
 
 

Voorwoord 
 
Beste lezer 

 

Bij deze wensen de auteurs van deze samenvatting u enorm veel studieplezier en de beste cijfers!  

Deze samenvatting wordt u vriendelijk aangeboden bij WEDUC zonder enige kost. Dit in tegenstelling 

tot zekere andere bedrijven die 90% van de verkoopprijs voor zichzelf houden. Bij deze een oproep 

aan de rebel in u: moest je een samenvatting, oefeningen of studiemateriaal hebben die uw 

medestudenten kunnen helpen, bied hem dan aan bij de WEDUC, in plaats van toe te geven aan de 

trieste verloning die men aanbiedt.  

 

 

Deze samenvatting is by all means, geen garantie tot slagen, maar kan het studeren van deze cursus 

heel wat makkelijker maken! Moesten er opmerkingen in staan die als grof beschouwd kunnen 

worden of als storend opgevat kunnen worden, deze samenvatting was voor persoonlijk gebruik en 

totaal niet grof bedoeld.  

 

 

 

 

 

 

 

Best of luck! 

 

 

 

K & L 
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Hoofdstuk 1: Algemene info: 
Examen bestaat enkel uit oefeningen, er is geen boek van. Gesloten boek examen. De moeilijkste 

oefeningen van de werkcolleges zullen de moeilijkheid van het examen zijn. 

1.1 Inleiding: 
Optimalisatie zit in alles, van de plaatsing van chips in gsm’s en het design ervan zodat het goed in uw 

hand ligt tot containers op boten plaatsen en het ontwerpen van auto’s. Ook studenten optimaliseren: 

minimuminspanning, maximum resultaat.  

In een bedrijfscontext is de enige manier om te besparen optimaliseren! Ook selecteren bedrijven 

nieuwe werknemers soms op mate van mogelijkheid tot optimalisatie van de kandidaat, daarom is dit 

vak ingevoerd.  

Hoofdstuk 2: Algoritmen & pseudocode: 
Optimalisatie gebeurt door middel van algoritmes maar wat is een algoritme?  

 Opeenvolging van stappen 

 In vaste volgorde 

 Heeft meestal een input 

 Levert meestal een output 

 Zou voor een unieke input, een unieke output moeten leveren 

 Voor 1 probleem bestaan er soms verschillende algoritmen 

 Verschillende algoritmen voor hetzelfde probleem, zijn niet 
Noodzakelijk even efficiënt (qua tijdsbesteding, qua gebruik van 
Grondstoffen) 

 Wordt vaak uitgedrukt in pseudocode 

 

Een algoritme is niet per se een pc-taal, vb. een kookrecept is ook een algoritme (een opeenvolging 

van stappen, specifieke input en output), zelf uw handelingen zijn algoritmen (opstaan dan wassen 

dan eten, …) er is een zekere volgorde in dus is het een algoritme.  

Een pseudocode is niet een code die je rechtstreeks in een pc kan steken maar iets tussen 

programmeertaal en spreektaal. Als je pseudocode leest kan je normaalgezien alle stappen volgen. 

2.1 De basis van algoritmen: 
Voorbeeld groenten klaarmaken: 

 

Er is eerst een initialisatie, namelijk de groenten uit de frigo halen en definiëren. Het algoritme zal het 

probleem opsplitsen in deelstappen en elke keer meer en meer in detail te gaan. 

 

   
  

Bereiding gemengde sla 

begin 

 

Maak de groenten schoon; 

Snij de groenten; 

Schik op een bord;

Voeg versiering toe; 

  end 
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Maak de groenten schoon: elke groenten worden anders schoon gemaakt, een ui kan je wel vergelijken 

met de wortel maar niet met sla want een sla schil je niet, dus dit zal je allemaal in pseudocode moeten 

omzetten. 

 

 

g = groente 

i gaat van 1 tot het 

totaal aantal stuks 

ajuinen 

Je moet rekening 

houden met alle 

groenten, dus zal je nog 

een “else if” en “else” 

moeten invoegen zodat 

je alle mogelijkheden 

verwerkt in het de 

pseudocode. 
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Je moet het programma als een beslissingsboom zien, als het A is moet je B doen, anders niet en ga je 

naar de volgende stap. Pseudocode bestaat dus uit stappen met beslissingen en lussen om meerdere 

items te verwerken. Modeleren is echter geen lineaire lijn, je kan soms teruggaan om iets extra toe te 

voegen dat je vergeten was. Software bestaat niet uit iets anders dan condities stellen of dingen 

gelijkstellen maar dan complexe combinaties ervan.  

Snijden van groenten: je moet zien dat de groente groot genoeg is zodat je niet in je vinger snijdt. Je 

blijft constant een stukje afsnijden tot je op het einde komt en niet meer verder kan omdat het te klein 

is.  

 In de pseudocode zetten we een herhaling tot niet meer aan de voorwaarde wordt voldaan 

(snijden tot het te klein is). 

 

While lus is altijd met een conditie die blijft lopen tot als niet meer aan de conditie voldaan is, vb. 

zolang iets groter is dan 5 blijf je dat doen. 

Schik de groenten: je zet groenten op een bord tot het esthetisch schoon is en er dus genoeg ligt op het 

bord. 

 In de pseudocode zetten we een herhaling tot iets voldaan is. 

We zien nu dat alle 

mogelijkheden er in zijn 

verwerkt. 

De verzameling S 

snijden we niet. 
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Repeat lus blijft lopen tot aan een conditie voldaan wordt. 

Enkele fundamentele verschillen tussen de While lus en de Repeat lus: 

While 
 

repeat 

- Conditie in het begin, het zou kunnen 
dat de while lus zelf niet opgestart 
wordt omdat niet aan de conditie 
voldaan wordt. 

- Het begint als aan de conditie voldaan 
wordt. 

- Conditie op het einde, de repeat lus 
wordt dus minstens 1 keer uitgevoerd! 

 
 

- Het eindigt als aan de conditie voldaan 
wordt. 

 

Voorbeeld zoeken van een nulpunt: 

Er bestaan heel veel toepassingen in economie die zich reduceren tot het zoeken van een nulpunt. 

Voor het zoeken van een nulpunt van een 5e graadswortel bestaat er bijvoorbeeld geen formule, nog 

een ander probleem komt voor bij het oplossen van x*log(x)=1 dit kan je namelijk niet analytisch 

oplossen. Dit kan je echter wel numeriek oplossen met behulp van een algoritme. 

Optimalisatie 
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We zoeken het nulpunt, namelijk het snijpunt met de x-as. We nemen x0 als beginpunt dan kijken we 

welke waarde de functie heeft in dat punt en tekenen we de raaklijn in dat punt. Daarna zoeken we 

het snijpunt met x-as en de raaklijn, dit is de nieuwe gok als snijpunt met x-as. Nu beginnen we weer 

opnieuw, we gaan terug omhoog en tekenen weer de raaklijn, … 

Op deze manier komen we alsmaar dichter bij het echte snijpunt. De richtingscoëfficiënt wordt 

gegeven door de afgeleide en dus die weten we, hieruit volgt dat we van elke rode rechte de 

vergelijking kunnen opstellen en snijpunten met de x-as kunnen vinden.  

Dit zetten we in pseudocode: 

 

Een algoritme is dus niets anders dan schrijven wat je doet in die tekening. Het is wel belangrijk bij dit 

algoritme een goed beginpunt te nemen anders beweeg je misschien wel van je punt weg. 
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Hoe komen we aan deze formule? (Stel in de grafiek x0 gelijk aan xn en x1 aan xn+1) 

𝑓(𝑥𝑛) = 𝑓′(𝑥𝑛) ∗ (𝑥𝑛 −  𝑥𝑛+1) 

𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 −
𝑓(𝑥𝑛)

𝑓′(𝑥𝑛)
 

Er is een probleem in het algoritme als de afgeleide gelijk is aan 0 want dan zal het programma 

crashen. Oplossing hiervoor is bijvoorbeeld een extra voorwaarde in de while zetten die zegt dat de 

afgeleide niet mag gelijk zijn aan 0 (Je bent booleaans bezig dus dit mag, geen extra if zetten want dit 

is inefficiënt). Je kan dan in het programma zetten dat als hij gelijk is aan 0 de pc een error moet 

geven.  

Nog een probleem is een oneindige lus die ontstaat omdat de pc nooit effectief het nulpunt zal 

vinden. Stelt u voor dat het nulpunt zich in wortel 2 bevindt dan vindt de pc het exacte getal nooit 

omdat het getal zelf oneindig is. Dus je mag de pc niet laten zoeken naar exact 0 want dat vindt hij 

nooit, tenzij in speciale gevallen. 

 Oplossing is dus een precisie invoeren ofwel afronden tot een bepaald aantal cijfers na de 

komma, deze precisie kan je zelf soms kiezen. Bijvoorbeeld: 0,0001 zal gelijk worden gesteld 

aan 0 als je maar tot precisie van 0,001 werkt. 

 

De omgekeerde pijl wil 

in het eerste zeggen 

dat xtest gelijk zal 

worden gesteld aan x0  

De absolute waarde 

van f(xtest) moet hier 

groter zijn dan een 

zeer klein getal 𝜀. Dit is 

dus de afronding. 
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Andere toepassingen: 

 

 

 

Hoofdstuk 3: Optimalisatie in de bedrijfskunde: optimalisatie van 

convexe problemen 

 
Vele bedrijfseconomische problemen kunnen opgeschreven worden als optimalisatieproblemen. 

(Maar bij lineaire functies mag je geen afgeleiden gebruiken om die op te lossen omdat dat niet werkt.)  

 

3.1 Inleiding: 
 

  

We zullen de extrema zoeken van een functie m.a.w. de beste waarden. 

- Functie die gelijk moet zijn aan een 

constante is hetzelfde probleem 

- 2 functies die gelijk moeten zijn ook 

 

- Lastiger, maar ook mogelijk 

 

 

- Er zijn technieken om te voorkomen 

dat je weg gaat van je nulpunt en dit 

corrigeren (niet voor ons maar het 

kan) 
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Convex 

= dal parabool, in elk punt hier kan men de raaklijn tekenen die de afgeleide voorstelt. Als we hier dan 

ook voor elke raaklijn de functie neerschrijven dan zien we dat deze functie eerst negatief is, dan 0 

wordt en dan stijgt. We weten dat hij convex is omdat de 2e afgeleide positief is.  

Concaaf = bergparabool, tegengestelde uitleg dan die van hierboven. 

Lokale extrema vindt men door het nulpunt van de afgeleide te vinden. We kunnen Newton-Raphson 

gebruiken om het nulpunt in de afgeleide te vinden. Als we het nulpunt van de afgeleide vinden dan 

zal deze een maximum of minimum aangeven. 
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3.2 Bepalen van extremum in 1 dimensie: 
 

 

We merken op dat als we van de functie de eerste en 2e afgeleide kunnen vinden, we met Newton-

Raphson het nulpunt kunnen vinden. 

 

3.3 Uitbreiden naar meerdere dimensies: 

*(Omgekeerde driehoek heet nabla) 
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De functie bevat meerdere variabelen, gewoon afleiden kan niet. Je moet afleiden naar 1 variabele, 

alle afgeleiden naar al de mogelijke variabelen tezamen stelt men voor met de gradiënt. De afgeleide 

is echter een scalair, de gradiënt is een vector, ze heeft dus een richting, zin en grootte.  

De 2e afgeleide van een functie van meerdere variabelen zal een matrix vormen, deze moet niet per se 

symmetrisch zijn en noemt de Hessiaanse matrix die gelijk is aan de Jacobiaan van de gradiënt.  

 Deze veralgemeningen van de eerste en 2e afgeleide hebben we nu nodig om ons verhaal uit 

te breiden naar meerdere dimensies. 

 

 

*(C2 wil zeggen dat de functie tweemaal continu afleidbaar is) 

X(0) enz. zijn n-dimensionale vectoren. X(k) convergeert niet, f(x(k)) wel. Het kan eventueel zijn dat   

optimale waarde van X oneindig is. 

Opdat je een lokaal extremum hebt moet de gradiënt gelijk zijn aan 0, dit wil zeggen dat al die 

afgeleiden in de gradiënt gelijk moeten zijn aan 0 in een bepaald punt.  
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3.4 Hoe zetten we dit om in pseudocode? 
 

Minimalisatie: descent, maximalisatie: ascent 

  

Bepalen van de stapgrootte: je probeert in een rechte lijn te marcheren omdat dit makkelijk te 

programmeren is, dit noemt een line search. Normaalgezien kan je altijd exact bepalen hoe groot die 

stap moet zijn, ambetante is dat het praktisch onmogelijk te berekenen is met de pc. Dus hiervoor 

gebruikt men backtracking, als de stap te groot is dan komt hij terug, elimineert hij die stap.  
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Veronderstel dat we weten in welke richting we moeten gaan en enkel nog stapgrootte moeten 

bepalen. Je initialiseert variabele t op 1 (i.p.v. pijltje mag dit ook = zijn). Dit is in feite de grootte van uw 

stap in de initialisatie, namelijk 1. 

t*∆X is de grootte van de stap na bewerking. Indien deze te groot is zal je buiten het domein vallen en 

dan verklein je de stap en verklein je ze weer totdat deze uiteindelijk ervoor zorgt dat je niet buiten 

het domein valt. Je bepaalt dus een t zodat je binnen het domein blijft. 

Je wil de waarde van f zo klein mogelijk (minimum), als de waarde van de functie groter is dan f(x) + … 

* transponeerde van de gradiënt dan is uw t nog altijd te groot en zal deze nog verder moeten 

verkleind worden. 

 Dus tot nu toe hebben we enkel uitgezocht hoe groot die stap t mag zijn. Je zoekt een t 

waardoor de nieuwe functiewaarde lager wordt dan de vorige. De eerste t waarvoor dit 

gebeurt gebruik je want deze is de grootste. De richting van de stap beschouwen we als 

gegeven. 
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 ll2 

niet van belang, L2 norm, boeit niet echt 

Als afgeleide positief is dan weet je dat je naar links moet om een minimum te zoeken, er is ook een 

stopconditie omdat een pc geen absolute 0 vindt. Stopconditie is een norm, als deze klein genoeg is 

veranderd er niets meer en zitten we dus in het minimum.  

