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Kontur wypuk³y
w trójwymiarowym zagadnieniu pakowania
1. Wprowadzenie
Magazynowane w hurtowni towary s¹ dystrybuowane do klientów zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem. Klientami hurtowni s¹ zwykle inne hurtownie, firmy produkcyjne, handlowe i us³ugowe. Kompletacja i pakowania wysy³ek jest wa¿nym sk³adnikiem
technologicznego procesu magazynowego i spedycyjnego. Sposób realizacji tego etapu decyduje w znacznym stopniu o efektywnoci procesów logistycznych wewn¹trz przedsiêbiorstwa, jak równie¿ o efektywnej wspó³pracy z partnerami handlowymi w ramach logistycznych ³añcuchów dostaw. Rozwi¹zania systemów kompletacyjnych musz¹ uwzglêdniaæ aktualne wymagania rynku dotycz¹ce: terminowoci (cis³ego harmonogramowania)
dostaw, jakoci dostarczanych towarów, zgodnoci przesy³ek z zamówieniami, znakowania
w sposób umo¿liwiaj¹cy ich automatyczn¹ identyfikacjê wewn¹trz magazynu oraz u partnerów handlowych, a tak¿e zapewniaæ realizacjê zasady Just-in-Time i rozwi¹zañ oszczêdnych Lean, warunkuj¹cych optymalizacjê kosztów. W celu uzyskania zadawalaj¹cej wydajnoci zautomatyzowanych systemów kompletacji i pakowania stosowane s¹ programy steruj¹ce przep³ywem ³adunków, dyspozycji i dokumentów, gdzie szczególnego znaczenia
nabieraj¹ efektywne metody i algorytmy rozwi¹zywania z³o¿onych problemów optymalizacji dyskretnej.
Innowacyjnoæ w systemach logistycznych ma decyduj¹cy wp³yw na efektywnoæ
przedsiêbiorstw. Pozwala na zwiêkszenie konkurencyjnoci przedsiêbiorstw, przez wykorzystanie najnowszych osi¹gniêæ badawczych w zakresie stosowania systemów informatycznych. Skompletowane zamówienia, w przypadku zamówieñ wiêkszych, s¹ transportowane do miejsc przeznaczenia w kontenerach. Jedn¹ z mo¿liwoci obni¿enia kosztów transportu jest takie pakowanie przesy³ek, aby maksymalnie zape³niæ przestrzeñ ³adunkow¹ kontenera. Zadaniem informatycznego systemu pakowania jest zaplanowanie
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rozmieszczenia przesy³ek w kontenerze, które maksymalizuje upakowanie przesy³anego
w nim towaru. Zwróæmy uwagê, ¿e regu³y gry rynkowej wymuszaj¹ na przedsiêbiorstwach
zajmuj¹cych siê dystrybucj¹ dóbr konsumpcyjnych realizacje zamówieñ detalicznych sk³adaj¹cych siê z regu³y z bardzo wielu ma³ych produktów, co jest podstawow¹ przyczyn¹
du¿ego rozmiaru problemu pakowania. Z tego faktu wynika koniecznoæ stosowania heurystycznych metod optymalizacji.
W rozdziale 2 artyku³u dokonano przegl¹du problemów pakowania, w 3 przedstawiono model matematyczny silnie NP-trudnego zagadnienia pakowania kontenera, punkt 4 zawiera definicjê konturu wypuk³ego i zbioru punktów wstawienia oraz prezentuje ideê proponowanego rozwi¹zania dla zagadnieñ 2D i 3D, ostatni punkt jest podsumowaniem.

2. Przegl¹d problemów pakowania
Problematyka pracy wpisuje siê w aktualny nurt zagadnieñ prezentowanych w literaturze wiatowej i dotyczy specyficznego elementu obs³ugi transportu polegaj¹cego na optymalizacji pakowania produktów, bêd¹cej wa¿nym sk³adnikiem zarz¹dzania ³añcuchem dostaw i wspomaganiu zarz¹dzania gospodark¹ magazynow¹.
Problemy optymalizacji pakowania zosta³y sklasyfikowane w publikacjach przez Dyckhoffa [6] oraz Dyckhoffa, Scheithauera i Terno [7]:
 Strip packing  w przypadku jeli kontener posiada okrelon¹ szerokoæ oraz wysokoæ. Problem polega na upakowaniu w nim maksymalnej liczby prostok¹tów. Powy¿szy problem ma zastosowanie, miêdzy innymi w sytuacji, gdy ³adunek musi byæ podzielony na rozdzielne sekcje przeznaczone dla ró¿nych odbiorców. Zagadnienie to
jest przedmiotem studiów Bischoffa i Ratcliffa w [2].
 Knapsack loading  zagadnienie pokrewne do zagadnienia plecakowego (knapsack
problem). Ró¿ni siê jedynie funkcj¹ celu, która minimalizuje niewykorzystane miejsce
w kontenerze. Algorytmy heurystyczne stosowane do rozwi¹zywania tego problemu
mo¿na znaleæ m.in. publikacjach Gehringa, Menschera i Meyera [10] oraz Scheithauera [15].
 Bin-packing  problem pakowania do kontenerów o ustalonych wymiarach w celu minimalizacji liczby zastosowanych kontenerów. Zagadnienie to jest rozwa¿ane przez
Scheithauera [16] oraz w pracy Faroe, Pisingera, Zachariasena [8]. W publikacji
Martella, Pisingera oraz Vigo [12] zaproponowano dedykowany algorytm dok³adny
dla tego problemu.
 Multi-container loading  problem pokrewny do zagadnienia bin-packing, w którym
rozwa¿a siê kontenery o ró¿nych wymiarach. Celem jest taki ich dobór, aby zminimalizowaæ koszt transportu. Powy¿szy problem optymalizacyjny jest rozwa¿any przez
Chena, Lee i Shena [4].

