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Opgave 1
(a) Dit probleem kan als volgt als een geheeltallig lineair programmeringsprobleem worden
geformuleerd. Stel dat er m verschillende formaten worden gevraagd; van het ide formaat
worden er di stuks besteld. Voor ieder snijpatroon aj (j = 1, . . . , n) kun je bepalen
hoeveel stuks van formaat i het snijden van één moederplaat volgens dit snijpatroon
oplevert; noem dat aantal aij. Voer nu voor ieder snijpatroon aj een variabele xj in die
aangeeft hoeveel moederplaten je volgens patroon aj snijdt. De ILP-formulering luidt nu:

Minimaliseer
n∑

j=1

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

(b) Wanneer je de LP-relaxatie oplost en de gevonden oplossing naar boven afrondt, dan
zijn er maximaal m variabelen positief (alleen de basisvariabelen) en zijn er dus maximaal
m stuks fractioneel. Het verlies dat je leidt is minder dan 1 voor iedere fractionele x, dus
je gebruikt minder dan m moederplaten meer in de afgeronde oplossing. De oplossing van
de LP-relaxatie is een ondergrens op de optimale geheeltallige oplossing, dus je gebruikt
maximaal m − 1 moederplaten te veel (de optimale geheeltallige oplossing gebruikt ook
een geheel aantal moederplaten).

(c) Kies een deelverzameling van toegelaten snijpatronen, bijvoorbeeld de snijpatronen
waarbij je slechts één primitieve (en daar uiteraard zo veel mogelijk van) uit een moeder-
plaat snijdt. Los dit LP-probleem op en bepaal de bijbehorende w = cBB−1.

De oplossingswaarde kan alleen omlaag, indien er een snijpatroon aj bestaat 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. We zoeken dus naar een snijpatroon met bijbehorende kolom (q1, q2, . . . , qm)
die het volgende probleem oplost:

Maximaliseer
m∑

i=1

wiqi o.d.v. (q1, q2, . . . , qm) is een geldig snijpatroon.

Dit betekent dat we een indeling van een moederplaat zoeken, waarbij iedere keer dat
formaat i wordt gebruikt wi oplevert. Dit is een twee-dimensionaal Knapzak probleem
dat kan worden opgelost door middel van Dynamisch Programmeren.

Opgave 2.
(a) Gebruik binaire beslissingsvariabelen yjt die aangeven of opdracht j op dag t wordt
uitgevoerd of niet. De formulering wordt dan

max
n∑

j=1

T∑
t=1

cjyjt

T∑
t=1

yjt ≤ 1 ∀j (1)
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n∑
j=1

ajyjt ≤ Qt ∀t (2)

yjt ∈ {0, 1} ∀j, t (3)

De eerste beperking geeft aan dat elke opdracht maximaal 1 maal mag worden uitgevoerd,
de tweede beperking geeft aan dat Beun maar Qt tijd beschikbaar heeft op dag t, en
de derde beperking geeft aan dat alle variabelen yj,t binair moeten zijn. Het wel/niet
beschikbaar zijn van opdracht j kan worden geformuleerd met een extra serie beperkingen
yjt ≤ hjt voor alle j, t, maar je kunt ook alvast invullen yj,t = 0 indien hj,t = 0.

(b) Noem de mogelijke dagtaken voor dag t met (1, t), (2, t), . . ., voor t = 1, . . . , T . Bepaal
de opbrengst Cjt van dagtaak (j, t) als de totale opbrengst van alle taken in (j, t). Gebruik
binaire variabelen xjt om aan te geven of dagtaak (j, t) wordt gekozen. Dit levert de
volgende formulering op

max
T∑

t=1

∑
j∈St

Cjtxjt

T∑
t=1

∑
j∈St

gijtxjt ≤ 1 ∀i (4)

∑
j∈St

xjt ≤ 1 ∀t (5)

xjt ∈ {0, 1} ∀j, t (6)

De eerste beperking geeft aan dat iedere opdracht in maximaal één gekozen dagtaak kan
worden opgenomen; de tweede beperking geeft aan dat je voor iedere dag maximaal één
dagtaak kunt kiezen. De toegelatenheid van dagtaak (j, t) impliceert dat Beun op dag t
maximaal Qt tijdseenheden werkt en dat hij daarin alleen opdrachten uitvoert die op dag
t kunnen worden uitgevoerd.

