
Opgaven werkcollege 9 (week 11)

Opgave 1. Laat xi, xj, xk ∈ {0, 1}. Wat wordt er gëımpliceerd door

i. xi + xj ≤ 1 en xi ≤ xj?

ii. xi + xj ≤ 1 en xi + xj ≥ 1?

iii. xi + xj ≥ 1 en xj + xk ≥ 1?

Opgave 2. In een ziekenhuis moeten verschillende soorten operaties
worden uitgevoerd. Laat ao het aantal operaties van type o zijn dat per jaar
uitgevoerd wordt. Voor elke operatie zijn een aantal instrumenten nodig.
Laat bio het aantal instrumenten van type i zijn die benodigd zijn bij een
operatie van type o. De instrumenten liggen op metalen netten. Laat fi
de fractie van een net zijn dat door een instrument van type i gebruikt
wordt. Voor elke operatie worden de benodigde netten naar de operatiekamer
gebracht. Na afloop van de operatie worden alle instrumenten op de gebruikte
netten gesteriliseerd. De kosten van het steriliseren van een net zijn S. Verder
zijn er vaste kosten die gelijk zijn aan V per net.

Het ziekenhuis wil de netten zodanig samenstellen dat de totale kosten
(vaste kosten plus sterilisatiekosten) minimaal zijn. Dat wil zeggen dat het
ziekenhuis moet beslissen hoeveel instrumenten van elk type aan elk net
worden toegewezen, en welke netten bij welke operaties gebruikt worden.
Het ziekenhuis beslist ook hoeveel netten er gebruikt worden (als er helemaal
geen instrumenten aan een net worden toegewezen dan zijn er geen vaste
kosten voor dat net). Er moet natuurlijk voor gezorgd worden dat voor elk
type operatie alle benodigde instrumenten beschikbaar zijn. Verder moet
er voor gezorgd worden dat de netten voldoende capaciteit hebben voor de
toegewezen instrumenten. Modelleer dit probleem als een ILP probleem.
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Opgave 3. (feedbackopgave)

(a) Zijn de volgende matrices wel of niet Totaal Unimodulair (TUM) en
waarom?

X =


1 1 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0
0 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 0
0 0 1 0 0 1

 Y =

 0 1 1 0
−1 −1 0 1
1 0 1 1



(b) Laat zien dat als A een m×n totaal unimodulaire matrix is, dat dan AT

en  I
AT

−AT


ook totaal unimodulair zijn.

(c) Het volgende resultaat is bekend: als A totaal unimodulair is en b
geheeltallig, dan heeft het polyeder P = {x | Ax ≤ b} alleen geheeltallige
hoekpunten.

Laat zien dat elk van de twee problemen in het volgende primale-duale
paar een geheeltallige optimale oplossing heeft, voor elke totaal uni-
modulaire matrix A en geheeltallige vectoren b en c.

max cTx en min bTπ
o.d.v. Ax ≤ b o.d.v. ATπ = c

x ∈ Rn π ≥ 0

Opgave 4. Laat zien dat de volgende bewering (het omgekeerde van
Stelling 13.1) niet waar is.

Als het polyheder {x ∈ Rn | Ax = b, x ≥ 0} geheeltallige hoekpunten
heeft voor alle b ∈ Zm dan is A totaal unimodulair.
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Opgave 5. Beschouw het volgende ILP probleeem, met alle elementen van
A, b en c positief (en dus niet nul).

max cTx
o.d.v. Ax ≤ b

x ≥ 0
x ∈ Zn

Laat x∗ een optimale oplossing van het ILP zijn en xLP een optimale
oplossing van de LP relaxatie.

(a) Laat zien dat bxLP c een toegelaten oplossing van het ILP probleem is.

(b) Laat zien dat het verschil in de waarde van de doelfunctie voor bxLP c
en x∗ niet groter is dan

n∑
i=1

ci

Opgave 6. Beschouw het volgende scheduling probleem. Er zijn n jobs en
m machines waarop de jobs uitgevoerd kunnen worden. Als job i uitgevoerd
wordt op machine j dan duurt dit pij minuten. Het doel is om elke job
aan één van de machines toe te wijzen, zodanig dat de machines zo snel
mogelijk allemaal klaar zijn. In andere woorden, als Cj de totale uitvoertijd
op machine j is dan is het doel om Cmax = max

j
Cj te minimaliseren.

(a) Formuleer dit probleem als een ILP probleem.

(b) Neem nu aan dat pij = 1 voor alle i en j. Echter, er zijn k resources
en sommige jobs hebben bepaalde resources nodig om ze uit te kunnen
voeren. Gegeven zijn de parameters nir met nir = 1 als job i resource r
nodig heeft om uitgevoerd te kunnen worden en anders nir = 0. Elke
resource kan op elk tijdstip op hoogstens één machine gebruikt wor-
den. De doelstelling blijft het minimaliseren van Cmax. Formuleer dit
probleem ook als een ILP probleem.
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Opgave 7.

(a) Een bedrijf heeft twee produkten k = 1, 2, één fabriek, twee distribu-
tiecentra i = 1, 2, en vijf belangrijke klanten j = 1, . . . , 5. De vraag van
klant j naar produkt k is bekend, djk > 0. Het bedrijf moet beslissen
welke produkten door welk distributiecentrum moeten worden behan-
deld en vanuit welk distributiecentrum elke klant moet worden bediend.
Per klant en produkt geldt dat het produkt alleen uit één distribu-
tiecentrum geleverd mag worden. Formuleer dit probleem als een ILP
probleem waarbij de totale kosten geminimaliseerd dienen te worden.
De kostencomponenten zijn als volgt:

i. Vaste kosten fik als produkt k door distributiecentrum i wordt
behandeld.

ii. Vaste kosten fijk als de vraag van klant j voor produkt k door
distributiecentrum i wordt behandeld.

iii. Kosten per eenheid cijk voor het transporteren van produkt k naar
klant j via distributiecentrum i,

(b) Hoe verandert het model als een klant de distributie van een produkt
mag splitsen over de distributiecentra?
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