Kontur wypuk³y w trójwymiarowym zagadnieniu pakowania

869

 Knapsack container loading problem  zagadnienie, w którym zak³ada siê, ¿e zysk
z za³adowania pakunków jest proporcjonalny do ich wymiarów. Pakunki mog¹ byæ
dowolnie obracane w ortogonalnych kierunkach. Celem jest upakowanie w kontenerze
jak najwiêkszej ich liczby, bez rozwa¿ania czy jest on roz³o¿ony bezpiecznie lub umocowany [14].
 Fixed-charge multiple knapsack problem  jest rozszerzeniem zagadnienia multiple
knapsack (MKP). Dla problemu tego zastosowano metodê podzia³u i ograniczeñ [17],
z dolnym i górnym ograniczeniem opartym o relaksacjê Lagrangea wraz z zach³ann¹
heurystyk¹ i redukcj¹ rozmiaru problemu. W wyniku tego, uzyskano algorytm dok³adny pozwalaj¹cy wydajnie rozwi¹zywaæ instancje opisuj¹ce problem pakowania 32 000
pakunków do 50 kontenerów.
 Multiple knapsack problem  zagadnienie polegaj¹ce na lokowaniu pakunków do wielu opakowañ, którego celem jest maksymalizacja zysku zwi¹zanego z wybranymi pakunkami. Dla tego zagadnienia Pisinger [13] zaproponowa³ algorytm podzia³u
i ograniczeñ, gdzie górne ograniczenie jest okrelane w oparciu o dedykowany algorytm programowania dynamicznego. W pracach Marello i Toth zaproponowano dla
tego samego zagadnienia algorytm MTM [11].
Z praktycznego punktu widzenia najwiêksze znaczenie maj¹ zagadnienia pakowania
paczek prostopad³ociennych. Wynika to z powszechnoci stosowania opakowañ kartonowych oraz prostoty opisu, w stosunku do zagadnieñ pakowania przedmiotów o zró¿nicowanym kszta³cie. Dla uproszczenia czêsto zastêpuje siê bry³y ich prostopad³ociennym obrysem. Jedynie w przypadku jednorodnego asortymentu rozwa¿a siê praktycznie modele
pakowania np.: przedmiotów kulistych, walcowych, czworociennych, itp. Powi¹zanym
z zagadnieniem pakowania jest problem ³adowania palet. Poniewa¿ palety s¹ mniej stabilne, w stosunku do kontenerów, to w tym przypadku wa¿nym ograniczeniem jest wywa¿enie
palety. Tu nale¿y wspomnieæ prace Bischoffa, Janetza oraz Ratcliffa [3], dotycz¹ce ³adowania na palety obiektów o ró¿nych kszta³tach.

3. Model matematyczny trójwymiarowego zagadnienia pakowania
Rzeczywiste zagadnienie pakowania paczek, w znamienitej wiêkszoci cytowanej literatury [1–17], sprowadzane jest do trójwymiarowego zagadnienia plecakowego (3DKP).
Jest ono problemem NP-trudnym – Pisinger [14].
Dany jest tu zbiór n prostopad³ociennych paczek j = 1, ..., n o wymiarach: wj, hj, dj
oraz zysk zwi¹zany z zapakowaniem paczki – cj, do kontenera o wymiarach W, H, D. Sposób pakowania ma wykluczyæ wzajemne nachodzenie” na siebie paczek i wystawanie
paczek poza obrys kontenera. Poszukujemy podzbioru zbioru paczek, który spe³niaj¹c
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ograniczenia przestrzeni ³adunkowej, maksymalizuje sumaryczny zysk za³adowanych paczek. W przypadku gdy zysk zwi¹zany z paczk¹ jest równy jej objêtoci maksymalizujemy wykorzystanie przestrzeni kontenera. Oprócz objêtoci wykorzystanego (wolnego)
miejsca w kontenerze jako parametr oceny jakoci rozwi¹zania zagadnienia pakowania stosuje siê tak¿e:
 liczbê zapakowanych do kontenera paczek (dla ka¿dej paczki cj = 1),
 liczbê koniecznych kontenerów dla zapakowania wszystkich paczek,
 wywa¿enie kontenera  momenty si³ liczone wzglêdem wybranej (wybranych) osi, po³o¿enie rodka ciê¿koci.
Czêsto dopuszcza siê obracanie paczek  swobodne (zachowuj¹c równoleg³oæ do osi
uk³adu wspó³rzêdnych  cian kontenera), które mo¿na zrealizowaæ na 5 sposobów:







rotacja 0  bez obrotu,
rotacja 1  wokó³ osi x (odpowiada wymiarowi W),
rotacja 2  wokó³ osi y (odpowiada wymiarowi H),
rotacja 3  wokó³ osi z (odpowiada wymiarowi D),
rotacja 4  wokó³ osi x i y,
rotacja 5  wokó³ osi y i z,

lub ograniczone tylko do sposobu 2 (paczki oznaczone: „↑  góra, nie wolno przewracaæ).

