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Komende toetsen

Volgende minitoets op donderdag 14 december. Informatie uit
tableau halen.
Tussentoets: dinsdag 19 december, 11.00-13.00 in EDUC
Gamma.
Stof tussentoets: alles tot en met Revised Simplex (vandaag),
behalve het deel dat ‘Alleen Nuttig’ is (Big M methode,
LU-decompositie).
Op het web staat de tussentoets van 2016-2017 plus
uitwerking.
Gesloten boek, dus geen legale spiekbrief.
Let op de cijferregeling.



Tussenstand grote opdracht

Twinfo Masterrace, JeJoTheo, A PRIORI DE BESTE, Trash
Ketchum, Volume per Container, TWINFOFasterRace hebben
op tijd een oplossing ingeleverd met score onder 6000 =>
bonus.
Code ook opgestuurd?
Graag bijbehorende namen doorgeven!
Huidige koploper: Twinfo Masterrace met 5769.07.
Ook volgende bonus al binnen voor: A PRIORI DE BESTE
met 5787.19
Klopt de samenwerking nog bij alle groepjes?

UPDATE: Operatie Vuilnisbelt: 5644.37.



Herformulering probleem

Toegelaten gebied (spelingsvariabelen zijn al toegevoegd):

X = {x ∈ Rn|Ax = b; x ≥ 0}

ai is de i ’de rij van A.
aj is de j ’de kolom van A.
Uitgaande van een TBO y kun je het probleem herformuleren
als:
minimaliseer z onder de voorwaarden

z +
∑

j∈R(zj − cj)xj = z0
xBi +

∑
j∈R yijxj = bi voor i = 1, . . . , m

xj ≥ 0 voor j = 1, . . . , n



Notatie

n is het aantal variabelen; m is het aantal vergelijkingen.
xB = (xB1 , . . . , xBm) is de vector van basisvariabelen.
B = (aB1 , aB2 , . . . , aBm).
yj = B−1aj; dit is de vector die bij xj hoort na herformulering.
b = B−1b; dit is de rechterkantvector na herformulering.
zj = cByj = cBB−1aj; de coëfficiënt van xj in de
doelstellingsfunctie na herformulering is (zj − cj).
z0 = cBb = cBB−1b; dit is de waarde van z in de TBO
gebruikt bij de herformulering. Deze gebruik ik liever niet
in verband met verwarring z0 = cBB−1a0.
R is de indexverzameling die alle indices j ∈ {1, . . . , n} bevat
waarvoor geldt xj ∈ xN; R bevat de indices van de
niet-basisvariabelen.



Iteratie met Simplex tableau

Zet de coëfficiënten van de vergelijkingen in het simplex
tableau.

Onder xj zet je (zj − cj) op de nulde rij; daaronder komt yj (er
geldt zBi − cBi = 0 en yBi = ei).
Denk aan de INVARIANT!!
Onder RHS zet je cBB−1b op de nulde rij; daaronder komt b.

Zoek k ← argmax(zj − cj). Als zk − ck ≤ 0, dan optimum
gevonden. Anders komt xk in de basis.
Bepaal met ratio-regel de basisvariabele die uit de basis gaat
(zeg dit is xBr ); xk komt hiervoor in de plaats (als yk ≤ 0, dan
onbegrensd minimum).
Pivoteer op yrk om ervoor te zorgen dat het tableau in de
juiste vorm komt, enz.



Revised Simplex methode (1)

Iteratie met Simplex tableau werkt, maar
Tableau bijhouden is veel werk ...
Een variabele die nooit in de basis komt had je beter niet
kunnen kennen ...
Is het niet beter om alleen de nuttige informatie bij te houden
en bij te werken ...

Nodig voor een iteratie:
Keuze nieuwe variabele: ??
Keuze vertrekkende variabele: ??
Informatie uit de oorspronkelijke instantie, zoals aj, b, en cj is
altijd beschikbaar!



