
Opgaven week 1

Opgave 1. In een zekere regio zijn p ambulances beschikbaar en er
zijn n locaties waar deze ambulances geplaatst zouden kunnen worden (met
n > p). We zeggen dat een woning gedekt is wanneer er een ambulance
zodanig geplaatst is dat deze binnen 10 minuten naar de woning kan rijden.
Er zijn m woningen in de regio en de reistijd van locatie i naar woning j
is bekend en wordt genoteerd als tij. Ons doel is om de ambulances zo te
plaatsen dat zoveel mogelijk woningen gedekt zijn. Formuleer dit probleem
als een ILP probleem.

Opgave 2. Om samen huiswerkopgaven te maken, willen 62 mannelijke en
34 vrouwelijke studenten groepjes van twee maken. Elke student(e) heeft een
lijstje gemaakt van mogelijke partners waarmee hij/zij wel samen zou willen
werken. Toevallig heeft elke mannelijke student alleen vrouwelijke studentes
op zijn lijstje staan, en heeft elke vrouwelijke studente alleen mannelijke
studenten op haar lijstje staan.

Alle lijstjes worden aan één studente gegeven. Aan haar wordt gevraagd
om zo veel mogelijk groepjes van twee te maken, zodanig dat elke groepje
graag met elkaar wil werken (d.w.z. op elkaars lijstje staan).

Formuleer dit probleem als een ILP (of LP) probleem.

Opgave 3. Aan een faculteit industrieel ontwerpen zijn er n studenten
die elk 3 projecten moeten doen. In totaal zijn er p projecten beschikbaar.
De studenten hebben elk project een cijfer uit {1, . . . , 10} toegekend, om
aan te geven hoe graag ze welk project zouden willen doen. Laat cij het
cijfer zijn dat student i aan project j heeft gegeven. Er zijn p projectkamers
beschikbaar met elk een zekere capaciteit. Laat mk het aantal studenten zijn
dat in projectkamer k past.

De faculteit wil de studenten aan projecten toewijzen, en de projecten aan
projectkamers, zodanig dat het laagste cijfer dat een student heeft gegeven
aan een project dat hij/zij moet doen zo hoog mogelijk is (en uiteraard elk
project aan een kamer met voldoende capaciteit wordt toegewezen).
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Formuleer dit probleem als een ILP probleem.

Opgave 4. Een bedrijf produceert vier verschillende legeringen van 2
soorten metaal. Het percentage van de twee soorten metaal in de legeringen,
de verkoopprijs (in euro per kg legering) en de hoeveelheid metaal beschik-
baar per dag worden gegeven in onderstaande tabel. Het percentage van
metaal 1 in legering 1 (a in de tabel) moet tussen 48 en 52 zijn. Het bedrijf
heeft zich verplicht om tenminste 100 kg van legering 1 te maken. Welk pro-
ductieschema maximaliseert de inkomsten? Geef een LP-formulering van dit
probleem.

Percentage metaal Hoeveelheid (kg)
in legering metaal beschikbaar

Metaal 1 2 3 4 per dag

1 a 60 30 10 6000
2 100− a 40 70 90 4000
Verkoopprijs
(euro per kg) 0.01 0.015 0.018 0.04

Opgave 5. (Feedbackopgave) Een fabriek maakt vier producten en heeft
daarvoor twee machines beschikbaar. Het management wil graag de produc-
tie opvoeren en wil daarvoor maximaal twee extra machines aanschaffen. Er
is de keuze uit drie type machines: type X, Y en Z. Het is zowel mogelijk
twee machines van hetzelfde type aan te schaffen als om twee verschillende
machines aan te schaffen. De twee machines die al in de fabriek aanwezig
zijn zijn allebei van het type X.

De volgende tabel geeft de productietijd van elk van de vier producten
op elk type machine. Een ” ” geeft aan dat het product niet op dat type
machine gemaakt kan worden.

Product a Product b Product c Product d
Machine van type X 2 5 4
Machine van type Y 1 3 2
Machine van type Z 4 4 2
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De totale productietijd bedraagt maximal 24 uur per machine per dag.
De winst per geproduceerd product staat in de volgende tabel.

Product a Product b Product c Product d
Winst 600 300 500 900

Het management wil bepalen welke machines het beste aangeschaft kun-
nen worden en hoe veel van elk product op elke machine per dag geproduceerd
moet worden, zodanig dat de totale winst gemaximaliseerd wordt.

Geef een ILP-formulering van dit probleem. Dit is een feedbackop-
gave. Lever je uitwerking in!

Opgave 6. Vind een ILP formulering van het onderstaande grafenprob-
leem.

Minimum Steiner Tree
Gegeven: graaf G = (V,E), lengte `(e) > 0 van elke lijn e ∈ E, en een
verzameling T ⊆ V terminals.
Vind: een deelgraaf van G die een boom is en alle terminals uit T bevat,
zodanig dat de totale lengte van de lijnen in de boom minimaal is.
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