4. Kontur wypuk³y i zbiór punktów wstawienia
Pojêcie konturu (obwiedni) zwi¹zane jest ze zrealizowanym rozwi¹zaniem czêciowym i zdefiniowane przez zbiór charakterystycznych punktów, okrelaj¹cy przestrzeñ
(powierzchniê  2D) zajêt¹ przez zapakowane paczki (okrela stan zwi¹zany z rozwi¹zaniem). Kontur (lista punktów  CPL) jest pomocnicz¹ struktur¹ danych, tworzon¹ na podstawie aktualnego rozwi¹zania. Za³o¿eniem sposobu jego opisu jest mo¿liwa prostota, st¹d
d¹¿noæ do zmniejszenia liczby punktów definiuj¹cych kontur, a co za tym idzie, nak³adu
obliczeniowego zwi¹zanego z jego obs³ug¹ (procedury obliczenia wartoci funkcji celu,
dodania  usuniêcia punktów konturu, dodania  usuniêcia punktów wstawienia). Konsekwencj¹ przyjêtego uproszczenia opisu, kosztem jakoci tworzonych rozwi¹zañ jest za³o¿enie wypuk³oci konturu. Kontur jest wypuk³y, jeli odcinek ³¹cz¹cy dwa dowolne jego
punkty oraz równoleg³y do jednej z osi uk³adu wspó³rzêdnych, zawiera siê w konturze.
Redukcja iloci danych zwi¹zanych z opisem rozwi¹zania zagadnienia pakowania jest
znaczna, w krañcowym przypadku rozwi¹zanie o praktycznie dowolnym rozmiarze mo¿emy opisaæ za pomoc¹ konturu zdefiniowanym np. jednym lub kilkoma punktami.
Kontur wypuk³y dla zagadnienia dwuwymiarowego (2D) ilustruje rysunek 1 – zbiór
{A, B, C, D}, oraz dla zagadnienia trójwymiarowego (3D) rysunek 2 – zbiór {A, B, C, D}.
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Rys. 1. Kontur wypuk³y  zbiór {A, B, C, D} oraz zbór punktów wstawienia {1, 2, ..., 5}
dla dwuwymiarowego zagadnienia pakowania

Rys. 2. Kontur wypuk³y  zbiór {A, B, C, D} oraz zbór punktów wstawienia {1, 2, ..., 9}
dla trójwymiarowego zagadnienia pakowania

Pomocnicz¹ struktur¹ danych zwi¹zan¹ z konturem jest tak¿e zbiór punktów wstawienia, definiuj¹cy miejsca potencjalnego do³o¿enia nowych paczek do aktualnego rozwi¹zania. Dla zbioru punktów wstawienia, zak³adaj¹cego dosuniêcie paczek do konturu,
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wymagane jest dodatkowe sprawdzenie warunków ograniczeñ zewnêtrznych przestrzeni
³adunkowej. Licznoæ zbioru punktów wstawienia dla konturu 2D (o licznoci n) wynosi
n + 1 (rys. 1 – zbiór {1, 2, ..., 5}), natomiast dla konturu 3D maksymalnie 2n + 1 (rys. 2 –
zbiór {1, 2, ..., 9}).

4.1. Procedura obliczenia objêtoci (pola) konturu 3D (2D)
Obliczenie pola konturu wypuk³ego 2D, zdefiniowanego przez listê punktów konturu,
przebiega w oparciu o posortowanie listy wed³ug wspó³rzêdnych punktów. Procedura sumuje pola prostok¹tów, utworzonych dla kolejnych punktów, uwzglêdniaj¹c wczeniej
wliczon¹ powierzchniê.
Objêtoæ_konturu_2D (CPL, n)
Krok 1. VC := 0;
Posortuj CPL tak, aby: xi < xi+1 oraz yi > yi+1
Krok 2. VC:=x1*y1
Dla i = 2, .., n: VC:=VC+ (xi – xi–1)*yi;
Krok 3. Zwróæ VC;
gdzie:
CPL – lista punktów konturu,
n – d³ugoæ listy CPL.
Procedura sortowania dla konturu 2D (pierwsza æwiartka)
Procedura ustala kolejnoæ listy punktów konturu, usuwaj¹c punkty nadmiarowe lub
nie spe³niaj¹ce warunku wypuk³oci konturu. Wstawienie punktu I do posortowanej czêci
CPL wymaga sprawdzenia poni¿szych warunków dla kolejnych jej punktów J:
je¿eli ( xi > xj )
je¿eli ( yi ≥ yj )
inaczej (tzn. yi < yj )
je¿eli ( xi = xj )
je¿eli ( yi > yj )
inaczej (tzn. yi ≤ yj )
je¿eli ( xi < xj )
je¿eli ( yi > yj )
inaczej (tzn. yi ≤ yj )

to usuñ J z konturu;
I wstaw po J;
to usuñ J z konturu;
usuñ I z konturu;
to I wstaw przed J;
usuñ I z konturu;

