...,N t=1,...,7

x,r, r,r, x,o, Ho, Qo, CIo )0 I = 1,...,T k = 1,...K i = 1,...,N

I,o=0el,r=0 i=I,...,N

A função objetivo (5.1) representa o lucro que deve ser ma¡<imizado, o qual pode ser

expresso por: total das vendas menos os custos totais com produção, estocagem e custos

das unidades de capacidade utilizadas; (5.2) são restrições de balanço de estoque da

produção; (5.3) define o balanço de produção total do item por período, isto é, a produção
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do item por período é igual a soma total da produção em todos os centros de produção;

(5.4) são restrições de capacidade; (5.5) de balanço de insumos; (5.6), (5.7) e (5.8) de

limitação de capacidade no período t, capacidade mráxima alocavel no centro de trabalho & e

de mercado, respectivamente e (5.9), de não-negatividade. (5.10) são as condições iniciais

indicando que não há estoques iniciais no sistema.

Este modelo difere do modelo geral apresentado em Billington et ø/.[l] nos

seguintes aspectos: (l) a demanda é restrita a um intervalo (são especificados valores

mínimo e máximo); (2) as capacidades dos centros de produção são va¡iáveis de decisão;

(3) o objetivo é ma¡rimizar o lucro; (4) considera-se as variáveis X,n que definem a

produção por máquina; (5) não considera o tempo e custo de setu¡a,' (6) o lead time é zero

para todos os itens, ou seja, os itens são iniciados e terminados no mesmo período. (Os

itens (5) e (6) podem ser, sem muitas dificuldades, incorporados ao modelo (5.1)-(5.10),

porém deixa de ser um programa linear.)

5.4 Relaxação Lagrangeana

O método de solução proposto é um método ótimo baseado na técnica da relæ<ação

Lagrangeana. Estudando a estrutura da matnz das restrições percebe-se que o problema

pode ser decomposto em dois subproblemas independentes se relæradas as restrições de

acoplamento (5.3). Assinq as restrições de balanço de produção (5.3) são dualizadas e

incluídas na função objetivo. É suposto que a variável CIo não tem limitações de mercado

portanto, pode-se relaxa¡ (abandonar) as restrições de balanço de insumo (5.5), sem alterar

a solução do problema. Depois de resolver o problema" pode-se facilmente calcular a

quantidade de insumos utilizados na produção de cada item.

O problema linear Lagrangeano é dado a seguir (á foram relæ<adas as restrições'de

balanceamento de insumos), o qual é referido por PLL:

Maxz=åiå[" uvu - þuxu -6uru *,,,(*,,-à,n")) -p.,.r.\ (s.1 l)

Sujeito à:

V,,+Iu + lauXo=Xn *Ii(,_t) I I
resl

,N t = 1,...7 (s.2)
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Zb,rX,n 3 H,r
lV

i=I

K

t=1,...,T k=1,...K

t = 1,...,7

(s.4)

ZH,r < h,
k=I

Subproblema 2

(5.6)

H,rsMOo t=I,...,T k=I,...K (5.7)

i = 1,...,N t= 1,...,7 (5.8)d,, <\,3clu

Xr, f r, Xie, He>O i ='1,...,N k = 1,...,K t = 1,...,r ç.9)

I,o=0eIo=Q í--1,...,N (5.10)

onde uú são os multiplicadores de Lagrange (variáveis duais). As restrições que foram

dualizadas são restrições de þaldade portanto, ait é irrestrito de sinal para todo ,, I (isto

é, u* pode ser negativo ou positivo).

Note que o PIL pode ser decomposto em dois subproblemas nos grupos de

variáveis: (V,,,I,,,X,) e (X,n,H,r). Estes subproblemas, obtidos com a decomposição

Lagrangeana, são dados abaixo:

Subproblema I Ma,x

V,, + 1,, + larX o
j €s¡

dr,'3V¡¡ <dit

X¡, I¡¡, à0

I,o=0eI,r=0

= Xo +I,rr_,,

i = 1,...,N

i = 1,...,N

i = 1,...,N

t = 1,...,7

t = 1,...,7

iVT
Z =>Z(aitvit +fuu - þ,,)X,, - õulu)

i=I t=l

/VTTK
l.øax Z = UU Z-ruXur -ZZ,

i=l t=t ke& t=t k=I

i=1,...,N t=1,...7

nHn

JV

Zb,rx,,r 3 H,r
i=l

K

lil,r s h,
k=l

H,k < MOtk

xi*, Hú>o

t = 1,...,7 k=1,. K

t = 1,...,7

t = 1,...,7

t = 1,...,7

k = 1,...K

k = 1,...K
6iuliotcca
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S.4.LResolução do subproblema I

A resolução do subproblema I é obtida através da análise do problema dual, que

consiste numa modificação do algoritmo de McClain et al. 136l (segundo Veinott Í44!, é

uma especialuação do método proposto por Dantzig tlSl). Esta modificação possibilita a

aplicação em casos onde a demanda (venda) é variável dentro de um intervalo previamente

determinado.

