
Samenvatting college 1

Tijdens het eerste college is kort aan de orde geweest hoe een lineair programmeringspro-
bleem er uit ziet. Hierbij maken we een aantal aannamen.

• Aangezien in de oplossing van een lineair programmeringsprobleem iedere variabele
een fractionele waarde krijgt (die mogelijkerwijs geheeltallig is) nemen we aan dat
het voor alle variabelen is toegestaan om een rationale waarde aan te nemen (dus
te schrijven als breuk). Wanneer je wilt dat een variabele een geheeltallige waarde
krijgt, dan moet je de extra beperking opnemen dat deze variabele geheeltallig moet
zijn. Je krijgt dan een geheeltallig lineair programmeringsprobleem; dit is moeilijker
op te lossen.

• De coëfficiënten cj, aij en bj zijn deterministisch.

• Alle verbanden zijn lineair.

Een LP probleem heeft altijd de volgende vorm:

• Eerst de doelstellingsfunctie, met ervoor of je maximaliseert of minimaliseert. Je
kunt van maximaliseren naar minimaliseren en omgekeerd door de doelstellingsfunc-
tie met −1 te vermenigvuldigen.

• Daarna de beperkingen (met een tussenregel om aan te geven dat de beperkin-
gen komen, zoals ‘onder de voorwaarden’, ‘subject to’ of een afkorting daarvan als
o.d.v. of s.t.). De beperkingen hebben de vorm van een lineaire uitdrukking in de
variabelen ≤, of ≥, of = en dan een waarde aan de rechterkant.

• Tot slot het domein van de variabelen, bijv. x1 ≥ 0 of 2 ≤ x1 ≤ 4. Het domein is
altijd continu, waarbij je je somt beperkt tot geheeltallige waarden. Bijv. ‘x1 ≥ 0
en geheeltallig’ of x1 ∈ {0, 1} in geval van een binaire variabele.

In formulevorm kun je bijv. hebben (xj zijn de variabelen):

min
n∑

j=1

cjxj onder de voorwaarden dat

n∑
j=1

aijxj ≤ bi voor i = 1, . . . ,m;

xj ≥ 0 voor j = 1, . . . , n.

Een ≤ kun je omvormen tot een ≥ beperking door met −1 te vermenigvuldigen; van een
≤ of ≥ beperking kun je een gelijkheidsbeperking maken door een extra variabele (de
zogenaamde spelingsvariabele) toe te voegen. Bijv. x1 + x2 ≤ 3 kun je ook schrijven als
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x1 + x2 + x3 = 3 en x3 ≥ 0, waarbij x3 de nieuwe variabele is. Omdat we graag willen
dat alle variabelen ≥ 0 zijn (komt later), maken we van een ≥ beperking een gelijkheids-
beperking op dezelfde manier, maar dan moet je de spelingsvariabele ervanaf trekken.
Bijv. x1 − x2 ≥ 3 wordt dan x1 − x2 − x3 = 3 en x3 ≥ 0.

De functie z =
∑n

j=1 cjxj wordt de doelstellingsfunctie genoemd, waarbij de cj’s de kos-
tencoëfficiënten en de xj’s de beslissingsvariabelen zijn; z geeft de waarde van de doel-
stellingsfunctie aan. De coëfficiënten aij worden de technologische coëfficiënten genoemd;
met zijn allen vormen ze de beperkingenmatrix A. De kolomvector b wordt de rechterkant
genoemd.

Je kunt het bovenstaande LP heel kort opschrijven met behulp van matrixnotatie:

min z = cx o.d.v. Ax ≤ b; x ≥ 0

Het toegelaten gebied wordt vaak genoteerd als X; in het bovenstaande geval geldt dus

X = {x ∈ IR|Ax ≤ b;x ≥ 0}.

Formuleren als (I)LP

Daarna is aan de orde gekomen hoe je een probleem moet formuleren als een (geheeltallig)
lineair programmeringsprobleem. Terminologie: ILP staat voor Integer Linear Program-
ming problem.

Bij het formuleren van een probleem als een Lineair Programmeringsprobleem
moet je jezelf altijd de vraag stellen: wat is de beslissing die ik moet nemen, oftewel, hoe
kan ik een gegeven oplossing karakteriseren. Met iedere beslissing correspondeert dan een
beslissingsvariabele. Vervolgens stel je de doelstellingsfunctie en de beperkingen op in
termen van de gebruikte beslissingsvariabelen.

Zodra het probleem ingewikkelder wordt zijn er meestal verschillende formuleringen
mogelijk. Uiteraard is de uitkomstwaarde van iedere formulering gelijk, maar het maakt
wel degelijk verschil. Hier komen we later in de colleges op terug.

Het eerste voorbeeld van het college was het mengen van verf. De gegevens zijn

• Basisgrondstoffen: I, II, III.

• 100 m3 per basisgrondstof beschikbaar.

• Mogelijke verfproducten: A, B, C, D, E en F.

• Prijs- en productiegegevens:
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product verkoopsprijs basis I basis II basis III
per m3 % % %

A 2 10 40 50
B 4 20 30 50
C 5 30 30 40
D 7 40 40 20
E 8 50 30 20
F 10 60 30 10

Het doel was om het productieschema te bepalen dat tot de maximale opbrengst leidt.
Het is nu cruciaal dat je bedenkt dat je om een productieschema uit te kunnen voeren
moet weten wat je moet produceren; het gaat er dus om dat je moet bepalen hoeveel je van
ieder product moet maken, zodanig dat je aan alle eisen voldoet en de totale verkoopsprijs
maximaliseert.

Omdat je moet weten hoeveel je van ieder product moet produceren voer je variabelen
x1, . . . , x6 in, die aangeven hoeveel je van product A t/m F gaat produceren; aangezien de
beschikbare volumes basisgrondstof in m3 zijn gegeven kun je het beste zeggen dat x1 de
productie van A in m3 aangeeft, maar je mag ook met liters werken (zolang je dat maar
goed in de beperkingen verwerkt).

De opbrengst is dan nu duidelijk: 2x1+4x2+5x3+7x4+8x5+10x6; deze moet worden
gemaximaliseerd. De beperkingen betreffen het gebruik van de grondstoffen. Wanneer je
x1m

3 van product A maakt, dan gebruik je 0.1x1m
3 van grondstof I, 0.4x1m

3 van grondstof
II, en 0.5x1m

3 van grondstof III; evenzo kun je het gebruik van de overige grondstoffen
opschrijven. Van grondstof I gebruik je dus 0.1x1+0.2x2+0.3x3+0.4x4+0.5x5+0.6x6m

3;
dit totaal moet ≤ 100m3 zijn. Dit leidt dus tot de beperking (met 10 vermenigvuldigd
om van de breuken af te geraken)

x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4 + 5x5 + 6x6 ≤ 1000

Evenzo kun je de beperkingen voor het gebruik van grondstoffen II en III opstellen. Verder
heb je nog de logische beperkingen dat je geen negatieve hoeveelheden kunt produceren,
dus x1, . . . , x6 ≥ 0.

De volledige LP-formulering wordt dus

max z = 2x1 + 4x2 + 5x3 + 7x4 + 8x5 + 10x6 o.d.v.

x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4 + 5x5 + 6x6 ≤ 1000

4x1 + 3x2 + 3x3 + 4x4 + 3x5 + 3x6 ≤ 1000

5x1 + 5x2 + 4x3 + 2x4 + 2x5 + x6 ≤ 1000

x1, . . . , x6 ≥ 0
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