W przypadku zdefiniowanego pocz¹tkowego punktu wstawienia, punkt ten dzieli
p³aszczyznê na cztery æwiartki. W k-tej æwiartce (k = 1, ..., 4) punkty konturu rozpatruje siê
osobno, tworz¹c cztery listy CPL[k] o ró¿nej d³ugoci nk.

Kontur wypuk³y w trójwymiarowym zagadnieniu pakowania

873

Objêtoæ_konturu_2D (CPL[4], n1, n2, n3, n4, x0, y0)
Krok 1. VC := 0;
Posortuj CPL[1] tak, aby: xi < xi+1 oraz yi > yi+1;
Posortuj CPL[2] tak, aby: xi > xi+1 oraz yi > yi+1;
Posortuj CPL[3] tak, aby: xi > xi+1 oraz yi < yi+1;
Posortuj CPL[4] tak, aby: xi < xi+1 oraz yi < yi+1;
Krok 2. Dla kolejnych CPL[k] (k = 1, ..., 4)
Dla i = 1, .., nk: VC := VC+ ⏐xi – xi–1⏐*⏐yi – y0⏐;
Krok 3. Zwróæ VC;
gdzie:
CPL[k] – lista punktów konturu dla k-tej æwiartki,
nk – d³ugoæ listy CPL[k],
(x0, y0) – pocz¹tkowy punkt wstawienia  punkt podzia³u na æwiartki.
Procedura sortowania CPL dla konturu 3D – pierwszy oktant
Zale¿nie od przyjêtej kolejnoci punktów CPL w trakcie obliczania objêtoci konturu
mo¿liwe jest zró¿nicowanie nak³adu obliczeniowego wynikaj¹ce z podzia³u przestrzeni
konturu na wiêksz¹ liczbê prostopad³ocianów i koniecznoæ wyznaczenia dodatkowych
punktów (krawêdzi, p³aszczyzn) podzia³u. Za idealn¹ nale¿y uznaæ tak¹ kolejnoæ, dla której mo¿liwy jest podzia³ objêtoci konturu jedynie na prostopad³ociany utworzone na bazie
punktów CPL. Analiza kolejnoci rozpatrywanych punktów konturu wypuk³ego dla dwóch
punktów prowadzi do 8 przypadków, które ³¹cz¹c, mo¿na sformu³owaæ dla oktantu I nastêpuj¹co:
Przypadek 1 (rys. 3)

Rys. 3. Przypadek 1 wzajemnego po³o¿enia punktów konturu
dla trójwymiarowego zagadnienia pakowania
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Wspó³rzêdne punktów konturu: I(xi, yi, zi) oraz J(xj, yj, zj) spe³niaj¹ warunki:
xi > xj, yi < yj, zi > zj
W obliczeniu objêtoci nale¿y najpierw wzi¹æ punkt I a potem J, co w sortowaniu listy
CPL wymaga wstawienia I przed J. Objêtoæ konturu wyra¿a siê wzorem:
VC = (xi–x0)*(yi–y0)*(zi–z0) + (xj–x0)*(yj–yi)*(zj–z0)
Dla przypadku odwrotnego (tzn. xi < xj, yi > yj, zi < zj) I wstaw po J.
Przypadek 2 (rys. 4)

Rys. 4. Przypadek 2 wzajemnego po³o¿enia punktów konturu
dla trójwymiarowego zagadnienia pakowania

Wspó³rzêdne punktów konturu: I(xi, yi, zi) oraz J(xj, yj, zj) spe³niaj¹ warunki:
xi < xj, yi > yj, zi > zj
W sortowaniu listy CPL I nale¿y wstawiæ przed J. Objêtoæ konturu opisuje wzór:
VC = (xi–x0)*(yi–y0)*(zi–z0) + (xj–xi)*(yj–y0)*(zj–z0)
Dla przypadku odwrotnego (tzn. xi > xj, yi < yj, zi < zj) I wstaw po J.
Przypadek 3 (rys. 5)
Wspó³rzêdne punktów konturu: I(xi, yi, zi) oraz J(xj, yj, zj) spe³niaj¹ warunki:
xi > xj, yi > yj, zi < zj
W sortowaniu listy CPL I nale¿y wstawiæ przed J. Objêtoæ konturu opisuje wzór:
VC = (xi–x0)*(yi–y0)*(zi–z0) + (xj–x0)*(yj–y0)*(zj–zi)
Dla przypadku odwrotnego (tzn. xi < xj, yi < yj, zi > zj) I wstaw po J.
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Rys. 5. Przypadek 3 wzajemnego po³o¿enia punktów konturu
dla trójwymiarowego zagadnienia pakowania