O dual do subproblema I é construído definindo-se as variáveis duais g,, , €o,

arnbas relacionadas com as restrições de canalizações de I/i, e, ßo, a restrição de

balanceamento de estoque da produção do item i no período r. O problema dual é dado

abaixo:

TN
lvrin IZ(ãup,,-d.,,6,) (s.t2)

(s. l3)

(s. l4)

(s. l s)

t=I i=]

suJelto a:

trt *Qt -€r,=d¡,

-tr¡¡*ßip*t¡3õ,,

tu-la¡n¡,1 Þi,-uit
je4

i=1,...,N t=1,...,7

i=1,...,N t=1,...,7

,N t = 1,...,7i=1,

gu,6¡t )0 e æ,1 irrestrito de sinal. (5.16)

Das restrições acima, observa-se que as variáveis duais f,, e p,, não podem ser

básicas ao mesmo tempo pois, suas colunas são linearmente dependentes. Portanto, numa

solução ótima, se g¡t for positiva então Ç,, serânula, ou vice-versq ou ambas nulas.

Pelas restrições (5.13), têm-se a seguinte relação er-6o=eit-n,,. Como du é

um dado do problema, logo, se tr it assumir um valor tal que d,, - E¡, > 0 (gu - 6, > 0)

então p,, épositiva,agoras€ e, -Í¡, 10 (e,,-6,.0),têm-se f,, positiva. Observa-se

através da análise dos coeficientes da função objetivo dual (5.12) que, t¡, deve ser

escolhida com o maior valor possível para que cr,¡r -ßit 10 e assim fu ser uma variável

positiva (básica). Esta escolha deverá ser feita de modo qve ftit seja factível, deste modo:

ttit-r +6it-r,þu -u,, +la¡,tr ¡,itfi
je4

e lTio=Ø (s.17)
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A escolha de r,o=æ garante eue I,o=0 (condição inicial para as variáveis

primais), que ficará evidente com o auxílio do teorema das folgas complementares, a ser

explorado abaixo.

O problema dual será resolvido seqüencialmentg iniciando das matérias primas þara
as quais dr=O, Y jeP,) no período I e trabalhando progressivamente no tempo e

estágio a estágio até os itens finais

Primeiramente, resolve-se o problema dual calculando para cada i e f o valor de ft,, ,

dado pela relação (5.17), em seguida, a diferença d¡r-fr¡, que determina os valores das

variáveis duais p,, c €u,isto é:

9¡t=d¡t -fr¡,)0 e Ç=g (5.18)

eo =0 e 6, =-(ao - h)>0 (5.19)

Depois da resolução do problema dual é resolvido o problema primal. O primal é

resolvido regressivamente, isto é, inicie a resolução dos itens finais

(ay =0, paratodol€,S,) às matérias primas e no último período (período 7), para qual

1,, =o

Se as demandas fossem conhecidas, a solução do problema primal já estaria

determinada, como dado em McClain el al.1361, porénr" deve-se determinar os valores das

va¡iáveis de venda (V,,). Para o cálculo destes valores deve-se aplicar o teorema das foþs

complementares. Na solução dual, verifica-se a ocorrência de um dos seguintes casos:

Ð Se a,,-1tr,,<0 então €u é positiva (veja 5.19) e, pelo teorema das folgas

complementares:

(l', - d r)€u = o segue - se que 4, =d,,

ii) Se Qi,-ß¡, >0 então g,, épositiva (veja 5.18) e, novamente pelo teorema das folgas

complementares:

(Ar-Yu)pr=0 segue-se que 4=ão

iii)Agora,se ø¡ï -ß¡t=0 então g¡,=€i,=0 eportanto, fu eld-,,,ã,,l,podendoassumir

qualquer valor no intervalo.
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Note que as variáveis Zu sempre podem estar num dos seus limites, podendo estar

fora de seus limites apenas no caso üi). AssiûL se V,, forbásica (- .(d-,ã") no modelo

geral (5.1)-(5.10) deve-se necessa¡iamente ocorrer o caso iii) na resolução do subproblema.

O problema dual é um indicador de produção, portanto, se fiit=ß¡(t_t)*õ,(,_,)

então não haverá produção do item i para o período t e, a venda (demanda) será atendida

através do estoque, isto g

Xi, = 0 ê I,(r_,) =V,, + 1,, +larX o .

J€st

Caso contrário, haverá produção,

I,(,_,) = 0 e X., = Iu +Vu +laoX, .

j€q
Verificam-se estes resultados utilizando o teorema das folgas complementares, isto

é, se a escolha em (5.17) for:

a) /, u = fr ¡(t_t) * õ,(r_r)

Neste caso, a restrição (5.14) será ativa e (5.15) inativa e,

1,,,-,,þ, - tr i¡t-r ¡ - õ,r,-,t)= 0 (folgas complementares) será satisfeita com

Ir¡r-,¡)o e,

Xu(T,, -þu +uu -Za,r r,)=o com X,, - 0.
je4

b) nu = þ, - uu +la,n,
jepr

Têm-se neste caso, a restrição (5.15) ativa e (5.14) inativa e,

X,,(î,,-þu +uu -Zdj,tr j,)=0 será"satisfeita com X,,)0 e,
j ePt

1,,,-,,@u - fr¡(t-t) - õ,r,-,t)= 0 com I,(,-,) =0.

