
Opgave Local Search

De opgave hieronder is gebaseerd op een eerdere ‘grote’ opdracht (let erop dat de deadline
van inleveren 23 december is, dus jullie hebben nog minder dan een maand). Het doel
ervan is het vinden van een goed onderhoudsschema voor een serie van 52 treinen. Deze
treinen moeten iedere dag een gegeven serie van 52 dagdiensten verzorgen (één van die
dagdiensten komt neer op onderhoud), waarbij is gegeven hoe de dagdiensten ’s nachts
op elkaar aan sluiten. De opdracht luidt als volgt (onderaan komen de vragen hierover).

We gaan uit van de volgende gegevens:

• Er wordt gekeken naar een periode van 52 weken. De dagdiensten per week zijn
steeds aan elkaar gelijk; deze staan op het web.

• Ieder treinstel moet naar onderhoud toe uiterlijk 84 dagen (12 weken) sinds de vorige
onderhoudsbeurt. Neem aan dat nu alle treinstellen net bij onderhoud vandaan
komen. Het onderhoud gebeurt uitsluitend op werkdagen. Dienst 51 komt erop
neer dat het uitvoerende treinstel die dag in onderhoud gaat.

• Iedere dagdienst moet door precies één treinstel worden verzorgd; hierbij is gegeven
wat het begin- en eindpunt zijn. Verder is gegeven wat de voorkeurskoppeling is van
iedere dienst voor de volgende dag. De twee dagdiensten (op dagen t en t + 1) die
bij een voorkeurskoppeling horen kunnen worden gecombineerd zonder te rangeren.
Wanneer je de dagdienst eindigend in X op dag t+1 wilt combineren met een andere
dagdienst vertrekkend uit X op dag t + 1 dan de voorkeursdagdienst, dan moet je
rangeren. Hiervoor worden kosten 1 gerekend. Wanneer je twee voorkeurskoppelin-
gen 1, A en 2, B, waarbij 1 en 2 diensten op dag t zijn en A en B zijn diensten op
dag t + 1, wilt omvormen tot 1, B en 2, A, dan kost dit dus 2.

• De kosten om tussen twee verschillende plaatsen X en Y treinstellen uit te wisselen
aan het eind van de dag zijn gelijk aan de afstand van X naar Y . Neem voor deze
opgave aan dat het gewoon niet kan.

Verder worden de volgende aannamen gemaakt:

• Het combineren van twee dagdiensten op dezelfde dag (dus overdag even een uitwissel-
ing maken) is niet mogelijk.

• Er zijn geen verstoringen (dus ’s avonds arriveert het treinstel altijd op de vooraf
gespecificeerde plaats).

De doelstellingsfunctie is het minimaliseren van de totale kosten van nachtelijk rangeren
van wagons.

1



(a) Bepaal een geschikte representatie voor een oplossing (geschikt om de gekozen vorm
van locaal zoeken op toe te passen).

(b) Bedenk een heuristiek om een toegelaten beginoplossing te vinden.

(c) Bepaal een geschikte buurruimte.

(d) Hoeveel tijd kost het om voor een gegeven oplossing en zijn buur het verschil in kosten
te bepalen? Ga na hoe je de toegelatenheid van de nieuwe oplossing kunt checken; ontwerp
hiervoor indien nodig een goede datastructuur.

(e) In welke orde van grootte zal de beginwaarde van T moeten liggen?
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