Pozosta³e przypadki obejmuj¹ sytuacje, gdy wszystkie wspó³rzêdne punktu I s¹ wiêksze od J (tzn. xi > xj, yi > yj, zi > zj) lub odwrotnie (tzn. xi < xj, yi < yj, zi < zj). Nale¿y wtedy
usun¹æ z konturu odpowiednio punkt J lub I. Przypadki, gdy niektóre ze wspó³rzêdnych s¹
równe, uwzglêdniono w poni¿szej procedurze ³¹cz¹cej wymienione wczeniej sytuacje.
Procedura polega na okreleniu kolejnoci rozpatrywania punktów konturu, przez wstawienie kolejnego punktu I o wspó³rzêdnych (xi, yi, zi) do posortowanej ju¿ czêci listy. Wstawienie punktu I przed lub po punkcie J okrelaj¹ warunki:
je¿eli ( xi > xj )
je¿eli ( yi ≥ yj )
je¿eli ( zi ≥ zj )
inaczej (tzn. zi < zj )
inaczej (tzn. yi < yj )
je¿eli ( zi ≥ zj )
inaczej (tzn. zi < zj )
je¿eli ( xi = xj )
je¿eli ( yi ≥ yj )
je¿eli ( zi ≥ zj )
inaczej (tzn. zi < zj )
inaczej (tzn. yi < yj )
je¿eli ( zi > zj )
inaczej (tzn. zi ≤ zj )

to usuñ J z konturu;
I wstaw przed J;
to I wstaw przed J;
I wstaw po J;

usuñ J z konturu;
I wstaw przed J;
to I wstaw po J;
usuñ I z konturu;
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je¿eli ( xi < xj )
je¿eli ( yi > yj )
je¿eli ( zi ≥ zj )
inaczej (tzn. zi < zj )
inaczej (tzn. yi ≤ yj )
je¿eli ( zi > zj )
inaczej (tzn. zi ≤ zj )

to I wstaw przed J;
I wstaw po J;
to I wstaw po J;
usuñ I z konturu

Zaproponowana metoda uszeregowania punktów konturu mia³a za zadanie obliczenie
jego objêtoci w oparciu o prostopad³ociany utworzone jedynie na podstawie punktów
CPL, bez ich podzia³u na kilka prostopad³ocianów (z³o¿onoæ liniowa). Regu³y opracowane dla dwóch punktów, choæ okaza³y siê skuteczne w wiêkszoci zadañ testowych o wiêkszej liczbie punktów, zawodz¹ w przypadku ogólnym.

Rys. 6. Przyk³ad z³oliwy dla sortowania punktów konturu 3D

Przyk³adowe zadanie z³oliwe jest zilustrowane na rysunku 6, gdzie kontur jest zdefiniowany przez 3 punkty o wspó³rzêdnych odpowiednio: A(1, 3, 5), B(4, 2, 3) i C(2, 4, 2).
Dla tego przyk³adu punkt A winien byæ rozpatrywany przed B, B przed C oraz C przed A,
czyli obliczenie objêtoci konturu jedynie przy podziale na 3 prostopad³ociany nie jest
mo¿liwe. Konieczny jest podzia³ na ich wiêksz¹ liczbê, a to wymaga wyznaczenia dodatkowych punktów pomocniczych na podstawie CPL.
Zastosowana ostatecznie metoda obliczenia objêtoci konturu polega na podziale przestrzeni konturu na warstwy wyznaczone przez punkty CPL, na podstawie jednej ze wspó³rzêdnych (w podanej poni¿ej procedurze wybrano wspó³rzêdn¹ x). Punkty konturu s¹ szeregowane wed³ug wybranej wspó³rzêdnej (lista PLX) oraz drugiej wspó³rzêdnej (np. y – lista

Kontur wypuk³y w trójwymiarowym zagadnieniu pakowania

877

PLY) ustalaj¹cej kolejnoæ punktów w dalszym podziale warstwy na prostopad³ociany.
Wybór wspó³rzêdnych jest dowolny, lecz determinuje on podzia³ przestrzeni konturu p³aszczyznami  w naszym przypadku równoleg³ymi do yz (podzia³ na warstwy  rys. 7) oraz xy
(podzia³ warstwy).