Newton methode: de stap die je neemt zal speciaal zijn, delen door matrix kan natuurlijk niet, doe dit 

dus niet. Schrijf ^-1, niet delen door een matrix. Als je van deling van getallen gaat naar matrices wordt 

het een vermenigvuldiging met inverse matrix. (Inverse van een getal is deling) 

Newton-decrement is een maat voor de hoeveelheid dat uw functie gaat verbeteren 

 Newton descent methode is de beste methode voor het bepalen van maxima en minima bij 

tweedegraadsvergelijkingen. 
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De Newton descent methode is de meest gebruikte methode, deze kan bij gelijk welke 

tweedegraadsfunctie in 1 stap de goede oplossing vinden. (Let op: hierboven zijn het allemaal 

vectoren) 

 Je vertrekt van origineel punt en “repeat” dit doorloopt minstens 1 keer die stap.  

3.5 Wat doet het algoritme? 

 

Contourplot, de lijnen waar dat de functie f dezelfde waarden heeft (zoals isobaren bij het weer).  

Telkens zoekt het algoritme een nieuwe richting + een stapgrootte tot je in beste waarde voor f komt 

of in een waarde die goed genoeg is. 

 

3.6 Toepassingen: 
 

 

- Minimaliseren/ maximaliseren van risico of return voor een portfolio 

- Model schrijven bij schaalvoordelen, wat in praktijk zeer veel gedaan wordt. Dan kan je 

eenheidsprijs voor klant berekenen naarmate de grootte van de bestelling, bargaining power, 

… vanaf dat je met schaalvoordelen zit heb je geen lineaire functie meer.  

- OLS, gradiënt wordt hier toegepast.  

- Opp. koetswerk auto volledig geoptimaliseerd zodat je zowel niet te veel staal gebruikt en je 

ook nog voldoet aan Europese normen. Ook aerodynamica enz. 
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Wat is hier nu het optimum? Stel je begint in ander punt en je optimaliseert daar, kom je dan weer in 

hetzelfde optimum (multi start)? Als je dit 10000 doet en altijd zelfde punt dan heb je indicatie dat het 

het enige maximum is. Anders zullen er meerdere maxima en minima aanwezig zijn. 

Hoofdstuk 4: Modellering van optimalisatieproblemen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Voorbeeldoefening: 

Er zijn soms wel beperkingen op de variabelen waarvan je de functie wil maximaliseren / 

minimaliseren. De ‘doelfunctie’ willen we optimaliseren. 

Vette x, g(x) en 0 wil zeggen dat het vectoren zijn. 

 

Al onze condities en functies zullen lineair zijn en bestaan uit discrete variabelen, dit maakt het 

gemakkelijker maar afleiden mag dan niet want de stelling van Lagrange is dan niet op de rand 

geldig terwijl de beste oplossing zich daar altijd zal bevinden. 

 We weten dus wel dat de oplossing zich zal bevinden op de rand van het domein. 
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Om verscheidene probleemstellingen op te lossen kan men een stappenplan gebruiken, deze kan 

triviaal lijken maar kan zeer handig zijn. 

 

     altijd in deze volgorde 

 

  

Je kan niet beslissen over de waarde van de 

dollar of de breedte van een beladen camion, wel 

over het aantal werknemers, … het gaat echt 

over waar jij als bedrijf invloed op kan hebben 

 

 

 

 

Capaciteitsbeperking of 

budgetsbeperking, worden er impliciet 

beperkingen aangenomen (vb. arbeiders 

die niet negatief kunnen zijn)   
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1. Eerst bepalen we de Beslissingsveranderlijken: 

 

 Schrijf op het examen ook zo uitgebreid zodat er zeker geen twijfel over mogelijk is. Of xi is het aantal 

arbeiders tewerkgesteld in fabriek Pi met i = 1:100 (dit als het er heel veel zijn). Schrijf dus: HET AANTAL 

arbeiders, juist omschrijven van beslissingsvariabelen staat op 3 van de 17 punten per oef! 

2. Nu bepalen we de doelfunctie 

stuk per stuk wordt het probleem in kleine stukjes gekapt zodat het simpeler wordt. 
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Arbeiders tewerkgesteld op site Pi is wat we moeten optimaliseren, dit is xi.  

3. Derde stap: bepaling van de voorwaarden 

 
tot 8.000.000 wil zeggen dat 8 miljoen er ook bij is. (Kleiner dan = kleiner of gelijk, strikt kleiner = 

kleiner maar niet gelijk.) 

totaal aantal potloden in functie van arbeiders staat in vorige bewerkingen, maak er gebruik van, 

verlies er geen tijd mee en kijk terug naar daar! Tussenstappen opschrijven is dus belangrijk want het 

model wordt hierdoor meer verstaanbaar. Je kan ook geen 2,25 arbeiders hebben daarom x1 en x2 

Termen die wijzen op beperkingen! 

Ten minste etc. 
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definiëren als voltijds equivalenten (vb. 0,1 paletten kan niet, dit is 0 of 1 of iemand die 20% van de 

werkweek komt, komt eigenlijk 1 dag (= Full time equivalent)).  

 

Dit is eerder impliciet, staat niet letterlijk in de opgave maar is zeker noodzakelijk. 

De oplossing wordt vervat in volgend lineair programma: 

 

 

 

4.2 Nog enkele opmerkingen 

 
Simplex werkt enkel met positief continue variabelen!!  

2 punten op 17!! Zeker niet vergeten! 

Eigenlijk zou hier ook nog bij moeten dat je met gehele getallen moet werken (maar hier, cava! Want we kunnen met die Full time 

Equivalents werken 
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Zie nieuwe slides, aanpassen! 
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- Negatieve variabele kan men positief maken door met -1 te vermenigvuldigen.  

- Een variabele zonder tekenbeperking (negatief of positief) , die kan je toch opnemen door vb. 

variabele 1 af te trekken van een variabele 2, dit zal positief of negatief zijn naargelang het 

verschil tussen de 2 positief of negatief zal zijn. Dus je vervangt gewoon door het verschil van 

2 variabelen: 

Stel 𝑦1, 𝑦2 ≥  0 

substitutie van 𝑥 =  𝑦1 − 𝑦2 overal hé, dus ook in doelfunctie etc.  

- Sommatie over j, dan mag je in de oplossing nooit een j terug vinden anders is er iets fout 

gelopen! 

- Je gaat van een gelijkheid naar een ongelijkheid : 

Stel 𝑎𝑥 =  𝑏  

 Zowel 𝑎𝑥 ≥  𝑏 𝑒𝑛 𝑎𝑥 ≤   𝑏 moet kloppen, hieruit volgt dus dat 𝑎𝑥 =  𝑏 is. 

 Je zegt dus dat die gelijkheid enkel waar is als ze zowel groter of gelijk aan en kleiner of 

gelijk aan is! 

- Stel nu dat 𝑥 ≤  0 is, dan substitueer je best die variabele ⇒  𝑦 = −𝑥 > 0 

Hoofdstuk 5: Les 4: zie slides 

5.1 Mixing problem of blending problem 

Doel: vertrekkende van grondstoffen via menging en/of extractie tracht men ingrediënten te 

combineren om 1 of meerdere producten te bekomen. 

- De totale productiekost moet geminimaliseerd worden 

- Er zijn een aantal kwaliteitsbeperkingen m.b.t. de ingrediënten, alsook m.b.t. de 

beschikbaarheid van de grondstoffen 

- Vaak gebruikt in de procesindustrie waar in grote hoeveelheden geproduceerd wordt 
 
⇒ Mogelijk om met continue veranderlijke te werken (bv. Bulk) 
 
Enkele toepassingen: 
 

Raffinage van aardolie Chemische industrie 
Metallurgie Veevoederindustrie 
…  
Maken van zetels/auto’s etc… = GEEN procesindustrie 

5.2 Voorbeeld 

Het bedrijf Cow & Co., gelegen in de buurt van Kuurne, fabriceert dierenvoeding onder twee 

vormen: bloem en korrels. Deze voeders worden bekomen uit verschillende grondstoffen: 

haver, maïs en melasse. Het productieproces verloopt als volgt: de grondstoffen behalve de 

melasse worden eerst vermalen, waarna al de grondstoffen gemengd worden; vervolgens 

wordt het mengsel omgevormd tot korrels, ofwel gezift tot bloem. Ieder voeder moet voldoen 

aan een aantal nutritionele noden. Het percentage proteïnen, lipiden en vezels vervat in de 

grondstoffen, alsook de aangewezen percentages, worden weergegeven in onderstaande tabel. 
Grondstof Proteïnen Lipiden Vezels 

Haver 13,6 7,1 7 
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De grondstoffen zijn beschikbaar in beperkte hoeveelheden. De beschikbare dagelijkse 

hoeveelheden alsook hun aankoopprijs per kg, worden weergegeven in onderstaande tabel. 

Grondstof Beschikbare  hoeveelheid Aankoopprijs (e/kg) 
Haver 11900 0,8 
Maïs 23500 1 
Melasse 750 0,75 

 

De operationele kost in e per kg wordt gegeven in de onderstaande tabel 

 
 

Hoe groot moeten de hoeveelheden voeders zijn en hun samenstelling zodat de kosten 

geminimaliseerd zouden worden, wetende dat de dagelijkse minimale klantenvraag 9 ton korrels 

en 12 ton bloem bedraagt? 

  

Maïs 4,1 2,4 3,7 
Melasse 5 0,3 25 

Min. hoeveelheid 9,5 2  
Max. hoeveelheid   6 min en max: zijn onder en 

bovengrenzen 
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Bepaal de beslissingsveranderlijken 

- Waarover moet er beslist worden? 

o Hoe groot moeten de hoeveelheden voeders zijn en hun samenstelling . . . 

 Voeders (2 soorten): korrels en bloem 

 Samenstelling van ingrediënten: haver, maïs en melasse 

⇒ Elk voeder wordt samengesteld uit de grondstof 

Met elk type voeder, zal er een hoeveelheid van iedere grondstoffen overeenkomen ( je kan ook 

met 6 verschillende variabelen werken, maar dit is misschien overzichtelijker) 

Korrels 

 x11 = gewicht (in kg) aan haver in de totale dagelijkse productiekorrels 

 x12 = gewicht (in kg) aan maïs in de totale dagelijkse productiekorrels 

 x13 = gewicht (in kg) aan melasse in de totale dagelijkse productiekorrels 

bloem 

 x21 = gewicht (in kg) aan haver in de totale dagelijkse productie bloem 

 x22 = gewicht (in kg) aan maïs in de totale dagelijkse productie bloem 

 x23 = gewicht (in kg) aan melasse in de totale dagelijkse productie bloem 

⇒ xij= gewicht (in kg) van grondstof j in voeder i 

- Men vraagt ook naar de grootte van de productie! 

⇒ Noem yi het dagelijks totaal geproduceerde gewicht (in kg) van voeder i 

Waarvoor geldt: 

 𝑦𝑖   =  𝑥𝑖,1  + 𝑥𝑖,2  +  𝑥𝑖,3∀𝑖 =  1, 2  als haver, maïs en melasse de enige grondstoffen zijn 

Korrels: i=1  bloem: i=2 

Bepaal de doelfunctie 

- Wat moet er geoptimaliseerd worden? 

o “. . . zodat de kosten geminimaliseerd zouden worden. . . ” 

 de totale kost 

- Te optimaliseren (Min of Max)? 

o minimaliseren 

- Hoe de doelfunctie uitdrukken in functie van de veranderlijken? 

o Totale kost= totale aankoopkost + totale operationele kost 

 Totale aankoopkost = som van aankoopkosten grondstoffen 

 

=
𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠 ℎ𝑎𝑣𝑒𝑟

𝑘𝑔
∗ #𝑘𝑔 ℎ𝑎𝑣𝑒𝑟 +

𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠 𝑚𝑎ï𝑠

𝑘𝑔
∗ #𝑘𝑔 𝑚𝑎ï𝑠 ∗

𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒

𝑘𝑔
∗ #𝑘𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 

= 0.8(𝑥11 + 𝑥21) + 1(𝑥12 + 𝑥22) + 0.75(𝑥13 + 𝑥23) 

 Totale operationele kost= totale kost vermalen + totale kost mengen + totale            

kost korrelvorming+ totale kost ziften tot bloem 

 Totale kost vermalen = kost vermalen haver + kost vermalen Maïs 
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=
𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑛

𝑘𝑔
∗ (#𝑘𝑔 ℎ𝑎𝑣𝑒𝑟 + #𝑘𝑔 𝑚𝑎ï𝑠) 

= 1.5((𝑥11 + 𝑥21) + (𝑥12 + 𝑥22)) 

 

 Totale kost mengen = kost mengen haver + kost mengen Maïs 

 

=
𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛

𝑘𝑔
∗ (#𝑘𝑔 ℎ𝑎𝑣𝑒𝑟 + #𝑘𝑔 𝑚𝑎ï𝑠 + #𝑘𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒) 

= 0.3((𝑥11 + 𝑥21) + (𝑥12 + 𝑥22) + (𝑥13 + 𝑥23)) 

 

 Totale kost korrelvorming =  

 

=
𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑣𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔

𝑘𝑔
∗ (𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑠𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑠) 

= 2,5𝑦1 

 

 Totale kost zifting =  

 

=
𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑧𝑖𝑓𝑡𝑒𝑛

𝑘𝑔
∗ (𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑠𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑏𝑙𝑜𝑒𝑚) 

= 1.0𝑦2 

 

DUS 

 

 

 

 

 

Bepaal de voorwaarden 

- Worden er duidelijke en expliciete beperkingen vermeld? 

o Typisch voor mengingsprobleem: minimum- en maximumvereisten op ingrediënten, 

dikwijls procentuele bijdrage. 

