
Algoritmos para Problemas deCorte de Guilhotina BidimensionalGlauber Ferreira CintraResumo da tese apresentada ao IME-USP omo parte dosrequisitos neess�arios para a obten�~ao do t��tulo de Doutor em CiêniasResumoMuitas ind�ustrias têm omo desa�o enontrar solu�~oes mais eonômias poss��veis para oproblema de ortar objetos grandes visando a produ�~ao de objetos menores de dimens~oes es-pei�adas, ou o problema de empaotar uma ole�~ao de objetos pequenos dentro de objetosgrandes. Tais problemas s~ao hamados de problemas de orte e empaotamento, e s~ao, em geral,NP-dif��eis. Em muitas aplia�~oes, os objetos grandes (plaas) e os objetos pequenos (itens)têm apenas duas dimens~oes relevantes e possuem a forma retangular. Al�em disso, �e omum arestri�~ao de que os ortes em ada objeto sejam de guilhotina, isto �e, estes devem ser paralelos aum de seus lados e se estender desde um lado do objeto at�e o lado oposto; problemas desse tipos~ao hamados de problemas de orte de guilhotina bidimensional. Algoritmos para tais tipos deproblemas onstituem o tema entral desta tese.Investigamos o problema de orte de estoque bidimensional om demandas (PCED2) (umaso mais geral em que os ortes n~ao preisam ser de guilhotina) e introduzimos o oneito depadr~oes semi-homogêneos. Fazendo uso de tais padr~oes desenvolvemos um algoritmo polinomialuja raz~ao de aproxima�~ao absoluta �e 4, e mostramos que esta raz~ao �e justa. Ainda utilizandopadr~oes semi-homogêneos, desenvolvemos um algoritmo que resolve uma variante do PCED2 naqual as plaas e os itens s~ao quadrados. Provamos que este algoritmo tem raz~ao de aproxima�~aoassint�otia entre 2;4166 e 2;6875. At�e onde sabemos, estes s~ao os primeiros algoritmos de apro-xima�~ao propostos para tais problemas. Desenvolvemos ainda um algoritmo para o problema deorte de estoque bidimensional bin�ario om rota�~oes e provamos que esse algoritmo possui raz~aode aproxima�~ao assint�otia n~ao maior que 4.Utilizando a f�ormula de reorrênia proposta por Beasley e os pontos de disretiza�~ao de-�nidos por Herz, desenvolvemos um algoritmo pseudo-polinomial para o problema de orte deguilhotina bidimensional om valor (PCGV2) baseado em programa�~ao dinâmia. Chamamostal algoritmo de PCGV2PD. Este algoritmo tamb�em resolve uma variante do PCGV2 na qual ositens podem sofrer rota�~oes ortogonais. Apresentamos tamb�em um algoritmo baseado em enume-ra�~ao expl��ita e em programa�~ao dinâmia para alular os pontos de disretiza�~ao. Mostramosque, se os itens n~ao s~ao muito pequenos em rela�~ao ao tamanho das plaas, ent~ao o algoritmoPCGV2PD requer tempo polinomial. Implementamos o PCGV2PD e resolvemos todas as ins-tânias do PCGV2 enontradas na OR{LIBRARY. Destaamos que para uma destas instânias(menionada h�a duas d�eadas) n~ao se onheia uma solu�~ao �otima.



Apliamos o m�etodo de gera�~ao de olunas para o problema de orte de guilhotina bidi-mensional om demandas (PCGD2), utilizando o PCGV2PD para gerar as olunas. Mostramostamb�em omo apliar esta t�enia para resolver o PCGD2 om rota�~oes (PCGDr2). Introduzimosa id�eia de perturbar as instânias residuais omo forma de obter solu�~oes de melhor qualidade.Obtivemos assim quatro algoritmos heur��stios. Resolvemos diversas instânias do PCGD2 e doPCGDr2 om estes quatro algoritmos, tendo obtido solu�~oes �otimas ou quase-�otimas em todos osasos.Estudamos ainda uma variante do PCGD2 na qual as plaas podem n~ao ser idêntias(PCGD2V) e a sua vers~ao om rota�~oes (PCGDr2V). Tais problemas foram muito pouo aborda-dos na literatura. Adaptamos os m�etodos desritos para o PCGD2 e obtivemos quatro algoritmospara estes problemas. Resolvemos diversas instânias do PCGD2V e do PCGDr2V om estes al-goritmos, tendo obtido solu�~oes quase-�otimas em todos os asos.Veri�amos que os algoritmos que propomos para o PCGV2, PCGD2, PCGD2V e suas vers~oesom rota�~oes apresentaram um bom desempenho, em termos de tempo e de qualidade dassolu�~oes enontradas. Esses experimentos foram feitos om diversas instânias de pequeno em�edio porte. Tais evidênias emp��rias mostram que estes algoritmos pareem ser apropriadospara resolver instânias assoiadas a situa�~oes reais.Palavras-have: problemas de orte e empaotamento, problemas de orte de estoque,empaotamento bidimensional, orte de guilhotina, algoritmos de aproxima�~ao, raz~ao assint�otia,programa�~ao dinâmia, gera�~ao de olunasOrientadora da Tese: Yoshiko Wakabayashi