Rys. 7. Podzia³ przestrzeni konturu na warstwy p³aszczyznami równoleg³ymi do yz

W obliczeniu objêtoci warstwy konturu uwzglêdniane s¹ punkty CPL nale¿¹ce do
warstwy, które s¹ nastêpnie usuwane z list PLX i PLY, oraz punkty spoza warstwy tworz¹ce
krawêdzie konturu przechodz¹ce przez warstwê (czêæ punktów PLY).
Ca³kowita objêtoæ konturu wypuk³ego jest sum¹ objêtoci prostopad³ocianów
wszystkich warstw. Warunkiem zakoñczenia obliczeñ jest usuniêcie wszystkich punktów
z PLX oraz PLY.
Objêtoæ_konturu_3D (CPL, n, x0, y0, z0) – pierwszy oktant
Krok 1. VC := 0;
Posortuj CPL, wed³ug wspó³rzêdnej:
x – lista PLX – tak aby: xi ≤ xi+1 oraz jeli xi = xi+1 to yi > yi+1
y – lista PLY – tak aby: yi ≥ yi+1 oraz jeli yi = yi+1 to zi < zi+1
Krok 2. Dla kolejnych punktów PLX ( i = 1, ..., n)
j*:=0;
X:= xi–xi–1; (dla pierwszego xi–1= x0 – zadany punkt podzia³u lub xi–1 = 0)
Dla kolejnych punktów PLY (j)
Je¿eli (xj = xi)
– tzn. punkt konturu jest w aktualnie rozpatrywanej warstwie
to
Y := yj–y0; (gdzie: y0  zadany punkt podzia³u lub y0 = 0)
Z:= zj–z j*;
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VC:=VC+X*Y*Z;
j* := j;
Usuñ j z PLX oraz PLY;
inaczej
(tzn. je¿eli xj> xi)
je¿eli (zj> z j*)
(tzn. gdy zj ≤ z j* to j pomijamy)
to
Y := yj–y0;
Z := zj–z j*;
VC := VC+X*Y*Z;
j*:=j;
Krok 3. Zwróæ VC;
gdzie:
CPL
n
(x0, y0, z0)
PLX
PLY
i, j
j*

–
–
–
–
–
–
–

lista punktów konturu,
d³ugoæ listy CPL,
pocz¹tkowy punkt wstawienia  punkt podzia³u na oktanty,
posortowana lista CPL wed³ug wspó³rzêdnej x,
posortowana lista CPL wed³ug wspó³rzêdnej y,
indeksy punktów konturu na licie PLX i PLY,
indeks poprzednio wykorzystanego punktu konturu.

Podzia³ przestrzeni na oktanty (rys. 8) jest realizowany przez 3 p³aszczyzny, wzajemnie prostopad³e, przecinaj¹ce siê w zadanym punkcie (x0, y0, z0).

Rys. 8. Podzia³ przestrzeni ³adunkowej kontenera na oktanty
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Z uwagi na brak dominuj¹cego standardu oznaczeñ, oktanty ponumerowano nastêpuj¹co:









oktant I:
oktant II:
oktant III:
oktant IV:
oktant V:
oktant VI:
oktant VII:
oktant VIII:

x > x0 , y > y0 , z > z0
x < x0 , y > y0 , z > z0
x < x0 , y < y0 , z > z0
x > x0 , y < y0 , z > z0
x > x0 , y > y0 , z < z0
x < x0 , y > y0 , z < z0
x < x0 , y < y0 , z < z0
x > x0 , y < y0 , z < z0

W ka¿dym oktancie punkty konturu rozpatruje siê osobno, tworz¹c listy CPL[1], ...,
CPL[8] o ró¿nej d³ugoci n1, ..., n8.
Objêtoæ_konturu_3D (CPL[8], n[8], x0, y0, z0) – przypadek ogólny
Krok 1. VC := 0;
Posortuj CPL[1], wed³ug wspó³rzêdnej:
x – lista PLX[1] – tak aby: xi ≤ xi+1 oraz jeli xi = xi+1 to yi > yi+1
y – lista PLY[1] – tak aby: yi ≥ yi+1 oraz jeli yi = yi+1 to zi < zi+1
Posortuj CPL[2], wed³ug wspó³rzêdnej:
x – lista PLX[2] – tak aby: xi ≥ xi+1 oraz jeli xi = xi+1 to yi > yi+1
y – lista PLY[2] – tak aby: yi ≥ yi+1 oraz jeli yi = yi+1 to zi < zi+1
Posortuj CPL[3], wed³ug wspó³rzêdnej:
x – lista PLX[3] – tak aby: xi ≥ xi+1 oraz jeli xi = xi+1 to yi < yi+1
y – lista PLY[3] – tak aby: yi ≤ yi+1 oraz jeli yi = yi+1 to zi < zi+1
Posortuj CPL[4], wed³ug wspó³rzêdnej:
x – lista PLX[4] – tak aby: xi ≤ xi+1 oraz jeli xi = xi+1 to yi < yi+1
y – lista PLY[4] – tak aby: yi ≤ yi+1 oraz jeli yi = yi+1 to zi < zi+1
Posortuj CPL[5], wed³ug wspó³rzêdnej:
x – lista PLX[5] – tak aby: xi ≤ xi+1 oraz jeli xi = xi+1 to yi > yi+1
y – lista PLY[5] – tak aby: yi ≥ yi+1 oraz jeli yi = yi+1 to zi > zi+1
Posortuj CPL[6], wed³ug wspó³rzêdnej:
x – lista PLX[6] – tak aby: xi ≥ xi+1 oraz jeli xi = xi+1 to yi > yi+1
y – lista PLY[6] – tak aby: yi ≥ yi+1 oraz jeli yi = yi+1 to zi > zi+1
Posortuj CPL[7], wed³ug wspó³rzêdnej:
x – lista PLX[7] – tak aby: xi ≥ xi+1 oraz jeli xi = xi+1 to yi < yi+1
y – lista PLY[7] – tak aby: yi ≤ yi+1 oraz jeli yi = yi+1 to zi > zi+1
Posortuj CPL[8], wed³ug wspó³rzêdnej:
x – lista PLX[8] – tak aby: xi ≤ xi+1 oraz jeli xi = xi+1 to yi < yi+1
y – lista PLY[8] – tak aby: yi ≤ yi+1 oraz jeli yi = yi+1 to zi > zi+1
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Krok 2. Dla kolejnych oktantów (k = 1, ..., 8)
Dla kolejnych punktów PLX[k] (i = 1, ..., nk)
j*:= 0;
X:= ⏐xi – xi–1⏐; (dla pierwszego xi–1= x0  zadany punkt podzia³u lub xi–1= 0)
Dla kolejnych punktów PLY[k] (j)
Je¿eli ( xj = xi)
– tzn. punkt konturu jest w aktualnie rozpatrywanej warstwie
to Y:= ⏐yj – y0⏐; (gdzie: y0  zadany punkt podzia³u lub y0 = 0)
Z:= ⏐zj – z j*⏐;
VC: = VC+X*Y*Z;
j*:= j;
Usuñ j z PLX[k] oraz PLY[k];
inaczej
Je¿eli (zj > z j* dla k=1,..,4) lub (zj < z j* dla k=5,..,8)
to Y:= ⏐yj – y0⏐;
Z:= ⏐zj – z j*⏐;
VC := VC+X*Y*Z;
j*:= j;
Krok 3. Zwróæ VC;
gdzie:
CPL[k]
nk
(x0, y0, z0)
PLX[k]
PLY[k]
i, j
j*