⇒ Vertrekkende van de procentuele aanwezigheid van de ingrediënten in de grondstoffen 

- Hoe kunnen deze grootheden uitgedrukt worden in termen van de beslissingsveranderlijken? 

o Procentuele vereisten gedefinieerd op het totaal gewicht 

- Zijn er impliciete beperkingen aanwezig? 
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- Uitwerking maximum Proteïnen: 

Korrels 13.6𝑥11                      + 4.1𝑥12                    + 5𝑥13                         ≥ 9.5𝑦1 
bloem 13.6𝑥21                      + 4.1𝑥22                    + 5𝑥23                         ≥ 9.5𝑦2 
% proteïnen in Haver Maïs melasse vereiste 

 

- Uitwerking maximum Lipiden: 

Korrels 7.1𝑥11                         + 2.4𝑥12                    + 0.3𝑥13                      ≥ 2𝑦1 
bloem 7.1𝑥21                         + 2.4𝑥22                    + 0.3𝑥23                      ≥ 2𝑦2 

% proteïnen in Haver Maïs melasse vereiste 

 

- Uitwerking maximum Vezels 

Korrels 7𝑥11                           + 3.7𝑥12                      + 25𝑥13                           ≤ 6𝑦1 
bloem 7𝑥21                           + 3.7𝑥22                      + 25𝑥23                           ≤ 6𝑦2 

% proteïnen in Haver Maïs melasse vereiste 

 

Typisch voor mengingsprobleem: beperking op beschikbaarheid grondstoffen 

( 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑠 𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑠𝑡𝑜𝑓 𝑗 ≤ 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑗) 

 

Typisch voor mengingsprobleem: minimale vraag naar ieder product 

 

- Tekenbeperking / bijkomende beperkingen 

 

Lineair Programma 

 

 

Tevens: zie Blending PDF 

 

Hoofdstuk 6: Mode

lering van 

planningsproblemen: 
 

 Doel: het plannen van 
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een verzameling taken in de tijd terwijl er rekening moet gehouden worden met verschillende 

beperkingen. 

 Beperkingen: 

o Volgorde beperkingen tussen de taken 

 Sommige taken moeten na andere, eerst oud gebouw afbreken voordat je 

nieuw gebouw op de grond zet 

o Limietdata die gehaald moet worden 

 Het moet voor een bepaalde dag af zijn 

o Beperkingen op de grondstoffen 

 Tijd beschikbaar op een machine kan ook de vorm aannemen van grondstof 

of personeel of dergelijke meer 

 Mogelijke doelfuncties: 

o Totale duurtijd of doorlooptijd 

o Het aantal taken die te laat voltooid werden 

o Totale kost of winst 

 Toepassingen 

o Projectmanagement 

o Industriële productie 

o Telecommunicatie 

o Transport 

 Problemen van realistische grootte zeer moeilijk op te lossen voor veel toepassingen 

 

Probleem is niet het modelleren, maar de oplossing hiervan is zeer complex, enorm moeilijk. 

5.1. Voorbeeldoefening: 
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Van elk deel de duur in weken maar ook welke stap ervoor moest uitgevoerd zijn vooraleer je er aan 

kan beginnen.: dus je kan dus bv niet beginnen met constructie van fundamenten (3) als (2) niet 

gedaan is 

Georiënteerde Graaf: (heeft pijltjes, bepaalde volgorde 

 

Je tekent de mogelijkheden die je zou kunnen volgen. (maar 3, 4, 14 zouden tegelijk kunnen starten) 

De aanvangstijd is een variabele, je kan weten wanneer de laatste gedaan is door aanvangstijd van 

deze laatste + duurtijd ervan te weten. 



Pagina 28 van 90 
 

 waarover moet er beslist worden? 

o Wanneer moet welke taak starten? 

 Begintijdstip van elke taak i = 1,…,18: ti (taak i) 

 Wat moet geoptimaliseerd worden? 

o “… zo snel mogelijk klaar is…” 

 De totale tijd van het project 

 Te optimaliseren (Min of Max?) 

o Minimaliseer 

 Hoe de doelfunctie uitdrukken in functie van de veranderlijken? 

o Totale tijd = (begintijdstip taak + duurtijd) die het laatste klaar is 

o Voer een virtuele taak in waarvan de begintijd overeenstemt met de totale tijd 

 

Je voegt een virtuele taak 19 toe die dus sowieso de enige echte laatste taak is, anders zou taak 16 of 

13 of 10 of 15, even goed de laatste kunnen zijn i.p.v. taak 18. Hierdoor is het begintijdstip hiervan het 

eindtijdstip van uw vorige taken tezamen, dus je hebt de duurtijd niet echt nodig. Je moet nu dus T19 

minimaliseren en de oplossing hiervan is oplossing van het probleem.  

 Voorwaarden 

o 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛𝑡𝑖𝑗𝑑𝑠𝑡𝑖𝑝 𝑖 + 𝑡𝑖𝑗𝑑𝑠𝑑𝑢𝑢𝑟 𝑡𝑎𝑎𝑘 𝑖 ≤ 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛𝑡𝑖𝑗𝑑𝑠𝑡𝑖𝑝 𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑎𝑘 𝑗 

o ℎ𝑜𝑒 𝑤𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑤𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑎𝑘 𝑖𝑠? 

 𝑜𝑝𝑧𝑜𝑒𝑘𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑖𝑠 𝑛𝑖𝑒𝑡 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖ë𝑛𝑡 

⇒ in graafvoorstelling is het heel duidelijk wat de volgende taak voor een taak 

i is. 

 𝒈𝒓𝒂𝒂𝒇 𝑮 =
(𝑽, 𝑬) 𝑚𝑒𝑡 𝑉 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑧𝑎𝑚𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑎𝑛 𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝐸 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑧𝑎𝑚𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑗𝑙𝑒𝑛 𝑜𝑓 𝑏𝑜𝑔𝑒𝑛, 

𝑑𝑖𝑒 𝑣𝑜𝑜𝑟𝑔𝑒𝑠𝑡𝑒𝑙𝑑 𝑘𝑢𝑛𝑛𝑒𝑛 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑜𝑟 𝑘𝑜𝑝𝑝𝑒𝑙𝑠 𝑣𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛 

 𝒆𝒆𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒂𝒇 𝑮 𝑘𝑎𝑛 𝑜𝑜𝑘 𝑜𝑝 𝑢𝑛𝑖𝑒𝑘𝑒 𝑤𝑖𝑗𝑧𝑒 𝑣𝑜𝑜𝑟𝑔𝑒𝑠𝑡𝑒𝑙𝑑 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑜𝑟 𝒆𝒆𝒏 𝒂′ 𝒅𝒋𝒂𝒄𝒆𝒏𝒄𝒚′ −

𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒙 = 𝑏𝑜𝑜𝑙𝑒𝑎𝑎𝑛𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 (𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 0 𝑜𝑓 1) 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑖𝑛 𝑎𝑙  

𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑔𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 1  

 𝐵𝑖𝑗 𝑤𝑖𝑗𝑧𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑢𝑖𝑡𝑏𝑟𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒𝑛 1 𝑣𝑒𝑟𝑣𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑜𝑟 𝑑𝑒  
𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒𝑒𝑛𝑠𝑡𝑒𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑢𝑟𝑡𝑖𝑗𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑖  

Begintijd eerste taak + duurtijd eerste taak moet strikt kleiner zijn dan de begintijd van taak 2. We 

schrijven i en j, enkel en alleen van waar er een pijl is tussen die 2 bolletjes zal je zo een beperking 

hebben. 
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Voor alle elementen in de matrix die niet 0 is pak je de begintijd + duurtijd die kleiner moet zijn dan de 

begintijd van de volgende. 

De extra kosten zijn per week. We hebben zogezegd al vorige optimalisatie uitgevoerd.  
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Toch gaan we deze reductie in tijd niet doorvoeren, omdat de 30.000 euro per week die je krijgt om 

korter te werken, dekken de kosten niet! Dus zou toch niet zo slim zijn. 
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Hoofdstuk 7: modellering van planningsproblemen (vervolg): 

 

Plooien, Lassen, Bevestigen in die volgorde en geen andere. De beperking van 1 onderdeel tegelijk is 

zeer belangrijk net als het principe van niet voorsteken, de volgorde waar ze uit machine 1 uit komen 

is ook de volgorde waarmee ze in machine 2 binnenkomen, dan gaan ze machine 2 buiten en in 

diezelfde volgorde gaan ze in machine 3 binnen. 

Discipline in wachtrij: bv. Bij Jean-Pierre, de eerste die binnenkomt is niet de eerste die bediend wordt. 

Die mooie Jonkvrouwe zal eerst bediend worden! 

FIFO: Het eerste item waaraan je begint te werken, zal eerst klaar zijn. 

 Dit is een Flowshopprobleem 

 

 

 

De volledige tijd nodig om dit systeem te 

doorlopen, is de doorlooptijd 
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De optimale volgorde 

moet bepaald worden! 

 

 

 

 

 

 

De onderdelen indexeren: j = 1:6  waar staat onderdeel in rangorde: k = 1:6 

 𝑥𝑗𝑘= 1 als onderdeel j op positie k in de volgorde staat (=0 indien dit niet het geval is) 

Stel een matrix op met j rijen en k kolommen, dan kan je voor elk onderdeel aanduiden welke positie 

ze hebben ingenomen. xj,k = 1 als het daar toegewezen is, 0 voor de andere elementen in die rij / 

kolom. 

 

 Wat moet er geoptimaliseerd worden? 

o “… Opdat de totale productietijd minimaal zou zijn…” 

o Totale productietijd 

 =eindtijd van het laatste onderdeel in de volgorde op de laatste machine 

 = starttijdstip waarop laatste machine begint te werken + totale tijd dat deze 

pauzeert + totale productietijd op deze machine 

o Hoe kan je dit nu uitdrukken m.b.v. 𝑥𝑗𝑘 

 𝑝𝑖𝑘 = de tijd tussen het beëindigen van onderdeel op rangorde k en het 

starten met onderdeel op rangorde k + 1 op machine i = pauze machine i 

tussen onderdeel k en k + 1  DE PAUZE 

 𝑤𝑖𝑘= de wachttijd tussen het beëindigen van het onderdeel op rangorde k op 

machine i en de starttijd op machine i + 1  

 pauze (Machine) en wachttijd (Product) is niet hetzelfde  

 

Wanneer begint de laatste machine met werken? Dit is het begin van de oplossing. (ga van achter naar 

voor) Startstip dat het begint met werken is wanneer het eerste product in lijn daar toekomt.  

Er is niet genoeg info om de pauzes in te voegen, daarom brengen we een extra variabele in het 

model. (p = pauze voor machine, w = wachttijd voor een onder deel) 

 Veronderstel 𝑝1𝑘= 0 en 𝑤𝑖1=0 

 Starttijd laatste machine = som van al de productietijden op de vorige machines voor het 

eerste onderdeel in de volgorde 

 Totale pauze van de laatste machine voor het voor (tijd) het laatste onderdeel = ∑ 𝑝3𝑘
5
𝑘=1  

 Totale productie op de laatste machine = ∑ 𝑡3𝑗
6
𝑗=1  

o 𝑡𝑖𝑗= de productietijd op machine i van onderdeel j (zie tabel) 
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 Beperkingen 

o Elk onderdeel heeft slechts 1 plaats in de volgorde: 

∑ 𝑋𝑗𝑘 = 1

6

𝑘=1

               ∀𝑗 = 1, … , 6 

o Op iedere plaats in de volgorde staat slechts 1 onderdeel 

∑ 𝑋𝑗𝑘 = 1

6

𝑗=1

               ∀𝑘 = 1, … , 6 

o Noteer: 𝑡𝑖(𝑘) de productietijd die machine i nodig heeft om et onderdeel op rangorde 

k te maken 

𝑡𝑖(𝑘) = ∑ 𝑡𝑖𝑗 𝑋𝑗𝑘 = 1

6

𝑗=1

⇒ 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 3 =  ∑ 𝑡𝑖(1)

2

𝑖=1

= ∑ ∑ 𝑡𝑖𝑗

6

𝑗=1

𝑋𝑗1

2

𝑖=1

 

 Want j is het item en k is de volgorde waarin het item staat 

Als je som neemt van elke kolom in de matrix mag deze maar gelijk zijn aan 1, dan ben je zeker dat er 

geen dubbele boekingen zijn ook kan een onderdeel niet op 2 plaatsen tegelijk staan. Dus zelfde 

maatregel voor de rijen. 

 Voorwaarden 

o De volgorde van de onderdelen moet steeds gerespecteerd worden: FIFO met 

Discipline 

o Beschouw het tijdsverschil tussen de eindtijd onderdeel op rangorde k op machine i 

en de begintijd op machine i+1 voor het onderdeel op rangorde K+1 

 

Blauwe lijn: er zijn eigenlijk 2 wegen die tot zelfde 

punt leiden dus die moeten aan elkaar gelijk zijn, dit 

geeft de constraint: 

𝑝𝑖𝑘 + 𝑡𝑖(𝑘+1) + 𝑤𝑖,𝑘+1 = 𝑤𝑖𝑘 + 𝑡𝑖+1(𝑘) + 𝑝𝑖+1,𝑘 

∀𝑖 = 1,2 ; 𝑘 = 1, … ,5 

 

 

 Impliciete beperkingen 

o Tekenbeperking 

 𝑝𝑖𝑘 ≥ 0, ∀𝑖 = 1,2 ; 𝑘 = 1, … ,5 -> 10 variabelen 

 𝑤𝑖𝑘 ≥ 0, ∀𝑖 = 1,2 ; 𝑘 = 1, … ,5 -> 10 variabelen 

o Binaire veranderlijken 

 𝑋𝑗𝑘 ∈ [0,1] , ∀𝑗, 𝑘 = 1, … ,6 -> 6x6 variabelen = 36 

 Totaal aantal onderdelen : 56 

 236 mogelijke matrices waaruit er 1 juiste moet gevonden worden  
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Belangrijk dat de wachttijd en pauze bij de eerste product in lijn 0 is! 

Veralgemening naar n machines.  

Dit soort problemen noemen flowshop problemen, alles moet door eenzelfde reeks machines in exact 

dezelfde volgorde, geen overslagingen van machines enz.  
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Hoofdstuk 8: Modellering van planningsproblemen (vervolg) 

8.1  Planningsproblemen: voorbeeld een werkplaats in werkeilanden 

Een werkeiland dat blauw drukt, een die geel drukt en dan nog een groene.  