Note que Xu a I,¡,-,¡ no subproblema I têm colunas linearmente dependentes e

portanto, nunca serão básicas simultaneamente. Entretanto, no modelo global suas colunas

não são linearmente dependentes, podendo ser positivas simultaneamente. Este caso

ocorrerá quando houver empate na escolha de rit em (5.17). Assin¡ as folgas

complementares serão satisfeitas com X,, e I,(,_,) não-negativas simultaneamente.
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Note ainda que, a solução dual dada por (5-17)-(5-19) satisfaz as folgas

complementares com a solução primal obtida acima. Além disso, são factíveis por

construção. Portanto, pelo teorema das folgas complementares vale a seguinte proposição.

Proposiçäo: A solução primal obtida acim¿ é solução ótima do subproblema I

Pa¡a ilustrar o método propostg resolve-se um exemplo para o zubproblema I

Considere a estrutura de produto dada pela ñgura 5.3 e 3 períodos de tempo.

figura 5.3 Estrutura de produto exemplo

Os dados necessários para resolução do problema exemplo serão fornecidos nas

seguintes tabelas:

Onde VG é um número grande (vem das condições de que não há estoques
finais).

Tabelas com dados de entrada pana resolução do subproblema 1.

lnicia-se a resolução do problemadual, relações (5.17)-(5.19), pelas matérias

primais, isto é, pelos itens 3 e 4 e no primeiro período, caminhando

33
2

I
2
3

4

I
2
3

2
2

2
2
2
2
2

3

VG
VG
VG
VG

I
2
3

4

I
l0
1l
L2

0

2
l0
ll
l0
0

3

l5
l5
10

0

lúatnz õ(írt) lúatflz dos custos unit¿irios de

estogue dos itens poroeríodo.

ltlartriz a ( i, t ) Valores dos preços de venda dG
itens emcadaperíodo.

I
2
3

4

I
-0.5
-l
-0.5
-l

2
-0.5
-l
4.5
-l

3

4.5
-l
4.5
-l

I
2
3

4

I
J

4
I
3

2
2
I
t
2

3

3

2
2
3

Nflatrlz- u( í, t ) l,Iatîlz dos custos duaisNlarttiz P( irt) M^triz dos custos de produção

I
2
3

4

I
t2
l3
tl
0

2
t2
l3
T2

0

3

l5
13

5

0

I
7

J

4

I
10

1l
l0
0

2
10

1l
l0
0

3

l0
lt
0
0

lvtattiz d ( írt ) \rlatñzcom os valores dos

limitantes suDeriores da variável venda

Tvlørtt'tz 4( irt ) Matirzoom os valores dos

limitanæs inferiores da variável venda
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progressivamente no tempo e estágio a estágio. Na resolução do problema dual 

aplica-se o teorema das folgas complementares para determinação da variável venda 

(variável prima!). Fixando o item 3 (matéria prima) e iniciando a resolução, têm-se: 
1 = 3 e t=1 
7c 31 = min {830  -I- n30 , 13 31  - 1131 }=13 31  

31  - 31  =a31 -2-1- 31 =10-L5 =8.5 

1=3 e t = 2 

7r32  = min {6 31  + 7C 31 , 13 32  - 1132} = 1332  

'P32 - 32  =a32 - 41Z.  32  = 10- 1.5=8.5q)32 =8.5 ,V32  =d3 , =12 

1=3 e t = 3 
n32  = min {8 32  4- TC 32 , 1333 -U33 } =13 33  -U33  = 2 +0.5=2.5 = X33  O e '32 = O 

Ç0 33  - 33  =a 33  - 7z-33  = 10 - 2.5 =7.5 yo33  =7.5 = V33  = d33  = 5 

Faz-se os cálculos da mesma maneira para o item 4 e obtêm-se os seguintes 
resultados: 

- 1131  = I 4- 0.5=1.5 = X31  O e, 
0 31  =8.5V31  = 31  = 11 

-U32  = 1 -I- 0.5=1.5 X32  O e 13)  = 0, 

i=4e t=1 7r 41 = )641  - U41  = 4  X 41  9)41 - &E1 = 

= 4 e t - 2 71.42  - 3 42  - U42  = 3 X 42  7 Ç42 &1.2 = 

1 = 4 e t = 3 2z-43 =1343 -U43  = 4 X43  0, ç0 43  - 	=- 

4 V41  =d 41  =O 

3 	V42  d 42  = O 

4 V43  =d 43  = O 

Resolvendo agora o subproblema para o item 1 (um item final). 
1=1 e t=1 

nii= min Oro + 7r10 , 1311 - u11+ 3n31+ 7C41} = 11 - u 11 + 37t 31 + 7c 41 =12 

e, 

yo„- 11 =a11 -71-11 =10- 12 =-2 	2 V.11 =c =10 

i=1 e t=2 

i12  = min Ou + t11,  13/2 -u12 31C 32 4-  n 42} = 0 12 - u 12 ± 37  C 32 ± 7C 42 = 
X12  O e In  =0, 