–
–
–
–
–
–
–

lista punktów konturu w k-tym oktancie,
d³ugoæ listy CPL[k],
pocz¹tkowy punkt wstawienia  punkt podzia³u na oktanty,
posortowana lista CPL[k] wed³ug wspó³rzêdnej x,
posortowana lista CPL[k] wed³ug wspó³rzêdnej y,
indeksy punktów konturu na licie PLX[k] i PLY[k],
indeks poprzednio wykorzystanego punktu konturu.

W implementacji procedury obliczenia objêtoci konturu mo¿na stosowaæ ka¿dorazowo procedurê sortowania wszystkich punktów konturu, albo w przypadku dodania jednego
punktu procedurê wstawienia punktu do posortowanej listy (CPL, PLX, PLY). Zmiana dotyczy tylko jednego oktantu, co umo¿liwia uproszczenie obliczenia objêtoci. Dodanie nowego punktu konturu mo¿e spowodowaæ tak¿e usuniêcie jednego lub kilku zbêdnych punktów
definiuj¹cych kontur wypuk³y. Wspó³rzêdne nowego punktu konturu (xN, yN, zN) s¹ wyznaczane na podstawie wspó³rzêdnych punktu wstawienia (xW, yW, zW), wymiarów paczki: szerokoæ, wysokoæ, g³êbokoæ  z uwzglêdnieniem mo¿liwego obrotu paczki  xP, yP, zP oraz
ograniczeñ przestrzeni ³adunkowej – xMIN, yMIN, zMIN , xMAX, yMAX, zMAX.
Dla kolejnych oktantów:
 oktant I:
 oktant II:

xN = xW + xP ≤ xMAX , yN = yW + yP ≤ yMAX , zN = zW + zP ≤ zMAX ,
xN = xW  xP ≥ xMIN , yN = yW + yP ≤ yMAX , zN = zW + zP ≤ zMAX ,
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oktant III:
oktant IV:
oktant V:
oktant VI:
oktant VII:
oktant VII:
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xN = xW  xP ≥ xMIN , yN = yW  yP ≥ yMIN , zN = zW + zP ≤ zMAX ,
xN = xW + xP ≤ xMAX , yN = yW  yP ≥ yMIN , zN = zW + zP ≤ zMAX ,
xN = xW + xP ≤ xMAX , yN = yW + yP ≤ yMAX , zN = zW  zP ≥ zMIN ,
xN = xW  xP ≥ xMIN , yN = yW + yP ≤ yMAX , zN = zW  zP ≥ zMIN ,
xN = xW  xP ≥ xMIN , yN = yW  yP ≥ yMIN , zN = zW  zP ≥ zMIN ,
xN = xW + xP ≤ xMAX , yN = yW  yP ≥ yMIN , zN = zW  zP ≥ zMIN .

Dodanie nowego punktu do konturu CPL eliminuje ze zbioru punktów wstawienia IPL
(o licznoci m) wykorzystany punkt oraz inne punkty wstawienia, które znalaz³y siê w przestrzeni konturu wypuk³ego. Mog¹ natomiast powstaæ nowe punkty wstawienia. Ich liczba
jest uzale¿niona od liczby usuniêtych punktów CPL oraz IPL.
Aktualizacja_konturu (CPL, n, xN, yN, zN, IPL, m) – aktualizacja listy punktów konturu
oraz zbioru punktów wstawienia dla pierwszego oktantu
Krok 1. Dla ka¿dego punktu konturu CPL (i = 1, .., n)
Je¿eli ( xN ≥ xi ∧ yN ≥ yi ∧ zN ≥ zi) to usuñ punkt (xi, yi, zi) z CPL;
Krok 2. Dodaj punkt (xN, yN, zN) do CPL (aktualizacja n);
Krok 3. Dla ka¿dego punktu zbioru punktów wstawienia IPL (j = 1, .., m)
Je¿eli ( xN ≥ xj ∧ yN ≥ yj ∧ zN ≥ zj) to usuñ punkt (xj, yj, zj) z IPL;
Krok 4. Uzupe³nij IPL o nowopowsta³e punkty wstawienia (aktualizacja m).