Er kan maar 1 papier tegelijkertijd door een machine behandelt worden, de vraag is nu hoe (in welke 

volgorde) en wanneer (volgorde van de machines) we de productie plannen zodat de totale tijd 

minimaal is. Het is ook niet sequentieel want je gaat verschillende machines tegelijk gebruiken. 

 Beslissingsveranderlijken – waarover moet er een beslissing genomen worden? 

o Niet expliciet weergegeven, maar het gaat over planning van producties op machines. 

o Als men de begintijden kent, dan kan men met de gegevens de hele planning bepalen. 

o 𝑡𝑖𝑗= begintijdstip van de productie van product j op machine i in minuten  

Een volgorde kan je aangeven door middel van tijdstippen, deze nemen we hier in minuten, anders 

wordt het ambetant met mengeling uren en minuten enz. 
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 Doelfunctie: 

o Wat moet er geoptimaliseerd worden?  

 ‘… opdat de bestelling zo snel mogelijk afgehandeld zou worden?’ 

o Noteer 𝑡𝑒de tijd die nodig is om de volledige bestelling af te werken 

 Hoe dit uitdrukken m.b.v.  𝑡𝑖𝑗? 

 Niet mogelijk omdat men niet weet welk product laatst zal afgewerkt 

zijn op welke machine 

 Min 𝑡𝑒 

 Beperkingen 

o Verband 𝑡𝑒 en 𝑡𝑖𝑗  

 𝑡𝑒 komt overeen met een eindtijd van de productie van een model op een 

machine 

 Eindtijd productie = begintijd op laatste machine + productietijd op deze 

machine 

 Probleem: Welk product? Welke Machine? 

 Men weet wel dat: eindtijd altijd groter zal zijn behalve bij de laatste 

(daar is het gelijk) 

 𝑡𝑖𝑗 + 𝑝𝑖𝑗 ≤  𝑡𝑒    7 vergelijkingen 

 Dit moet gelden ∀𝑖, 𝑗 maar omwille van andere beperkingen, moet 

men enkel maar de volgende beschouwen: 

 

 Wat is nu het verband tussen de begintijd en de eindtijd? Je weet alleszins dat de eindtijd te groter zal 

zijn dan elke begintijd tij, we kunnen echter nog beter doen. De eindtijd is ook altijd groter of gelijk aan 

de productietijd.  

Probleem: je weet niet voor welke machine of product of meerdere machines de eindtijd gelijk is aan 

begintijd machine(s) + productietijd. 

- Het eerste model daar ga je als laatste geel op tekenen, dit is op machine 3. Dit is de laatste 

operatie die op model 1 gedaan wordt 

- Blauw wordt geverfd op machine 1, dit is tevens de  laatste bewerking op dat product…  

- ... 

 Dit zijn de enige 3 beperkingen die je nodig hebt gegeven het probleem, je moet ze wel 

hebben! 
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Voor model 1 wordt EERST de blauwe achtergrond gedrukt en NADIEN het gele motief. 

Voor model 2 wordt EERST de groene achtergrond gedrukt, DAN het gele motief om te EINDIGEN met 

het blauwe motief. 

Voor het laatste model BEGINT met de groene kleur en drukt men NADIEN het gele motief 

 Een soort kan slechts door 1 machine tegelijkertijd behandeld worden 

 De operatie op een machine moet gedaan zijn vooraleer het product op een andere 

machine kan behandeld worden 

  

Model 1 𝑒𝑖𝑛𝑑𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑏𝑙𝑎𝑢𝑤𝑒 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 ≤ 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑔𝑒𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 

Model 2 𝑒𝑖𝑛𝑑𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑔𝑟𝑜𝑒𝑛𝑒 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 ≤ 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑔𝑒𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 
𝑒𝑖𝑛𝑑𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑔𝑒𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 ≤ 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑏𝑙𝑎𝑢𝑤𝑒 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 

Model 3 𝑒𝑖𝑛𝑑𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑔𝑟𝑜𝑒𝑛𝑒 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 ≤ 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑔𝑒𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 

 Eindtijd = begintijd + productietijd 
 

De woorden die van belang zijn voor beperkingen staan in vet gedrukt. Deze kan je dan samenvatten 

in volgende beperkingen: 

  

We weten niet welk model eerst komt en welke laatst, dat is juist wat het programma moet bepalen. 1 

van de 2 moet wel gelden, ze kunnen niet beiden tegelijk waar zijn.  

 Iedere machine kan slechts 1 operatie tegelijkertijd uitvoeren 

 Machine 1 (blauw) moet een operatie op model 1 en model 2 uitvoeren! 

 Welke wordt eerst uitgevoerd? 

o Model 1: ⇒ 𝑒𝑖𝑛𝑑𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 1 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 1 ≤ 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 1 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 2 

o Model 2: ⇒ 𝑒𝑖𝑛𝑑𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 1 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 2 ≤ 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 1 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 1 

 𝑡11 + 𝑝11 ≤  𝑡12 𝑜𝑓 𝑡12 + 𝑝12 ≤  𝑡11   

exclusieve of (XOR): slechts 1 van de 2 condities is voldaan! 

 

 Hoe gaan we dit nu modelleren? 

 Modelleren van XOR 
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Modelleren van XOR 

 Doel: beperkingen zodanig herschrijven dat als model 1 eerst afgewerkt wordt de andere 

beperking geen strijdigheid oplevert  klein beetje foefelen aan beperkingen 

o Tweede beperking:  𝑡12 + 𝑝12 ≤  𝑡11  is strijdig als model 1 voor model 2 

geproduceerd wordt. 

 Aanpassing:  𝑡12 + 𝑝12 ≤  𝑡11  + 𝑀 met M zeer groot (niet onneindig) 

o M moet er enkel maar staan als de eerste ongelijkheid voldaan is, dus niet altijd! 

 Vermenigvuldigen met veranderlijke 𝑦1 

o 𝑦1 = 1 als eerste conditie voldaan is en 𝑦1 = 0 als eerste conditie niet voldaan is 

en dus tweede voorwaarde voldaan is 

o Het omgekeerde moet ook gelden voor conditie 1 

 𝑦1 = 1 dus is voorwaarde 1 voldaan en moet er in die voorwaarde geen M aanwezig zijn, 

en wel in het geval 𝑦1 = 0 

 M vermenigvuldigen met (1 − 𝑦1)  

Vermenigvuldig M met een binaire variabele die 0 is als de conditie niet voldaan is en 1 als ze wel 

voldaan is, zo klopt de ongelijkheid wel altijd.  

 uitsluitingsbeperkingen  

 

M zo groot als je wil, maar geen oneindig, wat dikwijls gedaan wordt is dat er een bovengrens op alle 

tijden wordt genomen, dan stel je die in als M. 

 tekenbeperkingen 

o Begintijdstippen: 𝑡𝑖𝑗 ≥ 0, ∀𝑖 = 1,2,3; 𝑗 = 1,2,3 

o Hulpveranderlijken: 𝑦𝑘 ∈ [0,1], ∀𝑘 = 1, … ,5 

o Een algemene representatie is mogelijk 
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- Moet erbij staan anders werkt programma niet.  

- Veralgemening doen we hier niet in matrix maar in vector.  

- Verplichte volgorde is vb. eerst de blauwe kleur aanbrengen en dan pas de gele, dit is een 

verplichte volgorde van taken, deze worden aangegeven met een pijl. 

- Bogen zal je tekenen bij 2 taken die niet tegelijk kunnen gedaan worden 

 

Algemeen: job shop probleem 

Verschil met flow shop: je doet hier bij job shop niet alles sequentieel na elkaar, je kan bepaalde taken 

tegelijk uitvoeren. E en A zijn lijsten van koppels, booleaanse matrix, er staat een eentje als de pijl / 

boog aanwezig is en anders staat er een 0. 

  

8.2 Een denkoefening vooraleer aan het volgende hoofdstuk te beginnen: 
 

Denk na over het examenrooster: 

 Het heeft iets te maken met Vakken, Professoren, studenten, lokalen, tijdstippen 

 Welke beperkingen zou je hierop allemaal plaatsen? 

 Hou er rekening mee: 

o Dat er verschillende groepen studenten zijn, in het bijzonder Geïndividualiseerd-

traject Studenten 

o Er verschillende studierichtingen samenzitten 

o Er schriftelijke-, mondelinge- en computerexamens zijn 
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o Er desiderata (maandagochtend 8u, zie ik niet zitten ze) zijn vanwege de professoren 

o Er een Onderwijs en Examen Reglement bestaat 

o Enz. (vul zelf aan) 

 Wat zou je als doelfunctie nemen? 

Bij roosterproblemen zijn de tijdstippen vast, dit is verschil met roosterproblemen, tijdsvolgordes 

liggen vast maar je moet ze dan indelen. 
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Hoofdstuk 9: Oplossing oefening examenrooster 
 

Examenplanning: 

- Het is tof als er tijd is tussen meerdere examens (𝑋𝑛) voor een student 

- Het is tof als er niet te veel examens (𝑋𝑛) na elkaar zijn 

- Geen overlap van vakken af te leggen door zelfde groep studenten 

- 1 lokaal per examen 

- Elk lokaal heeft een bepaalde capaciteit (Al met l = 1, … , L) 

- Proffen / personeel die beschikbaar zijn voor supervisie  

- Specificiteit van lokalen afhankelijk van type examen (PC, mondeling eerder klein lokaal, … ) 

- Begin – en eindtijd per dag + tijdslot (van 1u bijvoorbeeld, dan is deze les 2 tijdsloten) 

- Het is tof als je geen moeilijke examens allemaal na elkaar hebt 

 Hier staat er soms “tof” omdat je dit niet expliciet in de code gaat zetten, je zal dit willen 

optimaliseren, de rest is een must, diegene met “tof” niet 

 

9.1 Brainstorm 
De mogelijke variabelen: 

- Vakken 𝑖: 1, … , 𝐼 

- Professoren  𝑗: 1, … , 𝐽 

- Studenten 𝑠: 1, … , 𝑠 

- Lokalen 𝑙: 1, … , 𝐿 

- tijdslot  𝑡: 1, … , 𝐻 

- Studentengroepen 𝑘: 1, … , 𝐾 

- Type examen (schriftelijk – mondeling – digitaal )  beperkingen 

Extras 

- 𝐶𝑙: capaciteit van lokaal 𝑙         ∀𝑙 

 

- 𝑦𝑙 =
1               𝑃𝐶
0 𝑛𝑖𝑒𝑡 − 𝑃𝐶

 

 

- 𝐴𝑖 = # 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠𝑐ℎ𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝐸𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛 

 

- 𝑑𝑖𝑗 =
1               𝑎𝑙𝑠 𝑣𝑎𝑘 𝑖 𝑑𝑜𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓 𝑗 𝑔𝑒𝑑𝑜𝑐𝑒𝑒𝑟𝑑 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑡
0                                                                                    𝑒𝑙𝑠𝑒

 

 

- 𝑒𝑖𝑘 =
1               𝑎𝑙𝑠 𝑔𝑟𝑜𝑒𝑝 𝑘, 𝑣𝑎𝑘 𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑔𝑡
0                                                      𝑒𝑙𝑠𝑒

 

 

- 𝑝𝑖 =
1               𝑣𝑎𝑘 𝑖 𝑖𝑠 𝑃𝐶
0                            𝑒𝑙𝑠𝑒

 

 

- 𝑚𝑖 =
1               𝑣𝑎𝑘 𝑖 𝑖𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔
0                                             𝑒𝑙𝑠𝑒

 

 

- 𝜏𝑖 = 𝑑𝑢𝑢𝑟𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑣𝑎𝑛 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛 𝑖 

- 𝛼𝑘= # studenten in groep k 
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Beperkingen 

- ∀𝑖: ∑ 𝛼𝑘
𝐾
𝑘=1 ∗ 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑡 ≤ 𝐶𝑙    ∀𝑙, ∀𝑡, ∀𝑖, ∀𝑗  

 

- ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑡
𝐽
𝑗=1 ≤ 𝑒𝑖𝑘 ∗ ∑ 𝑑𝑖𝑗

𝐽
𝑗=1  

 

- ∑ ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑡
𝐻
𝑡=1 = 𝜏𝑖

𝐾
𝑘=1

𝐿
𝑙=1 ∗ ∑ 𝑒𝑖𝑘

𝐾
𝑘=1  

Examens niet dicht bij elkaar: 

Ti+1-t1 >= 24 

Minstens 1 prof per lokaal 

p>=1 of l 

als we er van uitgaan dat elk lokaal een cap heeft van 150 pers 

S(l) <= 150 

Geen overlappingen binnen eenzelfde groep 

Een schriftelijk examen – groot lokaal 

Mondeling – klein lokaal 

Pc – pc lokaal 

 Soorten examens en soorten lokalen uitsplitsen 

 Van maandag tot en met zaterdag, van 8u30 tot 18 u : beperking op de tijdstippen 

Doelfunctie: examens zo goed mogelijk spreiden 

 De basis: 

 
Variabelen: 

Vakken: 𝑖 =  1, … , 𝐼 

Tijdstippen: 𝑡 =  1, … , 𝑇 

 

We definiëren eerst de variabele: 

  1 als examen i in tijdslot t valt 

    0 in de andere gevallen 

∀𝑖 = 1, … , 𝐼 ∶  ∑ 𝑥𝑖𝑡 = 1𝑇
𝑡=1   (Elk examen moet plaatsvinden, deze formule dwingt dit af.) 

Verder eisen we ook dat een student die zowel het vak i als het vak j heeft deze niet beide op dezelfde 

dag moet afleggen. 

𝑥𝑖𝑡 ∗ 𝑥𝑗𝑡 = 0  (Met deze voorwaarde zorgen we ervoor dat dit niet gebeurt.) 

𝑋𝑖𝑡 
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Indien we nu een matrix opstellen met daarin op de rijen de tijdstippen en in de kolommen de vakken 

en dan als waarden het aantal leerlingen dat een vak aflegt op dat tijdstip (𝐶𝑖𝑗) dan zal op de diagonaal 

van deze matrix het totaal aantal leerlingen staan dat een bepaald vak volgt.  

