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Opgave 1.
Beschouw een instantie van het knapzakprobleem waarvoor de n items zodanig kunnen
worden gerangschikt dat geldt ai ≤ ai+1 en ci ≥ ci+1 voor i = 1, . . . , n− 1.

(a) Beschouw een willekeurige toegelaten oplossing van het knapzakprobleem waarin item
j wel wordt meegenomen en item i niet, met i < j. Bewijs dat een minstens zo goede
toegelaten oplossing kan worden verkregen door item j te vervangen door item i.

(b) Bewijs dat, ongeacht de grootte b van de knapzak, de oplossing die wordt verkregen
door de optimale oplossing voor de LP-relaxatie naar beneden af te ronden optimaal is.

(c) Tien voorwerpen hebben een waarde en een gewicht zoals aangegeven in de onder-
staande tabel. Bepaal met behulp van branch-and-bound de optimale oplossing voor deze
instantie van het knapzakprobleem voor b = 40.

voorwerp i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ci 20 22 25 28 20 19 18 18 15 12
ai 4 5 6 7 7 7 8 8 10 10

Opgave 2
In een bouwplan zijn drie woningtypen ontworpen: type A voor gezinnen met kinderen,
type B voor tweepersoonshuishoudens en type C voor alleenstaanden. De bouwkosten
bedragen respectievelijk 200.000, 140.000 en 80.000 euro. Voor het gehele bouwplan is 48
miljoen euro beschikbaar.

Aangezien er een ernstig tekort is aan woningen voor alleenstaanden is bepaald dat
men tenminste twee keer zoveel huizen van type C moet bouwen als van type B. Ook
moet het aantal huizen van type B tenminste twee keer zo groot zijn als van type A.

Het probleem luidt: Hoeveel huizen van elk type moet men bouwen opdat, binnen de
gestelde voorwaarden, voor een maximaal aantal personen woonruimte beschikbaar komt?
Hierbij mag worden aangenomen dat in type A precies 4 personen zullen wonen, in type
B twee personen en in type C één persoon.

Herformuleer het bovenstaande probleem als een knapzak probleem en los het op.

Opgave 3.
Los het volgende geheeltallig lineair programmeringsprobleem op met branch-and-bound.

(P) Maximaliseer z = 3x1 + 2x2

o.v. x1 + 2x2 ≤ 8
2x1 + x2 ≤ 6
x1 , x2 ≥ 0
x1 , x2 geheeltallig

Het is het makkelijkst om een plaatje te tekenen en de LP’s grafisch op te lossen. Je mag
geen gebruik maken van de Gomory cuts.


