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UMA APLICAÇÃO Dói5FPwrtIEwTrFIcO "SOC" EM PROGRANAÇÃO
LINEAR: IMPLEMENTAÇÃO DO MTODO SIMPLEX REVISADO.
Mano Antonio do Nascimento, UNICAMP.NTIA/EMBRAPA.
Oscar Ivan Palma Pacheco, NTIA/EMBRAPA.
Neste trabalho é'apresentada uma implementação do método
Simplez Revisado
flJ, para resolver problemas de programação
linear (p.plj, utilizando os recursos disponíveis no SOC.
software Científico desenvolvido pela EMBRAPA no áwbito do
Projeto Fábrica de Software.
O objetivo principal d este trabalho não é só colocar a
disposição dos usuários um programa que resolva um p.p.l.,
mesmo admitindo que ele pode ser utilizado neste sentido, mas
mostrar, com uma aplicação, -como utilizar è combinar os re cursos do SOC. neste caso o cálculo matricial, e a manipula ção de dados e preparação de relatórios.
Em geral, um problema de programação linear (p.p-l.)
consiste em encontrar o vetor x
(xl, x2, - - - xii)' que mmimize
(ou maximizç) uma função objetivo, sujeito a restrições. Ou seja, ' ,
MIN

z=c.x

S.A. A.x - b
x >= O
Onde:
x ê o
c Õ o
A é a
b é o

vetor coluna das variaveis de decisão ( x >= O )
vetor linha dos custos associados a x;
matriz de coeficientes tecnÓloaicos;
vetor independente que limita as restrições.

Utilizando o CENESE
foi feita uma implementação para
cuidar da entrada de dados e providenciar um tratamento pre liminar do problema. visando a introdução de váriaveis de
folga e artificiais, quando necessário.
Para a entrada de dados o
proerama SIMPLEX.PRG usa o
arcuivo S1NPLEXENT e requer que este arquivo tenha as se guintes informações relativas ao problema original:

OMLJNICADO TÉCNICO

-

objetivo do problema: min(rMIN) ou max (-MAX);
número de váriavejs, n;
número de restriçôes, m;
m coeficientes da função objetivo;
e para cada restrição i ( i = 1, 2, ...,
n coeficientes da restricâo;
tipo da restrição ( >=
ou <=
valor da restrição ( bíl) >= O

Para a resolução do problema foi implementado o método
Simplex Revisado juntamente com o método das duas fases.
Assim , já com todos os dados armazenados num arquivo._SOC,
utilizam-se os recursos disponíveis no módulo CM , o qual tem
facilidades para processamento matricial. Além disto, o CM
permite & execução de subprogramas, onde todas as varivexs
(matrizes) são globais, o que permitiu dividir o programa_CM,
responsável pela resolução numêrica, em procedimentos básicos
que facilitam sua compreensão: preparação das fase 1 e Ii e o
Mêtodo Simplex Revisado.
Para a implementação do método segundo a referência (2)
foram necessárias apenas 44 linhas de código fonte, demons trando as facilidades do módulo CM.
Finalmente o
programa gera um relatório de saida na
tela. mas se o usuário desejar coloca - la em arquivo basta re direcionar a saida padrão.
Para ilusttar nteihor o que foi dito apresenta - se um
exemplo sobre balanceamento de rações.
Pessoas interessadas em cópias do procrama e da documen -taç&o devem enviar um disquete 5 1/4' D/D para:
Setor de Difusão de Tecnologia.
NTIA / EMBRAPA.
Caixa Postal 5010.
13031 - Campinas - SP.
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