 

∑ ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗𝑥𝑖𝑡𝑥𝑗𝑡 = 0𝐼
𝑗=𝑖+1

𝐼−1
𝑖=1

𝑇
𝑡=1    (

𝐷 𝐺
𝑁 𝐷

𝐺 𝐺
𝐺 𝐺

𝑁 𝑁
𝑁 𝑁

𝐷 𝐺
𝑁 𝐷

)    

 

Je sommeert enkel de G’s omdat deze de overlap aanduiden, moest D gelijk zijn aan 0 dan mag er 

niemand het vak volgen, N is hetzelfde als G dus daarom doen we het maar langs 1 kant. 

Deze sommatie als voorwaarde dwingt af dat niemand een overlap mag hebben van examens, dit is in 

praktijk niet realiseerbaar, daarom doen we het volgende: 

𝑀𝑖𝑛(∑ ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗𝑥𝑖𝑡𝑥𝑗𝑡
𝐼
𝑗=𝑖+1

𝐼−1
𝑖=1

𝑇
𝑡=1 )   

We minimaliseren de som, ofwel, we optimaliseren het zodat zo weinig mogelijk studenten een 

overlap ondervinden. 

9.2  Een kleine uitbreiding: 

 
Wat we tot hiertoe gedaan hebben is zeer simplistisch, de voorwaarden van in het begin aangehaald 

zijn moeilijker. 

Hoe gaan we hier de verdeling van de lokalen nog aan toevoegen? 

  1 als examen i in tijdslot t valt in lokaal l 

    0 in de andere gevallen 

∀𝑖 = 1, … , 𝐼 ∶  ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑡𝑙 = 1𝑇
𝑡=1  𝐿

𝑙=1  (1) 

𝐶𝑖𝑖 ∗ 𝑥𝑖𝑡𝑙 ≤ 𝐴𝑙     ∀𝑖, 𝑡, 𝑙   (De totale capaciteit van een lokaal moet groter zijn dan het aantal 

      ingeschreven leerlingen) 

Met de voorgaande voorwaarden zit elk vak in 1 lokaal apart, indien je meerdere vakken in 1 lokaal wil 

kan je het volgende doen: 

∑ 𝐶𝑖𝑖 ∗ 𝑥𝑖𝑡𝑙 ≤ 𝐴𝑙
𝐼
𝑖=1       ∀𝑡, 𝑙    (Dit mag je enkel schrijven indien je (1) al geschreven hebt.) 

Nu wordt het dus: 

𝑀𝑖𝑛(∑ ∑ ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗𝑥𝑖𝑡𝑙𝑥𝑗𝑡𝑙
𝐼
𝑗=𝑖+1

𝐼−1
𝑖=1

𝐿
𝑙=1

𝑇
𝑡=1 )  !!! Probleem, dit is niet lineair !!! 

Daar het niet lineair is kunnen we niet Lineaire Programmering toepassen. Het product van de x’en 

geeft u hier een niet lineair product. 

 

 

 

De voorgaande som is de 

sommatie van alle 

elementen G, niet N noch D 

op de diagonaal. 

Xitl 
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We vervangen de x’en door:   𝑧𝑖𝑗𝑡𝑙     =     𝑥𝑖𝑡𝑙    𝑥𝑗𝑡𝑙  

         0                  0        0 

         0                  0        1 

         0            1        0 

         1           1        1 

Enkel en alleen in het laatste geval is z=1, z is ook een binaire variabele, ze is ofwel 0 ofwel 1. 

Enkele te stellen voorwaarden: 

𝑧𝑖𝑗𝑡𝑙 ≤ 𝑀𝑥𝑖𝑡𝑙    (met M een zeer groot getal) 

𝑧𝑖𝑗𝑡𝑙 ≤ 𝑀𝑥𝑗𝑡𝑙 

 

𝑧𝑖𝑗𝑡𝑙 ≥ 𝑥𝑖𝑡𝑙 + 𝑥𝑗𝑡𝑙 − 1  

Deze 3 voorwaarden zorgen ervoor dat in het laatste geval “z” enkel 1 kan zijn, daar het binair is. Dit 

alles toegevoegd aan de minimalisatie geeft iets binair. 

𝑀𝑖𝑛(∑ ∑ ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗𝑧𝑖𝑗𝑡𝑙
𝐼
𝑗=𝑖+1

𝐼−1
𝑖=1

𝐿
𝑙=1

𝑇
𝑡=1 )   
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Hoofdstuk 10: Het simplex algoritme 
 

Hoe los je dergelijke problemen zoals eerder gezien op? Niet de bedoeling dat je het met de hand kan 

maar wel dat je een algoritme ervoor kan gebruiken. Hoe wiskundige algoritmes omzetten naar 

pseudocode. 

10.1  Lineaire programma’s 

10.1.1 Algemene vorm: 
𝑂𝑝𝑡[𝑐1𝑥1 + 𝑐2𝑥2 + ⋯ + 𝑐𝑛𝑥𝑛] 

𝑎11𝑥1 + ⋯ + 𝑎1𝑛𝑥𝑛 ≤ 𝑏1 

⋮      ⋱      ⋮ 

𝑎𝑚1𝑥1 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛 ≤ 𝑏𝑚 

𝑥𝑗 ≥ 0, ∀𝑗 = 1, … , 𝑛 

 Hoe zulke problemen oplossen? 

o Methode der opsomming der basissen ⟶ Te veel werk ( m vergelijkingen en n 

beperkingen  n-m variabelen mag je kiezen, geeft al gauw (
𝑛
𝑚

) =
𝑛!

𝑚!(𝑛−𝑚)
 

oplossingen), en… (zie later) 

o Grafische methode ⟶ beperkt tot 2 dimensies 

 Andere en meer algemene methode nodig! 

 

Optimalisatie met continue variabelen.  

- Stel je wil alle oplossingen vinden voor dit stelsel van ongelijkheden (dit kan ook de prof niet) 

of de oplossing van meer onbekenden dan vergelijkingen (dan geef je enkele onbekenden de 

waarde 0). Basisoplossing is datgene waarin er dan n – m onbekenden gelijk worden gesteld 

aan 0 in het stelsel hierboven.  

 Bij het onbekende tellen we een andere onbekende (slack) op waardoor het perfect gelijk 

wordt aan b. Het probleem is wel dat als je slacks toevoegt dat er bij 3 vergelijkingen met 3 

onbekenden, 3 slacks moeten toegevoegd worden en uiteindelijk om 1 of andere reden (poef 

:o) zijn er 20 onbekenden, rot dus. 

 Nieuwe methode zoeken want dit vorige is echt wel balen 

10.2  Knooppunten 
 

Definitie 

Een knooppunt s van een convexe verzameling V is een element van deze verzameling dat niet 

geschreven kan worden als een convexe lineaire combinatie van twee elementen van V. 

Definitie 

Een convex veelvlak is een convexe verzameling met een eindig aantal knooppunten 
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10.3  Hoofdstellingen 
(Nu volgen enkele stellingen die je niet moet kennen maar dan weet je hoe straf het wel niet is 

OMFG.) 

Stelling 1 

Beschouw het lineaire programma 𝑀𝑎𝑥 (𝑐𝑥 | 𝐴𝑥 ≤ 𝑏, 𝑥 ≥ 0) 

De Verzameling van aanneembare oplossingen is: 

 Leeg of een singleton (1 en slechts 1 oplossing) 

 Een convex veelvlak (eindig aantal knooppunten) 

 Een open convexe polyhedrische verzameling (veelvlak dat open is langs een kant en doorgaat 

tot in oneindig) 

(Geen bol, geen kegel, geen cilinder) 

 

Eén van deze soorten verzamelingen, kan geen andere zijn (niets rond, niets gekromd!). Op grafiek 

betekent groen dat het erbij zit, singleton is er 1 punt dat voldoet aan de beperkingen aangegeven 

door pijlen, convex veelvlak enkele knooppunten (5), laatste is open 

  

Hier raken ze elkaar, 

singleton, 1 oplossing 
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Stelling 2 

Als de verzameling van aanneembare oplossingen overeenstemt met een convex veelvlak, dan bestaat 

er tenminste één knooppunt dat optimaal is. 

 

 Oneindig vlak met eindig aantal knooppunten, je moet wel enkel die punten bekijken.  

 

Stelling 2, uitbreiding:  

 

Wat als de verzameling van aanneembare oplossingen geen convex veelvlak is? 

 Gewoon een sluitingsbeperking invoeren, later doe je hem weer weg na dat je een oplossing 

hebt.  

 

 

Maar stel dat uw oplossing op snijpunt met S ligt dan zal uw oplossing oneindig worden als je S weg 

doet.  

 

 Zeker 1 van de basisoplossingen zal optimaal zijn, áls de rang van de matrix m is en het een 

convex veelvlak is. Het voordeel is dat het er een eindig aantal basisoplossingen zijn. 
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Stelling 3 

Beschouw het lineair programma: 

𝑀𝑎𝑥 (𝑐𝑥|𝐴𝑥 = 𝑏, 𝑥 ≥ 0) 

En de overeenstemmende verzameling van aanneembare oplossingen: 

𝐾 = (𝑥|𝐴𝑥 = 𝑏, 𝑥 ≥ 0) 

Als de rang van de (𝑚 𝑥 𝑛) matrix A gelijk is aan 𝑚, dan is ieder knooppunt van K een aanneembare 

basisoplossing en elke aanneembare basisoplossing een knooppunt. 

 

Vorige 3 stellingen samengevat: 

 Verzameling van aanneembare oplossingen: convex veelvlak  

 Dus, 1 van de optimale oplossingen is een knooppunt 

 Knooppunten = aanneembare basisoplossingen  

 

Stelling 4 (volgt uit dat blauwe kadertje hierboven!)  

Wanneer men zoekt naar een optimale aanneembare oplossing van een lineair programma, kan men 

zich beperken tot het analyseren van de aanneembare basisoplossingen en de beste te selecteren. 

 Methode der opsomming der basissen 

Zeker 1 van de basisoplossingen zal optimaal zijn, áls de rang van de matrix m is en het een convex 

veelvlak is. Het voordeel is dat het er een eindig aantal basisoplossingen zijn. 

 Als de oplossing op S ligt, dan kan het geen optimale oplossing zijn want het is geen 

knooppunt dus geen aanvaardbare oplossing. We zoeken dus een ander algoritme die in elk 

geval de optimale oplossing kan vinden. 

Probleem 

Wat nu als de verzameling van aanneembare oplossingen een open convexe polyhedrische 

verzameling is en de optimale oplossing op de sluitingsvoorwaarde S gelegen is? (De optimale 

oplossing is geen of zeker niet de beste basisoplossing) 
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 M.O.B. (methode der opsomming der basissen) leidt niet altijd tot de optimale oplossing! 

10.4 Het simplex algoritme zorgt voor de oplossing! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simplex springt in feite van een knooppunt (aanneembare basisoplossing) naar een andere 

basisoplossing die beter is dan de vorige, als hij aan de beste komt dan stopt hij.  

10.4.1  

10.4.2  De eerste expliciete basis 

 

We mogen één variabele aan 0 gelijkstellen (4 variabelen, 3 vergelijkingen: 4-3), welke maakt in dit 

voorbeeld niet uit, we herschrijven het stelsel en merken op dat we best 𝑥4 gelijk aan 0 stellen omdat 

we dan meteen de oplossing in de hand krijgen.  

 

 Bij de matrices zien we dat 𝑥1, 𝑥2 en 𝑥3 expliciet zijn gemaakt (éénheidsmatrix staat er in) in 

2e matrix stelsel, 𝑥4 stel je alweer 0 en de rest kan je dan gewoon aflezen. 

 We willen een 𝑚 𝑥 𝑚 matrix want dan krijg je rang 𝑀 als uitkomst! Dit heb je nodig om 

basisoplossingen te vinden. 
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Hoofdstellingen  bij een stelsel dat een convex veelvlak voorstelt, is tenminste 1 basisoplossing 

optimaal en gemakkelijk te bepalen want ze werd geëxpliciteerd (éénheidsmatrix). 

  

10.4.3 Aanneembaarheid? 
 

Alle variabele die je niet expliciet 0 genoemd hebt noemen we binnenbasis,   

Variabelen buitenbasis= variabelen die we 0 KIEZEN.  

Je weet dat de dingen buitenbasis 0 zijn dus dat stukje valt weg, enkel datgene voor de variabelen 

binnenbasis blijft staan.  

 

1. Beschouw 𝐴𝑥 = 𝑏, met 𝑥 = (𝑥𝐵, 𝑥𝐻): 𝑥𝐵= veranderlijken binnen basis, 𝑥𝐻= veranderlijken 
buiten basis 

 𝐴𝑥 = 𝐵𝑥𝐵 + 𝐻𝑥𝐻 = 𝑏 

2. Veranderlijke buiten basis: 𝑥𝐻 = 0 

 𝐵𝑥𝐵 = 𝑏 ⟹  𝑥𝐵 = 𝐵−1𝑏 ( 𝑎𝑙𝑠 det 𝐵 ≠ 0) 

3. Maar 𝐵 = Ι𝑚 𝑥 𝑚 als de basis geëxpliciteerd werd 

 𝑥𝐵 = 𝑏 

4. Aanneembare basisoplossing als: 𝑥 ≥ 0 d.w.z. 𝑥𝐻 = 0 (OK) & 𝑥𝐵 ≥ 0 

 𝑏 ≥ 0 

De rechterleden moeten positief zijn! Anders kan je simplex algoritme niet toepassen  

tekenbeperkingen zijn van cruciaal belang 



Pagina 52 van 90 
 

Voorbeeld: 

10.4.4 Optimaliteit? 
 

 

 

J-element van H (buitenbasis, hors 

basis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer is 𝑧(𝑃) groter dan 𝑧0? Als 

𝑧𝑗 kleiner is dan 𝑐𝑗 want 𝑥𝑗 is positief 

of 0. 