Revised Simplex methode (2)

Je hebt (zj − cj) nodig voor alle j = 1, . . . , n (zodat je kunt
beslissen of je een optimum hebt gevonden, en zodat je de
variabele met maximale (zj − cj) waarde in de basis kunt
brengen).
aj en cj zijn bekend: om (zj − cj) te berekenen heb je dan
cBB−1 nodig: houd deze expliciet bij.
Indien je weet dat xk in de basis gaat, dan heb je yk = B−1ak
nodig. Houd B−1 bij (ak is bekend).
Je hebt b = B−1b nodig. Omdat je zeker weet dat je die
nodig hebt in iedere iteratie is het slim om b = B−1b expliciet
bij te houden in plaats van iedere keer weer uit te rekenen
(B−1 en b zijn bekend).



Revised Simplex tableau (1)

Je wilt dus B−1, cBB−1, en b = B−1b bijhouden (cBB−1b
krijg je er dan gratis bij).
Revised Simplex: Houd een klein tableau bij waarin B−1,
cBB−1, cBB−1b, en b = B−1b staan.
Analogie met het standaard Simplex tableau: wanneer de i ’de
spelingsvariabele kolom ei heeft in A, dan staat er onder de
spelingsvariabelen cBB−1 op de nulde rij en B−1 daaronder.
Onder RHS staat cBB−1b op de nulde rij en b = B−1b daar
onder.
Bij het gewone tableau houd je alles expliciet bij; bij het
Revised Simplex tableau alleen datgene dat je nu nodig hebt.



Revised Simplex tableau (2)

Revised Simplex tableau:

Basic inverse RHS
z cBB−1 cBB−1b
xB B−1 B−1b

Dit is niet per definitie gelijk aan het stuk onder de
spelingsvariabelen; alleen als iedere spelingsvariabele +ei als
kolom heeft.



Voorbeeld Revised Simplex Tableau

Minimaliseer z = c1x1 + c2x2 + c3x3 + 3x4
o.v. a11x1 + 3x2 + 4x3 + 4x4 ≤ b1

a21x1 + 4x2 + 2x3 − 3x4 ≥ b2
a31x1 + x2 + x3 + x4 ≤ b3

x1 , x2 , x3 , x4 ≥ 0

Voeg spelingsvariabelen x5, x6, x7 toe. Na een aantal iteraties
is het volgende tableau bereikt.

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 RHS
1 0 0 d −5 0 −4 −43
1 0 1 e 1 0 −3 1
1 0 0 f −2 1 10 5
1 1 0 g −1 0 4 1

Hoe luidt nu het Revised Simplex tableau?



Iteratie met Revised Simplex

1 Bereken (zj − cj) = (cBB−1aj − cj) voor iedere j ∈ R; bepaal
de variabele xk waarvoor (zj − cj) maximaal is.

2 Bereken yk = B−1ak. Voeg die toe aan het Revised Simplex
tableau.

Basic inverse RHS xk
z cBB−1 cBB−1b zk − ck
xB B−1 B−1b yk

3 Gebruik de ratio regel om te bepalen welke basisvariabele uit
de basis gaat; stel dit is xBr .

4 Pas het Revised Simplex tableau aan door te pivoteren als
vanouds (zorg dat onder xk een 0 op de nulde rij komt te
staan en er daaronder) =⇒ INVARIANT!!.

5 Laat vervolgens de extra kolom van xk weg.
6 Houd voor iedere rij bij wat de bijbehorende basisvariabele is

(dat kun je niet zien nu je niet het volledige tableau bij houdt).



Revised Simplex versus standaard Simplex

Je hebt minder geheugenruimte nodig.
Je hebt minder kans op afrondfouten, aangezien afrondfouten
zich nu alleen voort kunnen planten via cBB−1 en B−1,
aangezien je de overige gegevens steeds weer opnieuw uit A
en c inleest.
De hoeveelheid rekenwerk neemt niet echt af (gemeten in
elementaire bewerkingen), want het bepalen van (zj − cj) kost
veel werk.
Praktische toepassingen indien er heel veel variabelen zijn; je
kunt dan niet alle variabelen aan het model toevoegen om op
te lossen.