12 - 12 =a12  -n-12 = 10 - 10 = OVI2  i12  =10 ou V12 = 'l2 =12  

1=1 e 1=3 

7c/3 = min {812 ± n12 ,  1313 - u 13 + 37C 33 4-  n43 }= 312 ± n12 =13 

112 	e X13  = 0, 

ÇO 	- 13  -a13  - 13  = 15- 13 =2q)13 = 	V13  -d13-  =15 
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Faz-se os cá{culos do mesmo modo (feita para o item 1) para o item frnal2,

obtendo os seguintes resultados:

i=2 e t=I
E2r = þr, -un +2tt3r + 3tto, - 20, Xrr20 ,ert - €zt =-9, Vr, =dr, = II
i=2 e t=2

fr22 = þr, -ur, + 2trr, +3n0, - 14, Xr, 20,gzz - €zz =- 3, Vr, =dr, = II
i=2 e t=3

nt% = õ r, * Ezz -- 16, 122 20,gzs - €zs =- I, Vr, = d r, = II
Resolve-se desta maneira o problema dual. Determinada a solução dual,

inicia-se a resolução do subproblema primal. Como comentado anteriormente, inicia-

se a resolução do subproblema primal dos itens finais à matérias primas e do ultimo

período.

i=I e t=3

Como fr13=õ,r+n,, têm-seque Ir2>0 e X,s=0,assim:

1,, =V,, *f ¡3, do fato Que 4¡ = 0 (condição inicial) ê Vts = /5 obtêm-se: I12 - 15

i=I e t-2
Como ß12=þ,r-ur2+3Í32+tr42têm-se ./r, =0 e X,r20,assim:

X,r=V,r+I,r, do cálculo feito para i=I e t=3 sabe-se que, I,r=15 mas,

V,, = I0 ou V,, = 12 . Para V,, =,10 obtêm-se: Xn = 25 , agora para V,, = 12

obtêm-se: Xn = 27

Como Etr = þ,,-utr+3tr3r+ntr4r têm-se X,,20, Ito=0(condição inicial)

assim:

Xt, =V,, = Io

Procede-se de maneira analogo para o item2 (final). Apresenta-se a seguir os

resultados obtidos com os cálculos:

i=2 e t=3,Irr=Vrr- II, Xx=0
i = 2 e t = 2, Xn=Vn+Iu = II+II=22, Ir, =0

i = 2 e t = I, Xz, =Vzt = II, Izo =0 (condiçãoinicial)

Considerando o item 3 (matéria prima) e resolvendo para todo f:

50

i=I e t-I
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i=3 e t--3

Têm-se que ßss=þrr-u* assim Xrr20,Irr=0 e Irr=O(condição inicial)

deste modo:

Xr, =Vr, * jXr, + 2Xr, = J.

i=3 e t=2
Como r r, = þ sz - u' têm-sê X r, 2 0, I r, = 0 assim:

Xr, =Yr, * 3Xr, + 2Xr, = I3I,pora V,, = I0 € X,, = 25 ou

Xr, =Vr, * 3X,, + 2Xr, = 137,pøa Vn = 12 e X,, = )/
i=3 e t=I
Comonr, = þn -z' têm-sê Xrr20,Iro = 0 (condição inicial) assim:

Xr, =Vr, + 3Xr, * 2Xr, =gJ

Procedendo do mesmo modo, calcule o valor da quantidade produzida e

estocada do item 4 em cada período. A seguir, apresenta-se um resr¡mo dos cálculos

e de seus respectivos valores:

i=4 e t=3
fr43 = þ0, -nß, Xß)-0,1e = 0 Xo, =Vot * X,, *jXr, =0

i=4 e t=2

f ¿z = þ o, -uor, Xo, 20,10, =0 assim:

Xo, =V* + X,, + 3X22 --9I,para V,, = I0 € X,, = 25 ov

Xo, =V, + X,, + 3X22 =93,para Vn = 12 e X,, = )/
i=4 e t=I
frtr = þ0, -u0,, Xor20 ,Ioo = 0, Xtt =Vot t X,, * 3Xr, = 4j

O valor obtido foi de 137 unidades monetárias (valor da função objetivo). Os

valores obtidos foram comparados com os obtidos utilizando a linguagem de

modelagem GAMS com os solvers MINOS e BDLP.

5.4.2 Resolução do Subproblema 2

Construindo a matriz das restrições para o subproblema 2, figura 5.4, percebe-se

que, se as capacidades (Hn) fossem conhecidas seriam obtidos /lxÎ subproblemas que

poderiam ser resolvidos independentemente e por inspeção.
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t:l k=l t=l k:2 t=l k:K t=T k=l t=T k=K

R€úriÉes

Cryacidade

Reúri$€s
d¡s

limitaçõe de

cryacidade
porperíodo

figura s.4llv.datnz das restrições do subproblema 2.