 

 

𝑧(𝑃) =  𝑧0 − ∑ (𝑧𝑗 − 𝑐𝑗)𝑥𝑗

𝑗𝜖𝐻(𝐵0)

, 𝑚𝑒𝑡 𝑧𝑗 = ∑ 𝑐𝜃(𝑖)𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑖=0

 

 

1 
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 𝑧(𝑃) 𝑘𝑎𝑛 ↑ (𝑠𝑡𝑖𝑗𝑔𝑒𝑛) 𝑎𝑙𝑠  𝑧𝑗 − 𝑐𝑗 < 0 

 𝑧(𝑃) 𝑘𝑎𝑛 ↓ (𝑑𝑎𝑙𝑒𝑛) 𝑎𝑙𝑠 𝑧𝑗 − 𝑐𝑗 > 0  

 

 

Stelling: 

Een nodige en voldoende voorwaarde opdat 𝐵0 optimaal zou zijn, is: 

 ∀𝑗: 𝑧𝑗 − 𝑐𝑗 ≥ 0 Voor een maximalisatieprobleem 

 ∀𝑗: 𝑧𝑗 − 𝑐𝑗 ≤ 0 Voor een minimalisatieprobleem 
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10.4.5 Wat als de basisoplossing niet optimaal is? 

 In het geval van een maximalisatie: ∃𝑘 ∈ 𝐻(𝐵0): 𝑧𝑘 − 𝑐𝑘 < 0 

 In het geval van een minimalisatie: ∃𝑘 ∈ 𝐻(𝐵0): 𝑧𝑘 − 𝑐𝑘 > 0 

 De basis is niet geschikt 

 Een veranderlijke van buiten de basis moet binnen basis gebracht worden en vice versa 

Enkel 1 per 1 komt de basis binnen en verlaat de basis: aangrenzende aanneembare basisoplossingen  

Voorbeeld: 

𝑥 = (1 , 2 , 3 , 0 , 0 , 0) 

𝑥′ = (0 , 3 , 5 , 0 , 2 , 0) aangrenzend   𝑥′ = (0 , 0 , 4 , 2 , 0 , 6) niet aangrenzend 

 

Het voorgaande is dus een methode om voor elk mogelijk punt te checken of het optimaal is of niet, 

dit enkel indien aan alle voorwaarden is voldaan. Aangrenzend, je smijt er eentje buiten en een andere 

binnen. De vraag is dan, wie binnen en wie buiten zwieren? 

 Welke veranderlijke moet binnen basis gebracht worden? 

Voorbeeld: 

𝑀𝑎𝑥 − 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑒𝑚:             𝑧1 − 𝑐1 = −1         ,       𝑧3 − 𝑐3 = −5          𝑒𝑛             𝑧0 = 6 

𝑧(𝑃) = 6 − (−1)𝑥1 − (−5)𝑥3      𝑚𝑒𝑡   𝑥1 ≥ 0    ,    𝑥3 ≥ 0 

𝑘𝑖𝑒𝑠 1 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑒𝑒𝑟 ≠  0 !‼ 

We willen optimaliseren ⟹ neem de grootste stap in de richting van het optimum (hier 𝑥3) 

 Grootste stap in de richting van het maximum met de meest negatieve 𝑧𝑗 − 𝑐𝑗  

 Grootste stap in de richting van het minimum met de meest positieve 𝑧𝑗 − 𝑐𝑗  

 In het algemeen: kies diegene waar ‘de schending’ het grootst is!  

 

 

10.4.6 Hoe van basis veranderen? 
 

Voorbeeld: 

𝑥1 + 3𝑥2 + 4𝑥4 = 7    Stel 𝑥2 komt binnen basis 

2𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 = 2      Expliciteer 𝑥2 

7𝑥2 − 𝑥4 + 𝑥5 = 0  Deel door haar coëfficiënt en elimineer uit de 

andere vergelijkingen 

 

Als we weten in welke vergelijking 𝑥2 moet blijven staan, dan weten we welke vergelijking gedeeld  

Moet worden door desbetreffende coëfficiënt. 

 

1 basis binnen en 1 buiten 2 basissen binnen en 2 buiten 
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Algemeen 

𝑎𝑟1𝑥1 + ⋯ + 𝑎𝑟𝑘𝑥𝑘 + ⋯ + 𝑎𝑟𝑛𝑥𝑛 = 𝑏𝑟                𝑚𝑒𝑡 𝑎𝑟𝑘 ≠ 0 

⟹
𝑎𝑟1

𝑎𝑟𝑘
𝑥1 + ⋯ + 𝑥𝑘 + ⋯ +

𝑎𝑟𝑛

𝑎𝑟𝑘
𝑥𝑛 =

𝑏𝑟

𝑎𝑟𝑘
 

⟹ 𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑒𝑢𝑤𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠: 𝑏𝑟
′ =

𝑏𝑟

𝑎𝑟𝑘
 𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑗

′ =
𝑎𝑟𝑗

𝑎𝑟𝑘
, 𝑗 = 1, … , 𝑛 

 

 

 

𝑥𝑘 Willen we weg, dus 

coëfficiënt moet 0 zijn, 

doen we zo. 

 

 

 

 

 

 

 

Zal overal voor 𝑥𝑘 een 0 

staan behalve op 1 

plaats.  
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Transformatie van oud naar nieuw: 

 

Alles zijn we aan het 

omzetten naar 

berekeningen met getallen 

want pc kent geen ‘x’. Alle 

b’s na transformatie 

positief.  

 

 

Aanneembaarheid na 

transformatie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat als de aanneembare 

oplossing niet optimaal is 

en ∀𝒊: 𝒂𝒊𝒋 ≤ 𝟎? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stel er is geen strikt positieve 𝑎𝑖𝑗  in, dan is het niet optimaal en kan je niet van basisoplossing 

veranderen.  

Gevolg hiervan: spil moet steeds positief zijn! 

Hier r bepaalt, k wordt bepaalt 

door te kiezen waar de 

grootste schending is (dat met 

die breuken oaan het eind van 

uw simplexkolom) 
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D.w.z. indien je nog altijd de condities van optimaliteit geschonden hebt, dat je een open convexe 

polymetrische verzameling hebt. 

10.4.7 Het simplexalgoritme in Pseudocode: 
1. Bepaal een eerste expliciete aanneembare basisoplossing 

2. Controleer of ze optimaal is of niet 

a. Ja?  Een optimale aanneembare oplossing werd gevonden; het algoritme stopt 

b. Neen?  Stap 3 

3. Controleer of de optimale oplossing niet oneindig is? 

a. Ja? ⇒ 𝑧𝑜𝑝𝑡 = +∞ 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑒𝑒𝑛 𝑀𝑎𝑥 − 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑒𝑚 𝑒𝑛 

 𝑧𝑜𝑝𝑡 = −∞ 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑒𝑒𝑛 𝑀𝑖𝑛 − 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑒𝑚 ; ℎ𝑒𝑡 𝑎𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑡  

b. Nee?  Stap 4 

4. Bepaal spil 𝑎𝑟𝑘, verander van basisoplossing en ga naar stap 2 

Pseudocode, dit stopt bij ofwel het optimale ofwel oneindig. 

 

10.5 Simplex in de praktijk 
 

 

t’s zijn slacks 
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Vul tabel in de volgorde in zoals in les gedaan, eerst de coëfficiënten van t’s en x’en, dan hetgeen er 

onder staat (buiten de som helemaal onderaan), dan veranderlijken binnen basis, dan coëfficiënten 

van de veranderlijken binnen basis.  

 

 

10.6 Voorbeeld: 

1 

2 

3 

4 
5 

Hij trekt er al 

direct al cj vanaf 

>< wiskunde 

Altijd 0 van 

buitenbasis 

Wat niet in deze lijst staat is sowieso 

0, is buitenbasis 

Maximaliseren  er 

mogen hier geen 

negatieven staan 
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Probleem dat b’s nu negatief zijn, dit mag 

niet. Ofwel was er geen oplossing 

 

 

 

 

 

 

 Kolommen bijvoegen om dit 

probleem weg te werken met onbestaande 

variabelen die positief of 0 moeten zijn. (𝑣1 

en 𝑣2 )., De basis is verdekken niet 

geëxpliciteerd (doet hij op examen) want 

we missen 2 basissen, nl.:  
1 0
0 1
0 0

 

 

 

Wat nu? 

 

 Je zet een hele grote coëfficiënt voor de artificiële variabelen zodat het algoritme deze op 0 

zal forceren. 

 

 

Negatieve coëfficiënt als je 

maximaliseert, positieve coëfficiënt als 

je minimaliseert 

Hij splitst op tussen de gewone 

getallen en M‘en 
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10.7 Oplossing van het Kunstmatig programma 
 Op dezelfde manier als een lineair programma 

 We willen dat 𝑣𝑖 = 0,  dus buiten basis 

 Als kunstmatige veranderlijken buiten basis zijn dan blijven ze buiten basis! 

 Voor deze laatste veranderlijken berekenen we de overeenstemmende kolom niet meer! 

Opmerkingen: 

 𝑧𝑗 − 𝑐𝑗Bestaat uit 2 rijen 

 𝑀 Is een arbitrair groot positief getal 

 Voor MAX: −𝑀𝑣𝑖
 

 Voor MIN: +𝑀𝑣𝑖
 

10.7.1 Optimale oplossing gevonden? 
Opmerking: 

 De optimale oplossing die gevonden werd, is deze voor het kunstmatig programma! 

3 mogelijke situaties 

 

 

Hoe pas je de pseudocode van simplex aan waarbij je geen expliciete beginbasis hebt die gelijk is aan 

0? (Examen) 

 

 

 

 

Moesten die variabelen er 

niet staan, dan kan je het 

stelsel niet oplossen    

strijdig stelsel 

•de optimale oplossing van het kunstmatig programma is 
ook de optimale oplossing voor het lineair programma

alle 𝑣𝑖 zijn buiten basis

•De optimale oplossing van het kunstmatig programma is 
ook de optimale oplossing voor het lineair programma

∃𝑣𝑖 binnen basis, maar ze zijn allemaal nul

•het lineair programma is tegenstrijdig

∃𝑣𝑖 binnen basis, die verschillen van nul
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Hoofdstuk 11: Het duaal simplex algoritme: 
 

Zeer belangrijk algoritme dat effectief gebruikt wordt tegenwoordig. Dit algoritme lost het origineel 

probleem op, het duaal slaagt enkel op het algoritme. Simplex wordt verondersteld gekend te zijn, 

duaal simplex moet je echt wel kunnen ook! (Examen waarschijnlijk) 

11.1 Oplossing Lineaire Programma’s 
 Grafische methode ⇒ beperkt tot 2D 

 Opsomming der basissen ⇒ niet altijd optimum 

 Simplexmethode ⇒ soms startproblemen 

 Kunstmatige veranderlijken invoeren, om te kunnen starten met een eerste geëxpliciteerde 

aanneembare basis - “foefelen” 

(Herinner je: je zoekt die eenheidsmatrix omdat je dan oplossing direct kan aflezen en dan is de rang = 

het aantal vergelijkingen en is elke basis een geëxpliciteerde basis) 

We zoeken ander Criterium:  niet eisen dat geëxpliciteerde basis aanneembaar is 

“De Optimale Geëxpliciteerde Basis” 

 

Simplex: je hebt aanneembare oplossingen en je wil ze optimaal maken 

Duaal simplex: je hebt optimale oplossing en wil ze aanneembaar maken (niet aanneembaar= er zijn 

negatieve b’s) 

 

11.2 Voorbeeld: 
 

 

Slacks veronderstellen we altijd positief te zijn. We gaan nu niet zoals vorige week kunstmatige 

variabelen invoeren. 

 

We gaan in plaats daarvan: 
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De oplossing voor dit stelsel is niet aanneembaar als basisoplossing, het is wel geëxpliciteerd. We zien 

wel dat alle marginale kosten (rode cijfers onder) allemaal positief zijn, ze zijn dus optimaal (want het 

is maximalisatie) maar niet aanneembaar want de b’s zijn negatief.  

Nu zal dit duaal algoritme stapjes zetten in de richting van aanneembaarheid vertrekkende van een 

optimale oplossing. 

 

Gewone simplex begint op een groene lijn en doet van alles richting het optimaal punt, de duale 

simplex ook maar met niet aanneembare oplossing en wel optimale. De eerste aanneembare 

oplossing die je tegenkomt met het duale programma zal ook eveneens de aanneembare optimale 

oplossing zijn. Zolang er geen aanneembaarheid is, is er geen oplossing. 
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11.3 Het Duaal Simplex Algoritme – Pseudocode  
1. Ga na of de basisoplossing optimaal is, dat wil zeggen: 

 

𝑀𝑎𝑥: ∀𝑗: 𝑧𝑗 − 𝑐𝑗 ≥ 0           𝑀𝑖𝑛: ∀𝑗: 𝑧𝑗 − 𝑐𝑗 ≤ 0 

 

2. Ga na of al de 𝒃𝒊 ≥ 𝟎 zijn 

 Zo ja: de oplossing is aanneembaar; algoritme stopt 

 Zo neen: ga naar stap 3 

bi = ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗
𝑛
𝑗=0   stel ∀𝑗 ∶  𝑎𝑖𝑗 ≥ 0 dan ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑛
𝑗=0 ≥ 0 dus dan is dit een strijdig stelsel als bi < 0 is! 

Want linkerlid is negatief, rechterlid is positief – zodra b negatief is en geen enkele a negatief is in 

dezelfde rij (waar we door b delen)  strijdig stelsel 

3. Controleer of het stelsel strijdig is: ∀𝒃𝒊 < 𝟎 nagaan of er in de overeenstemmende rij een 𝒂𝒊𝒋 <

𝟎 aanwezig is 

 Zo ja: ga naar stap 4 

 Zo neen: het stelsel is strijdig; algoritme stopt 

Je moet zien dat er links iets negatief staat indien er rechts iets negatief staat anders is het stelsel 

strijdig want de x’en moeten positief zijn of gelijk aan 0. 