Voorbeeld Revised Simplex (1)

Minimaliseer z = −2x1 + 2x2 + x3 − x4
o.v. x1 + 2x2 − x3 + x4 ≤ 10

−x1 − x2 + 2x3 + x4 ≤ 8
x1 , x2 , x3 , x4 ≥ 0

Voer spelingsvariabelen x5 en x6 in; dit zijn de eerste
basisvariabelen.
Opstellen Revised Simplex tableau; gebruik B = I en
cB = (0, 0).
Eerste revised simplex tableau:

Basic inverse RHS
z 0 0 0
x5 1 0 10
x6 0 1 8



Voorbeeld Revised Simplex (2)

Uit cB = (0, 0) volgt zj = 0 voor alle j ∈ R, dus zj − cj = −cj
voor alle j ∈ R; hieruit volgt dat x1 in de basis gaat (met
(z1 − c1) = 2).
Bepaal y1 = B−1a1 = (1,−1)T ; voeg de kolom (2, 1,−1)T

toe aan het tableau ⇒

Basic inverse RHS x1
z 0 0 0 2
x5 1 0 10 1
x6 0 1 8 −1

Ratio regel: x5 gaat uit de basis. Updaten tableau.



Voorbeeld Revised Simplex (3)

Basic inverse RHS x1
z 0 0 0 2
x5 1 0 10 1
x6 0 1 8 −1

Pivoteren: breng kolom onder x1 in de juiste vorm.
Updaten; laat vervolgens de kolom onder x1 weg.

Basic inverse RHS
z −2 0 −20
x1 1 0 10
x6 1 1 18



Voorbeeld Revised Simplex (4)

Basic inverse RHS
z −2 0 −20
x1 1 0 10
x6 1 1 18

Bepaal weer de (zj − cj) waarde voor iedere
niet-basisvariabele, behalve voor x5!! (waarom?).
Invullen geeft z2 − c2 = −6, z3 − c3 = 1 en z4 − c4 = −1.
Bereken B−1a3 = (−1, 1)T . Voeg de kolom horend bij x3 toe
aan het huidige Revised Simplex tableau.



Voorbeeld Revised Simplex (5)

Basic inverse RHS x3
z −2 0 −20 1
x1 1 0 10 −1
x6 1 1 18 1

Ratio regel: x6 gaat uit de basis.
Voer de pivot operatie uit; dit geeft het volgende revised
simplex tableau:

Basic inverse RHS
z −3 −1 −38
x1 2 1 28
x3 1 1 18



Voorbeeld Revised Simplex (6)

Basic inverse RHS
z −3 −1 −38
x1 2 1 28
x3 1 1 18

Uit het tableau volgt z5 − c5 = −3 en z6 − c6 = −1.
Bepaal de zj − cj waarde voor de overige niet-basisvariabelen:
z2 − c2 = −7 en z4 − c4 = −3.
Je hebt een optimale oplossing gevonden, namelijk ??



LU-decompositie; alleen nuttig

Andere implementatie Revised Simplex: bereken steeds
opnieuw w = cBB−1, b = B−1b, en yk = B−1ak.
Voordelen: je maakt meer gebruik van het feit dat A veel
nullen bevat, en je hebt nog minder kans op afrondfouten.
Oplossen stelsel Byk = ak met LU-decompositie: bepaal een
matrix R zodanig dat RB = U, waarbij U een
bovendriehoeksmatrix (onder de diagonaal is alles 0).
Evenzo volgt uit b = B−1b dat b = Bb;
voorvermenigvuldigen met R levert dan Rb = RBb = Ub.
Je moet w = cBB−1 oplossen uit cB = wB. Gebruik dat
cB = wB = wR−1RB = wR−1U. Definieer w′ = wR−1; je
kunt dan w′ berekenen uit cB = w′U; daarna kun je w
berekenen uit w′ = wR−1, dus w′R = w.