Suponha I1r, conhecido e, deste modo, para cada t e k, resolva o seguinte

subproblema, onde: X¡u+r1* é a va¡iável de folga para cada t e k
lV

de

(SP2I) rin I ruX,n
i=l

lV

Zb,rX,n+X¡n*r¡r=H*
i=1

X,,r20 i=L...N,N+I

Observe que o subproblema acima é um PL (programa linear) com apenas uma

restrição e pode ser resolvido do seguinte modo: Escolha o índice r tal que

U=r*W,, = l,..-,N,N + I (variavel defolga) e k. 4Ì

Assin¡

v -H,r^*_T.
Portanto, supondo conhecido os Hn, resolve-se os KxT subproblemas

determinando X,,, em função de Ho. Agor4 volte ao subproblema 2 e resolva-o para

determinar o valor de Hn. O subproblema resultante (SP2) pode ser decomposto em Z

subproblemas e ser resolvidos também por inspeção. Estes subproblemas (JP2), cujas

variáveis de folga p¿ùra cada t é H,tr*,t, é dado a seguir:

ö
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(sP2) nun
r
ZcoH,r
h=l

r
ZHo + H,tr*t1= h,
È=I

0sHo3 MOo

01 Ht(t*t) 1@

Onde Ctr = ,,r * I

k= 1,...K

(5.20)

Observe que (SP2) é um PL com apenas uma restrição e variáveis canalizadas que

pode ser resolvido do seguinte modo:

Ordene os custos C,, (C,tr*,, é o custo davariável de folga Ht¡r*t¡ relacionada a restrição

(5.6)) tal que:

Crr 3Cr, < ... <

e determine um índice s tal que:

s-I

4 - MOo <lMO,r <h, (5.22).
k=1

A solução ótima do problema será dada por:

Hr, = MO,, Hrz = MOr, ,..., Hr(r-r) -- MOr(r-,),

Ho = h, -fMo,r 
",k=l

Ht*=0Y k>s'

Obtidos os valores de Hn, determine todos os valores de X,,r.

Como feito para o subproblema l, resolve-se um pequeno exemplo para ilustrar o

método proposto para o subproblema 2. Os dados são ilustrativos e est¡lo apresentados nas

tabelas seguintes. Utiliza-se os mesmos valores de uu dados para o subproblema l.

Consideram-se 3 centros de trabalhos e um horizonte de tempo composto por 3 períodos.

I
2
3

I
20
20
30

2
l0
20
20

3

20
20
40

I
2

-t

1

I
I
2

2
2

3

I

3

I
I
I

Nlatnz MO( t, k ) lvlatrizcom os valores dos

limites de capacidade para cada centro &.

lf,únz w(t, k) Matiu com custos por unidade de

capacidade alocada nos centros de trabalhos.
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I
2
3

40
50
60

I
2
3

4

I
0.8
0.4
0
0

2
0.8
0.4
0
0

3

0
0
0.5
0.5

hØ qlatt¡aaætotal de unidades de capacidade

disponlvel no período r
NÍaltrùz b( ¡, k ) lvbtrizcom os valores dos æmpos

de proú¡cão de um item i o centro /r.

Tabelas com dados de entrada para resolução do subproblema 2

Para cada f e å resolver o subproblena SP2I (supondo I/* conhecido).

Para t:1, k:I
u" 

=^in[!L,i=],2J (variaver deforga)l=?=-2.s poftanto, deverá serb,t lb,,' I -.

produzido o item 2 no centro de trabalho I no período I e, v - H"
^ztt -Ç'

Parat:1, k:2

u¡t

b,,
,i=1,2,5 

I=7=-25, 
produz-se o item 2 no centro de trabalho 2 no

período l. Assirn" X - H"
L2r2 - b_

Parat:1, k:3

U=-¡n[b,z t

ur, 
=

b,t
*r"W,i=3,4,5 

I=i--2,produz-se 
o item 4 no centro de trabalho 3 no

período l. Assim, X - =H"'lts-Ç

para t:2, o:, I =-*W, i = r,2,5

para t:2, o:, I =**W, i = r,2,5

Para t:2, o:t * =r*W, i = 3,4,5

=?=-25 e, Xrr, =lra
br, ' zlt b,

=b=-25ê, Xrrr--+.
Dzz Dn

Pwa t:3, o:, * =**W, i = 1,2,5

Parat:3, o:t t=r*W,i = 1,2,5

=?=-2s ê, xzt. - H,
Dzt '- b,

u¿z

b$
2e, Xo* =H"

bo,

=?=-25è, Xrrr=y.
Dz, D",
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Parat:3, o:t t=-*W,i= 3,4,5 
\=i=-2e, 

xo,, - 
H,,
b$

Depois de determinar quais itens deverão ser produzidos nos centros de trabalho

em cada período, deverá ser calculada a capacidade de cada centro, ou sej4 determinar o

valor de I/o. Como comentado anteriormente, resolve-se um subproblema para cada t,

dado por (SP2). Antes porém, calcula-se os valores de Cu, dado por (5.20), assim:

Ctf-L.5, Cn:-0.5, Cn:-1, Cn:-l.5, Czz:0.5, Czs:'L, C31:-0.5, Csz:-[.5, Css:-L.