(c) Wanneer je een oplossing hebt van de LP-relaxatie van (b), dan volgt daaruit welk
deel je van opdracht i uitvoert op dag t, voor alle i, t. Deze zelfde oplossing kun je dan
verkrijgen bij (a) door de waarden van yit overeenkomstig te kiezen. Omgekeerd geldt
dat niet. Neem bijv. de situatie waarin alle opdrachten 2 tijdseenheden duren en je
iedere dag 3 tijdseenheden mag uitvoeren. Dan zal iedere dagtaak bestaan uit precies één
opdracht (of helemaal niets), en je hebt dan iedere dag minstens 1 tijdseenheid vrij. Bij de
formulering van (a) kun je wel de hele dag volplannen. Dit betekent dat je de verzameling
van toegelaten oplossingen bij de LP-relaxatie van (a) de verzameling van toegelaten
oplossingen bij de LP-relaxatie van (b) omvat; er geldt dus dat de uitkomstwaarde van
de LP-relaxatie van (a) ≥ dan de uitkomstwaarde van de LP-relaxatie van (b).

(d) Relaxeer de binaire constraints tot 0 ≤ xjt ≤ 1, voor alle j, t. Aangezien de tweede
beperking (en de eerste ook) al afdwingen dat xjt ≤ 1 mogen we er xjt ≥ 0 van maken.

Begin met een aantal trivale dagtaken en los het LP op voor die verzameling variabelen.
Dit levert een oplossing op met bijbehorende vector cBB−1 = (π1, . . . , πn, λ1, . . . , λT ),
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waarbij πi de coëfficiënt is die bij de beperking hoort dat opdracht i maximaal één keer
mag worden uitgevoerd en waarbij λt de coëfficiënt is die bij de beperking hoort dat voor
dag t maximaal één dagtaak kan worden gekozen. Een dagtaak (j, t) (dus bestemd voor
dag t) heeft een kolom (zoals variabele xj kolom aj heeft), die er als volgt uit ziet: op
de i plaats (i = 1, . . . , n) staat een 1 als opdracht i tot de dagtaak behoort en een 0
anders; daaronder staat een 1 op plaats (n + t) (want de dagtaak is bestemd voor dag
t en een 0 op de overige plaatsen (want dagtaak (j, t) behoort niet tot verzameling St′

met t′ 6= t). Wanneer we dus de parameters gijt gebruiken, dan ziet die kolom eruit als
(g1jt, g2jt, . . . , gnjt, 0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0)T , waarbij de laatste 1 precies op plaats (n+t) staat.
De waarde Cjt van dagtaak (j, t) is dan gelijk aan

∑n
i=1 gijtci.

De waarde (zj − cj) voor bovenstaande kolom is dan gelijk aan

cBB−1aj − cj = (π1, . . . , πn, λ1, . . . , λT ) · (g1jt, g2jt, . . . , gnjt, 0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0)

−
n∑

i=1

gijtci =
n∑

i=1

πigijt −
n∑

i=1

gijtci + λt =
n∑

i=1

gijt(πi − ci) + λt

In geval van maximaliseren geldt dat je een optimum hebt gevonden wanneer geldt dat
(zj − cj) ≥ 0 voor alle j ∈ R (je kunt maximaliseren zien als het minimaliseren van het
tegenovergestelde). Wanneer dus geldt dat (zj−cj) < 0, dan leidt toevoeging van dagtaak
(j, t) tot een betere oplossing van de LP-relaxatie. Het idee achter de kolomgeneratie is
dat je zj − cj gaat minimaliseren over alle mogelijke, toegestane dagtaken voor dag t (en
dat dan voor iedere dag t).

Wanneer je probeert voor een gegeven dag t de dagtaak te vinden met minimale
(zj − cj), dan moet je dus

∑n
i=1 gijt(πi − ci) minimaliseren (de term λt is constant). Dit

komt op hetzelfde neer als dat we
∑n

i=1 gijt(ci − πi) maximaliseren. De eisen die aan een
toegelaten dagtaak voor dag t worden gesteld zijn:

• Opdracht i wordt precies 0 of 1 keer gekozen; wanneer hit = 0, dan mag i niet
worden gekozen;

• De totale hoeveelheid werk die de gekozen opdrachten met zich meebrengen is ten
hoogste gelijk aan Qt.

Beperk je tot de taken die op dag t mogen worden uitgevoerd. Het gaat er dus om
of je opdracht i wel/niet kiest. Wanneer je opdracht i kiest, dan levert dit (ci − πi)
aan opbrengst op en kost ai werk; de totale hoeveelheid werk die je kunt aannemen is
maximaal Qt. Dit is een knapzak probleem.
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