Bepaling matrix R (1)

R kun je bepalen door de kolommen onder de diagonaal
schoon te vegen.
Veeg steeds met het grootste getal (in absolute waarde) op of
onder de diagonaal => Numerieke Stabiliteit.
Stel dat je de j ’de kolom van een matrix D onder de diagonaal
wilt schoonvegen. Bepaal

l ← arg max
i=j,...,m

|dij |

Wissel de l ’de en de j ’de rij om (grootste element nu op de
diagonaal). Deze bewerking komt overeen met het
voorvermenigvuldigen met een permutatiematrix Pj. Welke?
Veeg in de resulterende matrix de jde kolom onder de
diagonaal schoon. Dit komt overeen met het
voorvermenigvuldigen met een elementaire matrix Gj. Welke?



Bepaling matrix R (2)

Procedure: begin met B en veeg de kolommen één voor één
schoon zoals boven beschreven. Nu is R gelijk aan het matrix
product

Gm−1 · Pm−1 · · ·G1 · P1.

Je berekent niet R, maar je slaat die matrices op.



Aanpassingen R na een iteratie

Stel dat in de iteratie xk in de basis komt in plaats van xBr ;
dit betekent dat in B de kolom aBr wordt vervangen door ak.
In RB vervang je dan RaBr door Rak.
Hernummer de basisvariabelen om zoveel mogelijk nullen in
die nieuwe matrix te behouden:

1 basisvariabele xBr (dat is xk) gaat naar positie m;
2 basisvariabele xBi (i = r + 1, . . . , m) wordt basisvariabele xBi−1

(ze gaan één positie naar links).
Noem deze nieuwe matrix B. In RB zijn de eerste (r − 1)
kolommen in orde; de kolommen daarna hebben direct onder
de diagonaal een element ongelijk aan 0.
Veeg nu de matrix RB weer in orde; sla de gebruikte
permutatiematrices en elementaire matrices weer op.



Nuttige tips

Na verloop van een aantal iteraties bepaal je de matrix R weer
opnieuw. Voordeel: minder kans op propagatie van
afrondfouten.
Als B veel nullen bezit (‘ijl’ of ‘sparse’ is), probeer dan zoveel
mogelijk nullen onder de diagonaal te krijgen door rijen en
kolommen te permuteren.
Probeer de elementen van A (en dus B) in dezelfde orde van
grootte te krijgen om afrondfouten te vermijden.
Bereken niet voor alle niet-basisvariabelen de (zj − cj) waarde,
maar alleen voor de meestbelovende. Wanneer een
niet-basisvariabele nu een hoge (zj − cj) waarde heeft, dan zet
je hem even op de reservebank.
Kijk of je de techniek van Kolomgeneratie kunt toepassen.



Kolomgeneratie

Basisgedachte: variabelen die waarde 0 hebben hoef je niet te
kennnen.
Net als bij Revised Simplex zoek je na iedere iteratie naar de
variabele met maximale zj − cj waarde.
Je bepaalt de variabele met maximale zj − cj waarde door een
optimaliseringsprobleem op te lossen!
Dit probleem (genaamd het pricing probleem) luidt:
maximaliseer zj − cj over alle mogelijke variabelen xj .
In tegenstelling tot Revised Simplex check je nu niet alle
variabelen expliciet; je lost het op zonder alle variabelen te
hoeven enumereren.
Zeer belangrijke techniek die goed werkt indien het pricing
probleem snel oplosbaar is.



Cutting Stock

Het één-dimensionale cutting stock probleem luidt als volgt:
Een bedrijf produceert staven met een standaard lengte L.
Het bedrijf krijgt een aantal bestellingen voor stukken staaf:
van lengte li heb je bi stuks nodig, voor i = 1, . . . , m. De
waarden li en bi zijn bekend.
Deze stukken moeten van de standaard staven worden
afgesneden, waarbij het snijverlies (alles wat je aan restjes
overhoudt na het afwerken van deze serie bestellingen) moet
worden geminimaliseerd.
Dit komt er op neer dat je zo min mogelijk staven gebruikt.