Para cada t, t:1,2,3, ordene os custos C,*, como dado por (5.21), e determine o

índices como em(5.22).

Para t:1, têm-se Cl tt 1C2 ts 1C3 tz 1Ca u (vanavel de folga),C,0 = 0, logo s:3 assinq

Htr20, Hts:20 ê, H12:0, Hu:0. Deste modo, Xr,,=50, Xr,,=0 e, X0,,=40-

Observação: os índices adicionais nos custos C*, representam os valores dos índices s.

Para t:2, têm-se Ct z <C2 zs 1C3 zt 1Co zz ,logo s:3 assim, H21:20, H4:20, Hz+:10 e

Hzz:O. Destemodo, Xrrr=50, X222=0 ê, Xorr=40.

Para t: j, têm-se Ct sz <C2 ss <C3 st 1Co y ,logo s:3 assim, Hi2:20, HB:40 e Hy:0 e

Hst:0. Destemodo, Xrst=0, Xrr,=50 e, Xtr,=80.

O valor da função objetivo é 170 unidades monetárias. Resolve-se deste modo o

subproblema 2. Os resultados obtidos foram conferidos com os obtidos utilizando o solver

MINOS da linguagem de modelagemGâMS.

Depois de resolver os subproblemas I e 2, passa-se para a seguinte fase: verificação

dos resultados obtidos, ou seja, verificar se a solução obtida satisfaz as restrições (5.3).

O Passo seguinte encontra-se em fase de implementação portanto, entrará como

proposta de trabalho aser reaiizada em um futuro próximo.

5.4.3 O Método do Subgradiente

Depois de resolvidos os dois subproblemas, verifique se as restrições de balanço da

produção (5.3) foram satisfeitas. Se foram satisfeitas, a solução encontrada para os

respectivos valores duais é ótima. Caso contrário, atualize as variáveis duais pelo método

do subgradiente (veja, pof exemplo, Held et al [27) ou Nemhauser e Wolsey [37]) e

resolva os subproblemas novamente com os novos valores duais.
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Um objetivo na determinação dos novos custos duais é diminuir o limitante

superior. Portanto, define-se a fase dual como um problema de minimização, ou sej4

encontre u,, tal que

T ÀT K

k=I i,t

minimize mÐ(
n,4,Xi*,Ii,e(2

ll¡
L(u,,) = (Z l(a,,4, - þ,,X,, - õoI) -lø 6H* +luuSu

t=1 i=l

na qual, d2 é a região de factibilidade definida pelo co4iunto de restrþões do PLL e, S¡

representam os desvios das restrições de igualdade. Isto é: Su = Xu -ZrX,n

O método de otimização do subgradiente encontra novos valores de u,, movendo-

se na direção oposta de ,S¡r (subgradiente) por uma distância dada pelo passo de tamanho

A, (iteração y'. Não há nenhuma garantia gue 
^g¿r 

seja uma direção de descida, dessa forma

a convergência do método depende essencialmente da escolha do tamanho do passo 24,

em cada iteração. Mostra-se que A, satisfazendo as seguintes condições (condições

(o

suficentes) lryA, = 0 e ln, = co gâmritem a convergência do método do subgradiente.

Um tamanho de passo proposto por poljak t3B] é dado por: A,=B,L(V')-.L -

lls,,ll' '

0<e,<8,<2-er<2,paratt,t2r|,llll inAica a norma euclidiana e I' é uma

estimativa do mínimo valor do L(u,,), porén¡ surgem dificuldades na prática para estimar

este valor. EmBazaraae Sherali [6] recomenda-se alguns procedimentos para a seleção do

tamanho do passo no método do subgradiente.

5.5 Algoritmo

Algoritmo da resolução do subproblema I

início da resolução do problema dual

i)para i :N até i:I faça
para t:l até t:Tfaça

O

"ii,, \llt'..i \

$;i.,;''ì:
r,'' tJ

1
ur, +lai

¡.c J

f i\'r

¡t

I
calcule n,, = minltr t,_, + õ,u_,,9r,, -

Il;, \i\'
1t
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ii)se øo = ß¡(t-t) * õ,rr-rl então X¡, = 0

serrão Xrr>-0 ê 14¡-1¡=0

iii)se go - €o > 0 então Vo =ãu

iÐse go - 6u <0 enttio Vo 
= 

du

iiu)se Q, - €u = 0 então fo .ld*,ãrl

rtm do resolução da útal

início da resolufio do problema primal

pora i:I atë i:Nfaça

para t:T até t:I faça

i) paraj:I até j:Nfaçn ZorX,
J€q

ii) se gu - €, * 0 então

se îtü = fri(t-t) * õlt-t) então

f r(r-,) = Vo + 1,, +laoX,
t€s,

senîio

o¡x,

senão se trit = Ei(t_t)*õ4t-r) enttÍo

r,, . þu,ãul

I,(r-,) = Vo + Ir, +larXo
i€,q

senão

r,, .lLn,ãol

Xo=4+Iít+ZorX,
j€s,

fim þara t)