4. Bepaling van de spil 

 Eerst wordt de rij r bepaald: 𝑏𝑟 = min
𝑖:𝑏𝑖<0

(𝑏𝑖)  meest negatieve 

 

 Om de kolom k te bepalen, bereken: 
𝑧𝑘−𝑐𝑘

𝑎𝑟𝑘
= min

𝑗:𝑎𝑟𝑗<0
|

𝑧𝑗−𝑐𝑗

𝑎𝑟𝑗
| dichtste bij 0 

 

je weet altijd de tekens van 𝑧𝑗 en 𝑐𝑗, bij Min zal dat quotiënt altijd positief zijn en bij Max, negatief. 

 

5. Verander van basis met spil 𝒂𝒓𝒌, ga naar stap 2 
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Je ziet dat het niet strijdig is want bij de negatieve b’s heb je ook een negatieve coëfficiënt bij x’en. Je 

ziet bij de 2e oplossing dat de doelfunctie verkleind ofwel dus slechter wordt, hoe meer je 

aanneembaar wordt hoe meer je opgeeft van de optimaliteit. 

Dit is identiek dezelfde oplossing die je zou bekomen dan bij de vorige, het fundamentele verschil is 

dat je bij het duale algoritme minder getallen moet uitrekenen dus het gaat sneller.  

 Het moeilijke is gewoon dat je moet vertrekken van een optimale oplossing. 

 Simplex en duaal simplex is ni te mengen! Probeer niet als je bij een gewone simplex, een 

negatieve b uitkomt nog op te lossen met duaal simplex!!!! Gooi uw tabel weg want ge hebt 

een rekenfout- gij zijt fout, wees niet arrogant 

11.3.1 Wat nu als de oplossing niet optimaal is? 

Stel dat je basisoplossing zowel niet aanneembaar als optimaal is? 

 Je kan kunstmatige variabelen invoeren en oplossen. 

 Je kan beter foefelen tot het wel optimaal is zoals echte wiskundigen ;) 

11.4 Kunstmatige vergelijking 

11.4.1 Hoe construeren? 
1. Beschouw al de veranderlijken 𝑥𝑗 waarvan de coëfficiënten 𝑐𝑗 > 0 (< 𝟎) zijn voor een Max 

(Min)-probleem; tel deze op bij een slack 𝑤 en stel dit gelijk aan 𝑀 ( > 0 arbitrair groot): 

∑ 𝑥𝑗 + 𝑤 = 𝑀

𝑗:𝑐𝑗>0 (<𝟎)

 

 
2. Los de vergelijking op naar de 𝑥𝑘: 𝑐𝑘 = max

𝑗:𝑐𝑗>0 (<𝟎)
|𝑐𝑗| 

3. Substitueer deze 𝑥𝑘 nu in de economische functie en de ongelijkheden 
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11.4.2 Voorbeeld 1 

  

Nu hebben ze allen negatieve coëfficiënten gekregen, dit is wat we wouden. Dit is wel enkel zo omdat 

we die variabele hebben genomen met de grootste coëfficiënt. Bij een minimalisatie probleem moet 

je diegene nemen met de kleinste coëfficiënt (meest negatieve). 

11.4.3 Voorbeeld 2 

 

M is groter dan eender wat.  

Hier is die oplossing dus wel optimaal hé!  Ge gaat uw spil zoeken in 20-M want -M is arbitrair klein  

 

Aanneembaar want alle b’s zijn positief, belangrijk dat de M wegvalt (-5M (komende van -5*(M-20)) + 

5M(bovenaan)=0+100).  

𝑥3 moet erbij 

Schrijft da erbij da 

ge da ni vergeet 

Opgelet, das hier + 

5M hé! 



Pagina 66 van 90 
 

11.4.4 Wat nu als 𝑥𝑗 of 𝑧𝑜𝑝𝑡 afhangt van M? 

 Op het einde zal men de limiet 𝑀 →  +∞ nemen 

 Oplossing wordt ∞ 

11.4.5 Sensitiviteit: extra vergelijking? 

 Stel lineair programma opgelost en een optimale aanneembare basisoplossing werd bekomen 

 Stel extra ongelijkheid: ∑ 𝑎𝑚+1,𝑗𝑥𝑗

𝑛
𝑗=1 ≤  𝑏𝑚+1 

 Wat moet men doen? Opnieuw oplossen? 

Stel dat je een extra ongelijkheid wil invoeren, wat dan? 

11.4.6 Wat moet men wel doen? 

 

 

 Van een ongelijkheid een gelijkheid maken. 

11.4.7 Voorbeeld 1 

  

NEEEEEN!!!!!!! 

Oplossing is hier niet x1=10, 

x2=5, x3=5, want is geen 

geëxpliciteerde basis meer!! 

 extra vergelijking eerst 

wegwerken 
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Oplossing is nu wel optimaal maar niet aanneembaar 

(Als je na simplex een extra dinges wil toevoegen dan moet je duaal gaan om op te lossen) 

11.4.8 Extra vergelijking: Conclusie 
1. Slack invoeren 

2. Veranderlijken binnen basis elimineren 

3. Vergelijking toevoegen aan tabel 

 Basisoplossing blijft optimaal! 

4. Nagaan of de basisoplossing ook aanneembaar is 

o Zo ja, dan heeft men de oplossing 

o Anders, pas het duaal simplex algoritme toe 

 

Op 60 jaar geen enkele andere methode gevonden om problemen met gehele getallen op te lossen.  
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Hoofdstuk 12: Gehele getallen programmering 
Heel belangrijk, zoals bijvoorbeeld bij het indelen van aantal arbeiders, je kan geen halve arbeider 

ergens indelen. Productie in stuks/ batches => gehele getallen, met gehele getallen werken is 

moeilijker dan de eerder geziene leerstof. Ook de zaken die we in dit hoofdstuk bekijken kan men tot 

op de dag van vandaag op enkele dingen na niet beter doen. PS. duaal algoritme is totaal anders dan 

het duaal programma gezien in wiskunde 2, het heeft er niets mee te maken!! Met duaal algoritme los 

je het oorspronkelijke probleem op. 

 

- Additiviteit: als je kostenfunctie opstelt om te minimaliseren dan veronderstel je dat je alle 

verschillende kosten componenten kan optellen, dat ze niet interageren met elkaar. 

- Zekerheid: determinisme  stochasticiteit, dit wil zeggen dat alle coëfficiënten in het 

algoritme vast zijn. 

- Evenredigheid: geen schaalvoordelen 1 extra hier vormt x extra daar, 2 extra hier 2x extra 

daar, (additiviteit hiermee gecombineerd vormt lineaire functie) 

- NIET continu meer, wel discreet 

 Denk eens na hoe je het met binaire variabele modelleert (als a < b dan c > d) 
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 Verboden: want op deze manier genereer je extra kosten door het verkeerd inschatten van het 

optimale punt! 

Rood is optimale (continue) oplossing en blauwe zijn geheeltallige oplossingen, je ziet dat dat rode 

niet geheel is. Stel dat je afrond dan neem je iets dat misschien niet kan. Dus door af te ronden kan je 

oplossing vinden die onmogelijk is of eentje die niet optimaal is en structureel een totaal andere 

oplossing is dan de echte optimale oplossing ⇒vb. product 2 niet maken en enkel product 1 door 

afronding 

De gehele oplossing zal nooit beter zijn dan de continue, in het beste geval is ze eraan gelijk!  

Stel je voor dat je op de tekening mag doen wat je wil, dan zou je al het groen wegsnijden tot enkel de 

blauwe bollen overblijven. (Soort van extra condities stellen dus) 

12.1 Algoritme  

 
1. Los het lineair programma op 

 

2. Controleer of de oplossing geheel is 

a. Zo ja  optimale aanneembare oplossing van het Integer Programming (I.P.) 

b. Zo niet, ga naar stap 3 

 

3. Selecteer 𝑥𝑖 ∈ ℕ, rond deze af naar beneden: ⌊𝑏𝑖⌋ en naar boven: ⌈𝑏𝑖⌉ 

⇒  𝑥𝑖 ≤ ⌊𝑏𝑖⌋ en 𝑥𝑖 ≥ ⌈𝑏𝑖⌉  

Je gaat eens afronden naar beneden en eens naar boven. Dan stel je beperking op dat hij buiten de 2 

afrondingen ligt. Stel je rode bol zit op 3,2 en je zegt kleiner dan 3 en dan zoek je weer oplossing dan 

bekom je de beste oplossing voor het stuk links van de bol. Daarna zeg je groter dan 4 en los je weer 

op (tussen 3 en 4 moet je niets bekijken want dat is toch sowieso niet geheel!). Je splitst dus de 

verzameling van aanneembare oplossingen in 2 stukken. Nooit beide beperkingen tegelijk!! Zorg dat 

het altijd een afronding naar beneden en eentje naar boven is. (Duaal simplex ⟹ toevoegen van 

beperking, hint hint) 

 

4. Voeg aan lineair programma de ongelijkheid 𝑥𝑖 ≤ ⌊𝑏𝑖⌋ toe (toevoegen beperking) 

 

5. Bepaal de optimale aanneembare oplossing 

 

6. Controleer of de oplossing geheel is 

a. Zo ja  potentiële optimale oplossing van het Integer Programming, ga naar stap 7 

b. Zo niet, ga naar stap 8 

Je hebt maar een stuk van de ruimte bekeken, dus indien optimaal moet je nog ander stuk bekijken 

om te zien of daar een betere zit. 

7. Beschouw een andere deelverzameling. (Beperking) volgens LIFO. Als ∄⇒potentieel optimale 

oplossing van Integer Programming, anders: ga naar stap 8 ( dus als het niet geheel is) 

LIFO de beperking van daarnet eruit smijten indien niet meer nodig (nieuwste er eerst uit) 

8. Als 𝑧 slechter is dan 𝑧𝑝𝑜𝑡, ga naar stap 7 anders, ga naar stap 3 
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Stel dat je uitkomst slechter is en niet geheel dan die van in stap 6 voor 𝑧, stop dan want een betere 

oplossing die geheel is ga je niet vinden in dat deel. 

 Los het op met gelijk welke methode dan ook zodat je de optimale oplossing bekomt, in 

praktijk is het duale simplex algoritme de beste methode.  

12.2 12.2 Voorbeeld 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.1  

We willen dat de optimale oplossing geheel is, dus gaan we afronden! We kiezen hier om 𝑥2 af te 

ronden.  

 

 𝒙𝟐 ≤ 0 
 

Je hebt ook de beperking 𝑥2 ≥ 0 dus kan enkel 0 zijn daar. Als je 𝑥2 ≥ 1 

bekijkt dan bekijk je op de figuur eigenlijk ook maar 1 mogelijk punt en dat 

is (0,1,0). De verzameling van oplossingen ‘omega’ die zuiver bepaald wordt 

door beperkingen op de vorige slide links van de tekening. 𝑥2 Is hier 

In principe moet hierbij: 𝑥1, 𝑥2,𝑥3𝜖ℕ 

 

 

Tip van sprinkhaan: zodra 

ge uw opsplitsing maakt, 

tekent dien boom! 
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berekent door uit de vorige tabel de vergelijking met 𝑥2 op te lossen naar 𝑥2  

Moest nu die vergelijking links allemaal positief zijn en rechts negatief dan is uw stelsel strijdig – zet dat 

dan alstublieft niet in nen tabel hé 

BELANG DUAAL SIMPLEX ALGORITME om telkens nieuwe beperking in te voeren. 

Deze oplossing is optimaal maar niet aanneembaar.  

  

𝑥3 staat niet in basis dus 𝑥3 = 0 want het is wel optimaal. 
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𝑥1 ≥ 2 dus in de tabel van 3 beperkingen ga je er weer een 4e invoeren. 

Optimale oplossing is hier 𝑥1 = 2 en 𝑥2 = -2, 

niet aanneembaar dus nog eens simplex 

toepassen,  

We moeten nog een spil vinden maar dit 

gaat niet volgens het duale dus het stelsel is 

STRIJDIG! Er is geen doorsnede tussen de 

beperkingen dus daarom is het strijdig (zie 

figuur 2 hieronder). 

 Oplossing is weer slechter 

geworden, maar nu is ze wel geheel! het is 

een potentieel optimale aanneembare 

oplossing! 
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LIFO, je smijt 𝑥1 ≥ 2 eruit, dan kijk je naar 𝑥2 ≤ 0 en daar moetje niets extra meer doen dus nu ga je 

naar rechts helemaal. 

 𝑥2 ≥ 1 

 

Je kan hier kiezen: allebei -3 als quotiënt, kies wat 

u het leven het gemakkelijkst maakt. 

 

 

 

 

 

 

 

De boom is af, nu vergelijk je de optimale waarden met elkaar. 

Je vraagt je af: “Zijn er nog deelverzamelingen die ik moet onderzoeken?”  Néén: klaar 

 

Dit soort boom algoritme noemt een Branch & Cut algoritme.  

  

Hier is gewoon afronden 

aanneembaar, maar wat wij 

verdienen wel 3miljard in 

plaats van 2 miljard 
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Hoofdstuk 13: 0-1 lineaire programmering 
 Lineair programma 

o Bassisoplossing aanneembaar ⇒ simplex 

o Basisoplossing Niet Aanneembaar, maar optimaal ⇒ Duaal Simplex Algoritme 

 Als ∃𝑗 ∶  𝑥𝑗  ∈  ℕ ⇒ (mixed) Lineair Programma 

 Wat nu als het een Lineair Programma met ∀𝑗 ∶  𝑥𝑗  ∈ {0,1}? 

 

 0-1 Lineair Programma 

 

Uitleg: Wat als het gehele getallen lineaire programma zo specifiek is dat het enkel nullen en enen 

zijn?  Binaire Lineair Programma = ja nee, true false. 

- Misschien kunnen we gebruik maken van de natuur van 0 en 1 in het LP (vermenigvuldigen 

met 0 en 1) om binaire Lineair Programma te bekomen. (0 is opslorpend element van 

vermenigvuldiging) 

13.1 Gehele getallen programmering 
 ∝ = afronding naar beneden 

van 𝑥𝑗 

 

 Extra vergelijking toevoegen 

om deelverzamelingen te bekijken, 

uiteindelijk meerdere 

deelverzamelingen samen vormen de 

hele verzameling.  

