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Opgave 1

Een glasfabriek produceert grote glasplaten (zogenaamde moederplaten). Er komen bestellin-
gen binnen van ruitjes met een gegeven lengte en breedte die uit de moederplaten moeten
worden gesneden; deze ruitjes worden primitieven genoemd. Iedere week moet worden
bepaald hoe een gegeven orderpakket moet worden gesneden uit de moederplaten zodanig
dat de hoeveelheid afvalglas minimaal is.

(a) Formuleer het bovenstaande probleem als een geheeltallig lineair programmeringsprob-
leem. U mag er hierbij van uit gaan dat er m verschillende primitieven zijn, waarbij di

het aantal bestelde exemplaren van primitieve i is.

(b) We proberen een toegelaten oplossing te vinden door van het bovenstaande geheeltal-
lige programmeringsprobleem de LP-relaxatie op te lossen, waarna we de gevonden oploss-
ing geheeltallig maken door naar boven af te ronden. Geef een bovengrens op het verschil
tussen het aantal moederplaten dat we op deze manier vinden en het minimaal benodigde
aantal moederplaten.

(c) Geef aan hoe de LP-relaxatie kan worden opgelost met behulp van kolomgeneratie;
geef aan hoe wat het zogenaamde pricing probleem wordt (het pricing probleem is het
probleem waarin je het maximum van (zj − cj) over alle j bepaalt).

Opgave 2.
Beschouw het volgende probleem, dat we het Beunhaasprobleem zullen noemen. Beun
de Haas krijgt n opdrachten aangeboden die in de dagen 1, . . . , T moeten worden uitge-
voerd. Van iedere opdracht is bekend hoeveel tijd het kost en hoeveel het (uiteraard
zwart) netto oplevert. Verder is bij iedere opdracht bekend op welke dagen hij kan wor-
den uitgevoerd. Noteer de gegevens (NB. dit zijn geen variabelen) behorend bij opdracht
j met: aj is de hoeveelheid tijd die opdracht j vergt; cj is de opbrengst van opdracht
j; hjt = 1 als opdracht j op dag t kan worden uitgevoerd en hjt = 0 wanneer dat niet
kan. Verder is gegeven dat Beun op dag t (t = 1, . . . , T ) Qt aan tijd beschikbaar heeft.
Uiteraard wil Beun zoveel mogelijk bijverdienen.

(a) Formuleer het Beunhaasprobleem als een ILP-probleem met een polynomiaal aantal
variabelen; de formulering van (b) heeft een exponentieel aantal variabelen. Ga er hierbij
vanuit dat een opdracht zonder onderbreking op één dag moet worden uitgevoerd. Geef
hierbij netjes aan wat de beslissingsvariabelen, beperkingen en doelstellings-
functie voorstellen.

(b) Een alternatieve ILP-formulering kan worden gevonden met behulp van dagtaken.
Een dagtaak (j, t) voor dag t geeft een verzameling van klusjes aan die gezamenlijk op dag
t kunnen worden uitgevoerd. Stel dat alle toegelaten dagtaken voor alle dagen bekend
zijn; definieer St (t = 1, . . . , T ) als de verzameling van toegelaten dagtaken voor dag t.
Definieer voor de jde dagtaak voor dag t de parameters gijt als volgt: gijt = 1 als klusje
i tot de jde dagtaak voor dag t behoort en gijt = 0 als klusje i niet tot de jde dagtaak
voor dag t behoort. Formuleer het Beunhaasprobleem als een ILP met behulp van
deze dagtaken.



(c) Vergelijk de uitkomstwaarde van de LP-relaxaties van de formuleringen van (a) en (b)
met elkaar. Welke van de volgende relaties geldt:

• waarde LP-relaxatie (a) ≥ waarde LP-relaxatie (b);

• waarde LP-relaxatie (a) = waarde LP-relaxatie (b);

• waarde LP-relaxatie (a) ≤ waarde LP-relaxatie (b).

(d) Leg uit hoe de LP-relaxatie van de formulering van (b) kan worden opgelost met
behulp van de techniek van kolomgeneratie. Geef aan wat de gereduceerde kosten zijn
van een nieuwe dagtaak voor een gegeven dag t en geef aan hoe het bijbehorende pricing
probleem eruit ziet dat opgelost moet worden om een verbeterende dagtaak voor dag t te
vinden.