fim(para I
rtm do resolução da primal

o Algoritmo da resolução do subproblema 2

e I4¡-71> 0

t
t€s¡

=Vo+Irr+X,,

para t :I até t:Tfaça
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para k:I atë k:Kfaça

i) escolha o índice r tal Ere

+=.*{+I onde i:r,..., ¡[ rrr+r,k eK,b,r lb,r )

ii) calcule Cn

cn=('"*p".l'(*" ' bu)

fim þara k)

ordene Cr,3Co <..<C,k 3!C4t*tt

determine o índice s tal que

h, - MOo < MO,, + MOe+...+MOt(,4 ) < ht

para k:I até k:s-I faça Hù - MO*

=h,

para k:s+I até k:K + I faça H,r = 0

para k:I até k:K ifn.n Y - H'r
tJ.tyu nno -T

fimþøra t)

fim do algoritmo para resolução do wbproblema 2

Algoritmo do subgradiente

r:I (múmero de lteraçöes)

Seia 5,,=Xt-ZXor
keKt

,Se ^lu = 0 para todo i,t então a solução é otima

Senão

Calcule o passo A,.

Atualize a solução dual ui,*l = ul, - A,5,,

fim do algoritmo do subgradiente.

Moo
s-II
b=I

Hß

a
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5.6 Experiências Computacionais

Os algoritmos apresentados na seção 5.5 foram implementados separadarnente e

testados. Foram criados cinco módulos. Três destes módulos são usados diretamente na

resolução do problema, contendo a implementação dos algoritmos dos subproblemas I e 2

e do subgradiente (em fase de implementação).

Os outros dois módulos foram implementados para alocação, leitura e impressão de

matrizes e vetores utilizados nos módulos. As matrizes e os vetores foram alocados

dinamicamente por apresentarem tamanhos variáveis. Os módulos de cada subproblema

foram agrupados aos módulos de alocação, leitura e impressão de matrizes e testados.

Os módulos foram implementados utilizando a linguagem C e compiladas no

compilador BCPLUS, versão 3.I.

Foram testados exemplos pequenos gerados aleatoriamente para os subproblemas I

e 2 e, os resultados foram comparados com os resultados obtidos utilizando os solvers

BDLP e MINOS na linguagem de modelagem GAMS (General Algebraic Modeling

System). Verificou-se nos testes realizados com os problemas exemplos que as soluções

obtidas pelos algoritmos implementados foram sempre as soluções ótimas para os

subproblemas I e 2.

Observou-se que o número de iterações no método simplex (MINOS) cresce

linearmente com o número de períodos. Enquanto que, não foi possível caractenzar bem o

esforço computacional com o crescimento do número de itens. Como trabalho futuro

estudará o efeito da estrutura do produto no esforço computacional, analisando os

seguintes aspectos:

o densidade x esparsidade

o estrutura de montagem x estrutura geral

o poucos estágios x muitos estágios

o etc.

Note que a dimensão do problema (5.l)-(5.10) é de T(2N + K + L + I) restrições

e de T[3N +2L+K(N + I)J vanéweis, onde ^l/ é o número total de itens, Ttotal de

períodos, K o número total de centros de trabalhos e I é o número total de insumos.
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Rela:<ando as restrições de balanceamento de inzumos tem-se 'I'(2N + K + | restrições e

T[3N + K(N + I)J variäweis (como comentado na sessão 5.4) e aplicando o metodo

proposto para o problema (5.1)-(5.10) trabalha-se com o NT restrições e 3NT variáveis

para o subproblema I e, T(K+l) restrições e lK(l[+l) variáveis paxa o zubproblema 2.

Para ilustrar os tamanhos de problemas reais típicos que devem ser tratados num futr¡ro

próximo, conside os seguintes dados: I=20, N=300, K:10. O modelo (5.1)-(5.10) terá

12220 restrições e 78200 variáveis. O metodo proposto trabalhará com 6000 restrições e

18000 variáveis para o subproblema I e, 220 restrições e 60200 variáveis para o

subproblema 2. Apesar de trabalhar com um número grande de restrições e variáveis, os

métodos de solução para os subproblemas devem ter um desempenho muito bom pois, são

métodos analíticos que constroem diretamente as soluções ótimas.



CAPITULO 6

Conclusões e Perspectivas X'uturas

Esta dissertação pode ser dividida em duas paftes principais:

1- @studos de Casos) Inicialmente foi feito estudos de casos, abordando dois

problemas de programação da produção apresentados nos capítulos 2 e 3.