4.2. Idea algorytmu
Schemat rozwi¹zywania trójwymiarowego zagadnienia pakowania paczek, z wykorzystaniem konturu wypuk³ego i zbioru punktów wstawienia:
Krok 1. Wczytanie danych:
 wymiary paczek (kolejnoæ paczek dowolna (losowa) lub okrelona wed³ug regu³y zach³annej, mo¿liwoæ stosowania rotacji  podane wymiary po dokonaniu wczeniejszej rotacji lub decyzja o rotacji dokonywana w trakcie pakowania)
 wymiary przestrzeni ³adunkowej (kontenera)  okrelenie ograniczeñ xMIN, yMIN, zMIN,
xMAX, yMAX, zMAX.
 pocz¹tkowy punkt wstawienia (x0, y0, z0), dziel¹cy przestrzeñ ³adunkow¹ na oktanty
((0, 0, 0)  typowe zagadnienie pakowania od lewego, dolnego, tylnego rogu kontenera; ((xMAX  xMIN)/2, 0, 0)  mo¿liwoæ wywa¿enia kontenera wg jednej z osi;
((x MAX  x MIN)/2, 0, (z MAX  z MIN)/2)  mo¿liwoæ wywa¿enia kontenera wg
dwóch osi)
Krok 2. Inicjowanie struktur (puste):
 rozwi¹zanie (wg przyjêtego sposobu zapisu rozwi¹zania: np. permutacja numerów paczek  przy zadanym deterministycznym sposobie ich pakowania, permutacja paczek
z rotacj¹ lub numer paczki, rotacja, wspó³rzêdne punktu wstawienia paczki (xW, yW, zW)
 lewy, dolny, tylny róg)
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 lista punktów konturu CPL[k]  osobna dla ka¿dego z oktantów k:
CPL[k] := (x0, y0, z0);
 lista punktów wstawienia IPL[k]  osobna dla ka¿dego z oktantów k:
IPL[k] := (x0, y0, z0);
Krok 3. Dla wybranej paczki:
(kolejnoæ zadana lub paczka wybrana wg okrelonego kryterium)
 wybierz punkt wstawienia (xW, yW, zW) z IPL (pierwszy, przegl¹d czêciowy wg
okrelonego kryterium, przegl¹d zupe³ny  spe³nienie ograniczeñ, mo¿liwy obrót
paczki)
 uzupe³nij rozwi¹zanie (dopisz wstawion¹ paczkê)
 zaktualizuj listê punktów konturu CPL[k] w wybranym oktancie (oblicz i dodaj nowy
punkt konturu, usuñ zbêdne punkty CPL)
 zaktualizuj listê punktów wstawienia IPL[k] w wybranym oktancie (usuñ wykorzystany punkt wstawienia, dodaj nowopowsta³e punkty, ewentualnie usuñ punkty z wnêtrza
konturu wypuk³ego)
 oblicz funkcjê celu (z wykorzystaniem objêtoci konturu  tylko w wybranym oktancie: np. objêtoæ konturu  objêtoæ wstawionych paczek)
Krok 4. Powtarzaj krok 3 do spe³nienia warunku zakoñczenia algorytmu
(np. zapakowanie wszystkich paczek, brak mo¿liwoci wstawienia paczki,
uzyskanie zadanej jakoci rozwi¹zania)

5. Podsumowanie
 Zastosowanie konturu wypuk³ego znacznie upraszcza opis przestrzeni zajêtej w stosunku do pe³nej postaci rozwi¹zania, w której podane s¹ lub obliczane wspó³rzêdne
(oraz wymiary) wszystkich paczek. Nastêpuje tu znaczna redukcja rozmiaru danych,
jednak kosztem jakoci rozwi¹zañ zwi¹zanych z za³o¿on¹ wypuk³oci¹ konturu.
 Podzia³ przestrzeni ³adunkowej na oktanty (3D) lub æwiartki (2D) pozwala realizowaæ
obliczenia w ka¿dym oktancie (æwiartce) niezale¿nie, dla mniejszego rozmiaru zagadnienia (dekompozycja).
 Liniowa z³o¿onoæ obliczeniowa wyznaczenia pola konturu dla zagadnienia 2D nie
jest mo¿liwa w ogólnym przypadku objêtoci dla zagadnienia 3D (patrz przyk³ad).
 Zaproponowane podejcie jest dedykowane dla problemów o du¿ym rozmiarze, gdy¿
redukcja i dekompozycja znacznie u³atwia ich rozwi¹zanie.
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