 

 

 

13.2 Lineair Programma: Algoritme 
1. Voorwaarde toevoegen 

2. Is de oplossing nog beter dan de beste tot nu toe gevonden? 

o Nee? ⟹ Terug 

o Ja? ⟹ Stap 3 

Door meer beperkingen in te voeren zal oplossing altijd slechter worden of gelijk, maar is de oplossing 

beter dan de beste tot nu toe gevonden in andere deelverzamelingen? 

3. Is oplossing ∈  ℕ? 
o Ja ⟹ Betere kandidaat ⟹ Terug 
o Neen ⟹ Stap 1 

We gaan terug in de boom om andere voorwaarden te optimaliseren indien het geheel is 
 

 Branch And Bound (cut) Algoritme 
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13.2.1 Branch and Bound: Algemeen 

 

Omega: je moet ze kunnen aftellen: een ℕ of ℤ verzameling bijvoorbeeld ( ℝ niet) 

A: deelverzameling van omega 

- Expliciet oplossen: alle mogelijkheden checken, dit is echt ni te trekken dees kan Chuck Norris 

zelf niet, stel een pc die belachelijk snel is, zelf die kan dat niet. Enkel God (lees: Springael) kan 

het zo doen. 

- Impliciet oplossen: beste mogelijkheid voor stervelingen, verzamelingen per keer bekijken 

i.p.v. element per element en dan verzamelingen elimineren of optimaliseren. 

13.2.2 Componenten van een Branch and Bound Algoritme 

 Seperatieprincipe (Branching): om verzameling op te splitsen in deelverzamelingen 

 Evaluatiefunctie: geeft een grens (bound) voor de waarde van de oplossingen in de 

onderzochte (deel)verzameling 

 Toetsen: aanneembaarheid, optimaliteit en hoe separatie (= boomgraf) uitvoeren 

o Doel separatie: Onderzoekbare deelverzamelingen bekomen 

13.2.3 Branch and Bound: onderzoekbare deelverzameling 

1. ∄ Aanneembare oplossingen 

2. ∄ Betere aanneembare oplossingen dan 𝑥𝑝𝑜𝑡  

3. ∃ Betere aanneembare oplossing vergeleken met 𝑥𝑝𝑜𝑡 en ze is 

gemakkelijk te bepalen 

Als de deelverzameling onderzoekbaar is 

 Regressie (back tracking) 

Als de deelverzameling niet onderzoekbaar is 

 Separatie 

Op basis van 1 test kan je misschien de helft van mogelijkheden wegsmijten. 

Als je ziet dat 1 verzameling geen oplossing heeft dan de beste die je tot nu toe hebt dan mag die ook 

weg. 

Regressie die niets met Peter Goos te maken heeft. Je gaat terug naar het vorige niveau.  



Pagina 76 van 90 
 

 

13.2.4 Brand and Bound: Evaluatiefunctie en toetsen 

De evaluatiefunctie 𝐵(𝑆) voldoet aan volgende eigenschappen 

1. 𝐵(𝑆) ≤  min
𝑥∈𝑆

{𝑓(𝑥)} 

2. 𝑎𝑙𝑠 𝑆 𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑧𝑜𝑒𝑘𝑏𝑎𝑎𝑟 𝑖𝑠: 𝐵(𝑆) =  min
𝑥∈𝑆

{𝑓(𝑥)} 

Bound(S) 

- Elk ding moet 1 + 2 + 4 hebben, de andere hoef je er niet bij te zetten maar maken het wel 

sneller.  

- Als je aan 4 voldoet kan je niets zeggen, als je er niet aan voldoet dan mag het niet. 

 

13.3 Oplossen van 0-1 lineair programma 

STAP 1: Canonische Vorm schrijven 

 (De vb’en zijn niet aan elkaar gelinkt) 

- We gaan altijd veronderstellen dat het gaat om een minimalisatie. Ook moeten alle condities 

zo geschreven zijn als in eerste lijntje weergegeven.  

- Transformaties om om te zetten naar het standaardding, volg dit plan! 

- 𝑀𝑎𝑥(𝑓(𝑥)) = − 𝑀𝑖𝑛𝑓(−𝑓(𝑥)) zie tekening om te onthouden 

- y = de booleaanse complement ofzo 

- Van de kleiner of gelijk moet je een groter of gelijk maken 

- Als je ergens de transformatie doet moet dat overal.  Gebaseerd op doelfunctie! In 

doelfunctie veranderen  ook in rest veranderen! 
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STAP 2: Separatieprincipe 
  

LIFO 
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STAP 3: Evaluatiefunctie 

 

 Hier komt de reden voor positieve c’s. Er wordt opgeteld en enkel en alleen positieve getallen, 

het is een Min dus je wilt zo weinig mogelijke optellingen. 

 Met die info over aanneembaarheid vorm je het algoritme 

 

 

 

Opmerking: Dit deel is bizar onduidelijk en wordt niet super goed uitgelegd in het verdere verloop van 

de samenvatting, pagina 80 en verder, geven echter een oefening uitgewerkt die deze leerstof ietwat 

duidelijk maakt! 

  

3) x3 staat op 1, x1 staat op 0, dit is het geval in S4, we gaan zo naar beneden tot S6 en S5 die ons beiden 

geen voldoening geven dus gaan we uiteindelijk weer helemaal naar boven in de boom tot X3 = 0. 

4) Je voegt 4 toe want blijkt dat hij onderzoekbaar is, dus als je die tegenkomt in andere dan onderlijn je die. 

5) In stap 5 zijn 1 en 4 geschrapt (=0) en is 3 niet onderlijnt en dus  

6) In stap 6 gaan we terug naar boven omdat er geen conclusie kan getrokken worden voor de ander stap 

daar helemaal vanonder.  

In plaats van dat alles getekend wordt, werkt de PC gewoon op 1 array, want de hele boom is soms 

belachelijk veel te groot 
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TOETSEN 

  

Er is toch nog een 

andere betere 

oplossing. Deze ganse 

verzameling in de 

vuilbak 

Je doet dit voor elke variabele apart, 

je zet de eerste op 1 je test dit OK, je 

zet dan de 2e op 1, test dit … enkel 1 

variabele per keer op 1 

 

Babiche maakt dees duidelijk in de oefeningen! 
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Als 𝑉𝑜𝑝𝑡 op oneindig staat dan moet je de bijbehorende test niet doen want dan voldoet het sowieso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Typfoutje: x6 moet y6 zijn) 

Alle coëfficiënten positief en alle beperkingen in juiste richting 

 

OPLOSSING: 

 

Je schrijft het apart zo neer in matrix vormen op een 

apart blad en houdt deze naast je voor de verdere 

berekeningen die constant hierop terugvallen. 
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 De beste oplossing is alles op 0 zetten, dit is het goedkoopste, dan is de oplossing -9, dit is een 

constante die erbij stond.  

 Test 1 en Test 2 doe je niet want alles is kleiner dan oneindig  hier nog niet doen 

 T3: uw 𝑏 −  𝐴 ∗  �̅�  

 T4: t – alle mogelijke dingen die je op die plaats kan zetten (enkel de positieve coëfficiënten 

van de VRIJE-variabelen) ⟹ 2 − 1 − 2 − 3 − 5 =  −9 𝑒𝑛 9 − 4 − 5 − 1 =  −1 𝑒𝑛 … 

  Hier zien of het strijdig is of niet (kan zijn dat eerste tabel echt al strijdig is op examen)  hier 

allemaal negatief, dus zal er al wel zeker een optimale oplossing zijn, Er zijn geen positieve dus 

over naar T5 

 T5: enkel naar positieve t’s kijken – de overeenkomstige kolom uit matrix A 

 2 – 1 + 9 - -2 + 1 – 0 = 13 (zie matrix b en A) 

 2-2+9 -0+1-(-2) =12 

 2 – 3 zien wij als 0, géén negatieve bijdragen!! 

 2 -5 = 0 

 𝑠(𝑦4) Is de kleinste, dus die kies je 

 Merk op als je 𝑠(𝑦𝑥) gelijk aan 0 vindt dan neem je die want je kan 

niet lager 

 

Zolang er een positieve t is, is het niet aanneembaar. 

 

Nu s berekenen met 2 overgebleven rijen waar t nog positief is. Je berekent het niet voor 𝑦4 want die 

is niet meer vrij. We reduceren hier het probleem van 32 naar 16 mogelijkheden. (Na het 2e schema) 

 

In het 3e schema is er nog maar 1 schending, namelijk de 3e component de rest is negatief of 0. Bij p 

alles negatief of 0 dus ga je weer s’en uitrekenen voor allen.  
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 Nu nog maar 8 oplossingen in eerste schema.  

 2e schema, alle t’s negatief of 0 dus de y waarde is aanneembaar! Het duurt soms lang voor je 

een eerste oplossing krijgt maar eens je die hebt kan het heel snel gaan. 

 We onderlijnen 6 dus we zetten die vast op 0, van belang voor berekening P en s’en. 

 T2, bij beiden gelijkstellen aan 1 wordt het groter dan 4, dus gelijk laten aan 0. 

 Test 1, 2 en 𝑐�̅� zijn dezelfde als vorige, dus kan je gewoon kopiëren. Je ziet nu dat het niet 

aanneembaar is geworden.  

 P = T want er zijn geen vrije variabelen meer om van t af te trekken. In deze deelverzameling 

zitten geen aanneembare oplossingen want er is een positieve p!! 
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 2e schema, je gaat weer naar boven in level. In die verzameling van 8 oplossingen zit er geen 

één aanneembare 

3e schema  

Je zegt over de helft van de oplossingen dat ze niet aanneembaar zijn. 

Vergeet niet, je hebt transformaties gedaan dus moet je die ongedaan worden, de waarde van de 

doelfunctie zal dus anders zijn dan wat je daar bekomt. Transformeren! 

 

 

 

Branch & Bound: 

Die werken op verzamelingen van oplossingen, trekken conclusies over verzamelingen zei het over de 

aanneembaarheid of optimaliteit.  

Wetenschappers die checken, hoe scherper bound, hoe beter.  

Moeilijkheid is dat vanaf je 1 variabele meer hebt de complexiteit exponentieel stijgt. 
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Examen volgens prof: 

- Oefeningen laatste les sowieso 

- Algoritme lp en duaal simplex niet expliciet uitrekenen, wel hier is een tabel en er mankeren 5 

tabellen, of verschillende tabellen en jij stelt de beslissingsboom op of wat gebeurt er hier in 

de tabel of in de boom 

- Simpel probleem: pseudocode schrijven hiervoor, de code moet kloppen, geen logisch gat dat 

erin zit 

- Hier is een pseudocode, wat komt eruit? 

- Pas deze pseudocode toe, probeer de laatste les voorbeeld in pseudocode te gieten. 

- Vertaalprobleem, Jos gaat winkelen en heeft zo veel plaats….  (Het vertalen van een probleem 

in minimalisatie/ optimalisatie en bijhorende vergelijking, niet oplossen ervan. 

 

 Het gaat hem om het begrijpen van de leerstof en toepassen, niet 

vanbuiten leren van dingen. 

Examen volgens assistent: 

HC 1: 

- Oefening met het opstellen van pseudocode, vb. schrijf een pseudocode hoe je naar de les 

komt; ik sta op, poets tanden, …. 

 Als je het niet wiskundig kunt opschrijven doe het dan in woorden. 

- Nulpunt zoeken van Newton Descent, … je moet die niet vanbuiten kennen, het belangrijke is 

dat het een algoritme heeft met een pseudocode.  

 Ze zullen nooit vragen geef pseudocode van Newton Rapson 

HC 2: 

- Weet goed wat extrema inhouden, wat het doet: weet dat het itteraties heeft, dat het blijft 

lopen tot een bepaald punt.  

- Je begint: initialiseert dan … 

- Van Newton Rapson moet je de pseudocode kunnen interpreteren 

- Multidimensionale uitbreiding van gradiënt niet kennen enz. 

- Descent Ascent methode ook gewoon kunnen interpreteren 

 Het gaat van de repeat until (slide 8 is de essentie van de methode) 

Vb. je vindt zoekrichting of stapgrootte op deze manier nu moet jij pseudocode schrijven 

Ook line search kunnen interpreteren! Niet reproduceren. (Slide 10 je maakt stap kleiner en kleiner tot 

je in domein zit, dan check je of het een goede stap is) Het idee erachter is belangrijk. Vb.: je wil 

verhuizen maar het moet binnen Antwerpen blijven. 

- Niet leren wat elke stap doet, wel: dit is een conditie, checkt of die voldaan is of niet, … 

 Examen: je krijgt een pseudocode en je moet ze interpreteren. 

HC 3: 

Kunnen vertalen naar wiskundig model => lineaire programmeren 

- Beslissingsvariabelen 

- Doelfunctie 

- Voorwaarden 
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Die dingen kunnen opstellen, dat is het. 

HC 4: 

/ 

HC 5: 

Kijk naar les 8 het voorbeeld van het examen. Hoeveel lln.: hulpvariabelen!  Hulpvariabelen 

Uit de voorwaarden haal je meestal de hulpvariabelen: dat lokaal zo veel studenten, dus dan aantal lln. 

of functie als extra ding 

Graaf (slide 5): een voorstelling, manier om duidelijk voor te stellen 

Slide 6 is belachelijk belangrijk 

HC 6: 

Job Shop & Flow Shop, onderdeel en positie van belang.  

Doelfunctie: zo kort mogelijk achter elkaar, daarom hulpvariabelen zoals pauze enz. maar die zijn 

uitgedrukt in de (beslissingsvariabelen?) 

HC 7: 

Vertalen is belangrijker dan het oplossen van flow shop model 

HC 9: 

Wat wil de Zj – Cj zeggen: coëfficiënten van die basis in mijn doelfunctie 

(Slide 24 is het enige wat je moet kennen in principe) 

HC 10: 

(Slide 6) 

Slide 9 niet gezien in oefeningen maar wel voor opletten! 

Slide 19 goed kennen 

HC 12: 

Goed kunnen 

Slide 12 begrijpen: voorlaatste stap moet je alles weglaten met een streep 

Probeer het probleem van in het HC zelf op te lossen! 

Alles van in les 12 super goed kennen. 
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