
Opgaven Werkcollege 1

Opgave 1
Herformuleer en vereenvoudig het onderstaande probleem zodanig dat de doelstellings-
functie moet worden gemaximaliseerd en alle beperkingen ≤ bevatten (met uitzondering
van de domeinen xj ≥ 0), waarbij de x2 eruit is gesubstitueerd.

Minimaliseer 2x1 − x2 + x3

o.v. x1 + 2x2 − x3 ≤ 4

−x1 − x2 + 2x3 ≥ 2

x2 + x3 = 3

x1, x2, x3 ≥ 0

Opgave 2
Een bedrijf heeft een glasmachine die verschillende typen glazen kan maken:

bierglazen(Bi), borrelglazen(Bo), champagneglazen(Ch),
colaglazen(Co), sherryglazen(Sh) en wijnglazen(Wy).

Een belangrijke grondstof voor deze productie is speciaal zilverzand(Zz), waarvan ieder
glas een gegeven hoeveelheid nodig heeft en waarvan het bedrijf voor de planperiode al
3000 kg besteld heeft. De glasmachine heeft voor ieder type glas een bepaalde productie-
tijd(Pt) nodig. De totale effectieve productietijd in de planperiode wordt geraamd op 50
uur = 180.000 sec. De vraag waarvoor het bedrijf zich gesteld ziet is het opzetten van een
productieplan voor de planperiode dat onder deze nevenvoorwaarden als resultaat een zo
groot mogelijke totale verkoopsprijs oplevert.

De relatie tussen de verkoopsprijs (Pr), de benodigde hoeveelheid zilverzand (Zz) en
de productietijd (Pt) per glas is weergegeven in de volgende tabel:

Bi Bo Ch Co Sh Wy Totaal max
Pr (in ¿) 1.00 0.75 1.50 0.75 1.00 1.00 −−−
Zz (in kg) .125 .100 .100 .075 .050 .100 3000
Pt (in sec) 3 2 4 2 4 3 180.000

(a) Formuleer het bovenstaande probleem als een lineair programmeringsprobleem. Zorg
er daarbij voor dat de waarden van de verschillende coëfficiënten in dezelfde orde van
grootte liggen (dus zorg ervoor dat de rechterkantwaarde minder dan 1000 maal zo groot
is als de coëfficiënten van de variabelen links).

(b) Het kan meestal geen kwaad om eerst eens met wat gezond verstand naar het probleem
te kijken. Geef aan welke typen glazen op grond van de huidige productie- en prijsgegevens
zeker niet in productie zullen worden genomen. Ga er hierbij van uit dat er sprake is van
een model zonder geheeltalligheidsvoorwaarden (het gaat per slot van rekening om grote
aantallen glazen, en dan is het niet erg om de LP-oplossing af te ronden).

1



Opgave 3.
Formuleer het volgende probleem als (geheeltallig) lineair programmeringsprobleem.
Een bedrijf huurt werknemers uit een arbeidspool van 80 mensen. Hiervan zijn er 25
ervaren. Een ervaren kracht kan per dag tweemaal zoveel werk verzetten als een onervaren
werknemer. Het bedrijf heeft n projecten waarvoor personeel moet worden ingezet. Er
moet een verdeling van de werknemers over de projecten gemaakt worden voor de komende
T dagen. Voor ieder project i (i = 1, . . . , n) is de hoeveelheid werk wit gegeven die er
mee gemoeid is op dag t (t = 1, . . . , T ); een onervaren werknemer kan één eenheid werk
verzetten per dag. De werknemers blijven de hele dag bij hetzelfde project (als ze aan
het werk zijn). De kosten die verbonden zijn aan het inzetten van een gewone werknemer
zijn c1 eenheden per dag; de kosten van een ervaren werknemer zijn c2 eenheden per dag.
Tenslotte moeten iedere dag tenminste ui ervaren werknemers worden ingezet bij project
i.

Neem de variabelen xi,t als het aantal ervaren werknemers op project i op dag t en yi,t als
het aantal onervaren werknemers op project i op dag t.

Opgave 4.
Formuleer het volgende probleem als Lineair Programmeringsprobleem:

Een bedrijf heeft een contract om 20.000 radio’s te leveren in vier weken. Volgens het
contract levert iedere in de eerste week geleverde radio ¿20,– op, iedere in de tweede
week geleverde radio ¿18,– , iedere in de derde week geleverde radio ¿16,– en iedere in
de vierde week geleverde radio ¿14,–. Een radio kost het bedrijf ¿5,– aan materiaal.

De radio’s worden door werknemers gemaakt, die er per week 50 kunnen fabriceren.
Een werknemer kost ¿200,– per week. Echter, een werknemer kan ook ingezet worden
om drie leerlingen in een week op te leiden. Een leerling kost ¿100,–. Werknemers en
leerlingen die eenmaal in dienst zijn genomen blijven in dienst. Neem verder aan dat
alleen aan het begin van de eerste periode (dus aan het eind van periode nul) ervaren
werknemers ingehuurd kunnen worden en dat het opleiden van leerlingen één periode
duurt, waarna het ervaren werknemers zijn geworden met een bijbehorend salaris.

Het bedrijf wil de netto winst, dus de winst na aftrek van kosten zo groot mogelijk
maken.

Gebruik de volgende variabelen:
wi: het aantal werknemers in week i (i = 1, . . . , 4) dat radio’s maakt.
vi: het aantal werknemers in week i (i = 1, . . . , 4) dat leerlingen opleidt.
li: het aantal leerlingen in week i (i = 1, . . . , 4).
ri: het aantal radio’s dat in week i (i = 1, . . . , 4) gefabriceerd wordt.

Opgave 5.
Het Max-flow probleem is als volgt gedefinieerd: Gegeven is een gerichte graaf
G = (V, A), waarbij voor iedere pijl (i, j) ∈ A de capaciteit cij van de pijl gegeven is.
Gevraagd wordt een stroom van punt s ∈ V naar punt t ∈ V van maximale omvang te
bepalen; deze stroom moet voldoen aan de wet van behoud van stroom (alles wat in een
punt v ∈ V − {s} − {t} aan stroom binnen komt moet er ook weer uit stromen) en aan
de capaciteitsbeperkingen (je mag de stroom dus over verschillende paden van s naar t
verdelen, zo lang de totale stroom door een pijl (i, j) maar niet meer is dan cij).

Formuleer het Max-flow probleem als een lineair programmeringsprobleem.
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