ILP formulering

Gebruik snijpatronen. Snijpatroon j geeft aan hoeveel stukken
van lengte li (i = 1, . . . , m) uit een staaf worden gesneden.
Snijpatroon j wordt gekarakteriseerd door de vector
aj = (a1j , . . . , amj)

T , waarbij aij aangeeft hoeveel stukken van
lengte li het oplevert om één staaf volgens snijpatroon j te
snijden.
ILP-formulering?



ILP-formulering cutting stock

Gebruik beslissingsvariabelen xj ; deze geeft aan hoeveel staven
volgens snijpatroon j worden versneden.
Neem aan dat je alle snijpatronen kent; in totaal zijn het er N.
De ILP-formulering luidt nu: minimaliseer

z =
N∑

j=1
xj o.d .v .

∑N
j=1 aijxj ≥ bi voor i = 1, . . . , m

xj ≥ 0 en geheeltallig voor j = 1, . . . , N
In plaats van ≥ bi kun je ook = bi gebruiken; voor het
optimum maakt het niet (want?), maar ≥ bi is flexibeler.
Relaxeer de geheeltalligheidsvoorwaarden tot xj ≥ 0
(j = 1, . . . , N) en los het LP op.
Hoe omgaan met fractionele uitkomstwaarden?



Oplossen LP met kolomgeneratie (1)

Uiteraard ken je niet alle N snijpatronen, en enumereren is
onbegonnen werk.
Begin met een deelverzameling van de snijpatronen.
Los het LP-probleem op voor die deelverzameling; de
variabelen die niet in de deelverzameling voorkomen worden
impliciet op 0 gezet.
Je moet ervoor zorgen dat het toegelaten gebied niet leeg is
(dit is de enige eis die geldt voor de beginverzameling, maar
wanneer er al nuttige snijpatronen in zitten, dan bereik je
sneller een optimum).
Indien voor ieder snijpatroon j = 1, . . . , N geldt
(zj − cj) = (cBB−1aj − cj) ≤ 0, waarbij zj is gebaseerd op de
oplossing van het huidige LP, dan heb je een optimale
oplossing gevonden voor het hele LP, dus inclusief alle
variabelen!



Oplossen LP met kolomgeneratie (2)

Los na afloop van het huidige LP het pricing probleem op:
bepaal het snijpatroon waarvoor geldt dat
(zj − cj) = (cBB−1aj − cj) maximaal is.
Als de uitkomstwaarde ≤ 0 is, dan heb je het volledige LP
optimaal opgelost.
Als de uitkomstwaarde > 0 is, dan heb je een snijpatroon
gevonden dat voor een betere oplossing van dit LP zorgt.
Voeg dit snijpatroon toe, en los het LP opnieuw op.



Oplossen LP met kolomgeneratie (3)

Definieer w = cBB−1; de vector w vind je wanneer je het LP
hebt opgelost.
Het pricing probleem luidt nu (geformuleerd als ILP):

Maximaliseer
m∑

i=1
wiai o.d.v.

(a1, a2, . . . , am) is een geldig snijpatroon.

Vertaling van eisen ‘geldig snijpatroon’?



Oplossen LP met kolomgeneratie (4)

Een snijpatroon is geldig indien
1 De totale lengte van de stukken die je afsnijdt niet langer is

dan de lengte van de staaf, dus
m∑

i=1
ai li ≤ L.

2 a1, . . . , am zijn geheeltallig en ≥ 0.
Je moet dus

∑m
i=1 wiai maximaliseren onder bovenstaande

voorwaarden.



Oplossen LP met kolomgeneratie (5)

Dit is een Knapzak probleem:
1 m items; ieder item kun je net zo vaak meenemen als je wilt;
2 item i heeft opbrengst wi en gewicht li ;
3 de omvang van de knapzak is L.

Dit knapzak probleem kun je snel oplossen met behulp van
Dynamische Programmering (komt aan bod bij Algoritmiek en
Discrete Wiskunde).


