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Het cutting stock probleem

Het ‘cutting stock’ probleem is als volgt gedefinieerd. Een bedrijf produceert ijzerstaven van een
gegeven lengte L. Iedere week ontvangt het bedrijf een orderpakket, waarin de bestellingen van
de klanten staan gespecificeerd. Nadat de verschillende orders zijn geaggregeerd, komt het er
dus op neer dat het bedrijf bi staven van lengte li (i = 1, . . . ,m) moet produceren; deze moeten
worden afgesneden van de grote staven. De vraag is natuurlijk: hoe doe je dit zodanig dat je zo
min mogelijk grote staven gebruikt (wat je overhoudt is onbruikbaar afval).
Dit probleem kan op schitterende wijze worden opgelost door de techniek van de kolomgener-
atie toe te passen. We geven eerst een formulering van het probleem met behulp van snijpa-
tronen; een snijpatroon geeft aan wat de opbrengst is aan stukken met lengte li (i = 1, . . . ,m)
wanneer een grote staaf volgens dat snijpatroon wordt gesneden. Definieer aij als het aantal
stukken van lengte li dat wordt geproduceerd wanneer een grote staaf volgens snijpatroon j
wordt versneden; definieer de vector aj = (a1j , . . . , amj). Voer nu voor ieder snijpatroon j
een variabele xj in die aangeeft hoeveel grote staven je volgens patroon j snijdt (in plaats van
snijpatroon j kun je ook aj het jde snijpatroon noemen). De ILP-formulering luidt nu:

Minimaliseer
n∑

j=1

xj s.t. Ax ≥ b; x ≥ 0; x geheeltallig.

In plaats van Ax ≥ b kun je ook Ax = b nemen; dat maakt voor de oplossing niet uit. De
geheeltalligheidsvoorwaarden maken het probleem lastig. Laat ze daarom weg; dit geeft een
LP-probleem. Wanneer je de optimale oplossing van het LP-probleem hebt gevonden, dan kun
je door af te ronden een goede oplossing van het geheeltallige probleem vinden. Dit LP-probleem
kan niet direct worden opgelost, want het aantal verschillende snijpatronen is groot en je wilt
ze niet allemaal expliciet bepalen. Je kunt het probleem oplossen door alleen de variabelen die
corresponderen met interessante snijpatronen in beschouwing te nemen. Dit kan door middel
van kolomgeneratie.

De methode van kolomgeneratie is erop gebaseerd dat je uit de totale verzameling van
toegestane snijpatronen een deelverzameling kiest; de overige snijpatronen worden nog niet in
beschouwing genomen. Voor de gekozen deelverzameling van snijpatronen los je het LP-probleem
op, en je onderzoekt of de gevonden oplossing ook optimaal is voor het LP-probleem waarin alle
snijpatronen mogen worden gebruikt. Indien dit niet het geval is, dan voeg je één of meer
geschikte snijpatronen toe aan de deelverzameling van snijpatronen die je mag gebruiken. De
toegevoegde snijpatronen moeten natuurlijk zo worden gekozen dat de oplossingswaarde omlaag
gaat. Nadat het lineair programmeringsprobleem weer opgelost is zoek je naar nieuwe geschikte
snijpatronen om toe te voegen, enz.

De oplossingswaarde kan alleen omlaag, indien er een snijpatroon j bestaat met bijbehorende
vector aj waarvoor geldt zj − cj = cBB−1aj − cj > 0. Aangezien cj = 1 voor alle j = 1, . . . , n,
geldt dat de huidige oplossing optimaal is wanneer cBB−1aj ≤ 1 voor alle j = 1, . . . , n. Bepaal
daarom het snijpatroon aj waarvoor cBB−1aj maximaal is. Wanneer deze waarde > 1 is, dan
voegen we aj toe; anders hebben we de optimale oplossing van het LP-probleem gevonden.
Definieer w = cBB−1. Omdat de index j onbekend is, zoeken we naar de kolom (a1, a2, . . . ,
am) die het volgende probleem oplost:

Maximaliseer
m∑

i=1

wiai o.d.v. (a1, a2, . . . , am) is een geldig snijpatroon.
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Het bovenstaande maximaliseringsprobleem wordt het pricing probleem genoemd. Hier moeten
we een optimale opsnijding van een grote staaf zoeken, waarbij iedere keer dat formaat li wordt
gebruikt wi oplevert. Dit levert een Knapzak probleem op: bij Algoritmiek is behandeld hoe
dit kan worden opgelost met dynamische programmering; later in dit vak zullen we nog zien hoe
het Knapzak probleem kan worden opgelost met behulp van branch-and-bound.
Het versnijden van staven is een typisch voorbeeld van een één-dimensionaal ‘cutting stock’
probleem. Uiteraard kun je dit ook uitbreiden naar twee en drie dimensies. Een voorbeeld van
een twee-dimensionaal ‘cutting stock’ probleem is het zogenaamde ‘glassnij-probleem’. Hierbij
moeten uit grote glasplaten (de zogenaamde moederplaten van omvang 600cm× 321cm) ruitjes
worden gesneden. Dit is een praktijkprobleem; wie gëınteresseerd is (iedereen uiteraard) kan op
aanvraag informatie krijgen.
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