
Opgaven Werkcollege 3

Opgave 1
Het probleem Knapzak is als volgt gedefinieerd. Gegeven zijn n items, ieder met
geheeltallig gewicht aj (j = 1, . . . , n) en geheeltallige waarde cj (j = 1, . . . , n) en een
geheel getal B. Gevraagd wordt een deelverzameling van de items te bepalen van maxi-
male gezamenlijke waarde en met een gezamenlijk gewicht van ten hoogste B eenheden.

(a) Formuleer het probleem Knapzak zoals hierboven gedefinieerd als een geheeltallig
lineair programmeringsprobleem. Geef daarbij aan welke beslissingsvariabelen u daarbij
gebruikt en wat de doelstellingsfunctie en de beperkingen voorstellen.

Beschouw de volgende variant van Knapzak, waarin het is toegestaan om B te verhogen
met een geheeltallig aantal eenheden met een maximum van 10; daar zijn de volgende
kosten aan verbonden: De eerste eenheid uitbreiding kost 2, de tweede en de derde een-
heid uitbreiding kosten 3 per eenheid, de vierde en vijfde eenheid uitbreiding kosten 6 per
eenheid, en de zesde tot en met de tiende eenheid uitbreiding kosten 10 per stuk. Het
uitbreiden van B met 6 eenheden kost dus 2 + 3 + 3 + 6 + 6 + 10 = 30.

(b) Speelt de eis van een geheeltallige uitbreiding van B een rol, of kan de geheeltallighei-
dseis worden geschrapt?

(c) Formuleer de bovenstaande variant van het probleem Knapzak als een geheeltallig
lineair programmeringsprobleem. Geef daarbij aan welke beslissingsvariabelen u daarbij
gebruikt en wat de doelstellingsfunctie en de beperkingen voorstellen.

(d) Stel dat de uitbreidingskosten in de hierboven gedefinieerde variant van Knapzak
niet keurig toenemend waren maar willekeurig, bijv. 2 voor de eerste eenheid uitbreiding,
1 voor de tweede eenheid uitbreiding, enz. Ga na of de door u gevonden modellering nog
correct is.

Opgave 2.
Beschouw het toegelaten gebied dat alle (x1, x2) bevat die voldoen aan de volgende
beperkingen:

x1 − x2 ≥ −2

x1 + 4x2 ≤ 13

x1 − 2x2 ≤ 1

x1, x2 ≥ 0

(a) Bepaal de extreme punten en extreme richtingen van het toegelaten gebied. Geef aan
hoe de punten (4, 2) en (8, 5) gerepresenteerd kunnen worden als een convexcombinatie
van de extreme punten en een lineaire combinatie van de extreme richtingen.

(b) Doe hetzelfde nog eens voor het geval dat de beperking x1+4x2 ≤ 13 wordt weggelaten.
Hint. Maak een tekening.
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Opgave 3.
Een groepje van tien studenten heeft mij als docent uitgedaagd tot een weddenschap op
het gebied van het voorspellen van voetbalwedstrijden. Daartoe worden 100 willekeurige
wedstrijden gekozen waarvoor een einduitslag moet worden voorspeld. Voor iedere speler
wordt bepaald hoeveel wedstrijden volledig goed zijn voorspeld en van hoeveel wedstrijden
de toto-uitslag goed is voorspeld. Voor speler X zal zijn resultaat worden genoteerd als
(x1, x2), waarbij x1 het aantal volledig goed voorspelde wedstrijden aangeeft en x2 het
aantal wedstrijden waarvan de toto-uitslag goed is voorspeld. De score van deze speler X
bedraagt dan αx1 + x2, waarbij α een positieve constante is.

Omdat de studenten met zijn tienen zijn en ik in mijn eentje de eer van het docenten-
corps hoog moet houden, heb ik weten te bedingen dat ik na afloop (dus wanneer alle
scores bekend zijn) mag kiezen wat α is (uiteraard onder de voorwaarde dat α positief
is).

(a) Toon aan dat ongeacht de keuze van α (maar α > 0) speler X met resultaat (x1, x2)
gelijk of hoger scoort dan speler Y met een resultaat (y1, y2) wanneer geldt dat x1 ≥ y1

en x2 ≥ y2.

(b) Gegeven de scores van de 10 studenten en mijn score (zie in de tabel), bepaal alle
waarden van α waarbij ik ongedeeld winnaar ben.
N.B. Voor het beantwoorden van deze opgave is een grafische aanpak heel geschikt. De
gegevens in de tabel zijn daarom in een grafiek weergegeven; deze staat op de volgende
pagina.

Speler A B C D E F G H J K Ik
# volledig goed 20 17 16 19 16 18 14 17 14 12 17

# toto goed 50 51 53 53 54 55 56 56 58 60 57

(c) Uiteraard klinkt er na afloop commentaar op de bepaling dat ik de waarde van α pas
na afloop hoefde te bepalen; veel van mijn uitdagers claimen dat zij bij een geschikte keuze
van α > 0 hadden gewonnen. Geef voor ieder van de overige spelers aan wie inderdaad
had kunnen winnen (desnoods gedeeld) bij een gunstige keuze van α.

(d) Geef voor iedere waarde van α aan wie de winnaar zou zijn geweest (mag gedeeld
zijn).

(e) Speler H probeert mij, door mij een fles goede wijn aan te bieden, zover te krijgen dat
ik α zo kies dat ik win en dat hij ongedeeld tweede is. Is dat mogelijk? Zo nee, waarom
niet. Zo ja, wat is het interval van α waaruit ik kan kiezen?
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Opgave 4.
Stel dat het toegelaten gebied gedefinieerd is als

X = {x ∈ IRn|Ax = b, x ≥ 0}.

Bewijs dat een vector d een richting van X is dan en slechts dan als geldt Ad = 0 en
d ≥ 0.
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