2- (Modelos de Dimensionamento de Lotes) Foi apresentado no capítulo 4

formulações matemáticas para problemas gerais de dimensionamento de lotes monoestágio

e multiestágios. A seguir, no capítulo 5, foi descrito um problema de dimensionamento de

lotes multiestágios com restrições de capacidade que, sob alguns aspectos, estende os

encontrados em Billington et al. [1 l] e McClain et al. [36] e, apresentado uma proposta de

resolução para o mesmo. O método proposto é baseado na técnica da relaxação

Lagrangeana.

Os estudos dos casos, apresentados nos capítulos 2 e 3, demostram a aplicabilidade

dos modelos matemáticos em vários setores da indústria, além de mostrar a necessidade de

estudar e desenvolver métodos para resolução destes problemas.

O problema apresentado no capítulo 5 é um programa linear e, portanto, poderia

ter sido resolvido por alguma técnica padrão de programação linear (métodos do tipo

simplex ou pontos interiores). Entretanto, trata-se de um problema estruturado, o que

motivou a buscar outras técnicas de resolução.



Coclusões e Fuhras 62

Estudando a estrutura do problema, propôs-se um método de decomposição

consistindo ¡¿ d¡aliz¿ção de um grupo de restrições de acoplamento, obtendo deste modo,

dois problemas independentes, os quais foram denominados subproblemas I e 2 e

resolvidos analiticamente. A solução do subproblema I, apresentada ta seção 5.4.1,

consiste numa modificação do algoritmo encontrado em McClain et al. [36], o qual foi

desenvolvido para demandas conhecidas, enquanto que o subproblema I tem demandas

variáveis restritas a intervalos.

Os algoritmos desenvolvidos para resolução dos subproblemas I e 2 foram escritos

em linguagem C e testados utilizando-se de um microcomputador IBM-PC compatível.

Foram gerados pequenos exemplos testes para validação dos algoritmos. Para uma

conclusão definitiva do desempenho dos algoritmos implementados, faz-se necessário

testes com exemplos de porte grande, o que será realizado em futuro próximo. O

algoritmo do subgradiente para verificação das restrições rela:radas encontra-se em fase de

implementação mas, espera-se encontrar algumas dificuldades na obtenção da solução

ótima para o problema geral (5.1)-(5-10), como comentado no capítulo 5.

O estudo realizado no capítulo 5 com o método do subgradiente para a resolução

do modelo (5.1)-(5.10) deverá ser redigido em forma de artigo e submetido para

publicação em revista especializada. Entre as tarefas a executar, como continuidade do

trabalho apresentado nesta dissertação, destacam-se:

l- Testa¡ exemplos maiores para os subproblemas I e 2 e comparar o desempenho

dos algoritmos implementados com pacotes disponíveis (CPLEX, MIN}S).

2- Conclusão final da implementação do método do subgradiente, com a resolução

deltnitiva do modelo (5.1)-(5.10) e resolução de problemas com dados reais.

3- Considerar a inclusão do tempo e custo de selup, o que torna o problema de

encontrar uma solução factível NP-completo (Maes et al [33]). Tal modelo é descrito a

seguir:

Sujeito a:

v,ax z= 
å {å 

(o uvu - þoxu - 6,,1,,) 
ä7"(, nro* ""*r*)}

Vu+Iu *Zo,
i €s¡

Xn =Xt, +1,¡,_4 i= 1,...,N t=1,...7
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X., = ZX,n
ke K,

Z(b,rx,o + s,rY*)s Hn

i= 1,...,N t= 1,...7

k=1,...K t=1,...,7

l=1,...L t=1,...,7

t = 1,...,7

k = 1,...K t -- 1,...,7

i=1,...,N t=I,...,7

i=1,...,N k=1,...K t=1,...,7

i = 1,...,N

i= 1,...,N k= 1,...K t=1,...,7

rV

i=1

Q,, +lgrtX,, = C, + Qt,_,,1
i=l

K

ZHu = 
h,

h=1

Hn 3 MOn

d,, <V., <ã,,

X,o - 4Y,,3A

Iro=0 e I,r=0

Xr, I,r, Xrrr, Hr*, Qrr, Crr 20 Yrrr=0 ou I

1"

onde:

cs*

_ [ 
t, seexi ste setup para producao do item I no periodo I no centro de trabalho /c,

[0, em caso contrario,

custo de setup para produzir o item i no centro de trabalho É no período t,

s,É tempo de setap para produzir o item i no centro de trabalho É.

Como foi observado no capítulo 5, a capacidade disponível em cada centro de

trabalho é uma variável de decisão que depende do número de pessoas alocadas neste

centro. Como o número de pessoas alocáveis em cada centro, definido no problema

apresentado no capítulo 5 como N,k, é um número inteiro, mesmo desconsiderando o

tempo e custo de setup o problema jâ é intrinsecamente inteiro. Nessa dissertação de

mestrado trabalhou-se com uma relaxação da condição de integralidade encontradas nas

variáveis de capacidade.

Como tema de doutorado deve-se resolver o problema de programação inteira

mista descrito acima bem como, considerar explicitamente as variáveis iy'¡¿, Çu€ aumenta

ainda mais a complexidade do problema.
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