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Samenvatting
(Summary in Dutch)

Dit proefschrift heeft als onderwerp high multiplicity scheduling prohli'ineti,
oftewel scheduling problemen waarin veelvuldigheid wn rol spwit. in een
traditioneel scheduling probleem, bestaat dt> {>r<>b!<*<>!»}>f>whrijviüg wit «M»IS
verzaineling van taken en een verzameling van niiddelen. Het probleem
bestaat er vervolgens uit om toewijzing in de tijd te vinden van de mid-
delen aan de taken, op zodanige wijze dat een bepaalde doelstellingsfunctie
wordt geoptimaliseerd. In een high multiplicity scheduling probleem, bestaat
de probleembeschrijving niet uit individuele taken, maar uit types van taken,
en wordt van ieder type omschreven hoeveel taken van het betreffende type er
zijn. Hierdoor is de probleembeschrijving significant compacter dan wanneer
ieder van de taken apart wordt omschreven. Dit proefschrift bestudeert effici-
entie beschrijvingen van verscheidene aan de praktijk gerelateerde high mul-
tiplicity scheduling problemen en hun oplossingen, alsmede de mate waarin
het mogelijk is ze op efficiente wijze op te lossen.

Vanuit theoretisch oogpunt zijn er verscheidene onderzoeksvragen die
gesteld kunnen worden, waaronder de volgende drie:

1. Hoe verändert de complexiteit van een probleem wanneer we van enkel-
voudigheid naar meervoudigheid gaan?

2. Kunnen algoritmes die voor enkelvoudige versies zijn ontwikkeld ook
worden toegepast in high multiplicity problemen?

3. Hoe dient de oplossing van een high multiplicity probleem te worden
gerepresenteerd?

Dit proefschrift beantwoordt deze vragen voor een aantal bekende com-
binatorische problemen.

179



Hoofdstuk 1 geeft een formele introductie in high multiplicity scheduling.
Bovendien biedt het een gedetailleerde beschrijving van de onderzoeksvra-
gen die in het kader van high multiplicity relevant zijn. Hoofdstuk 2 bevat
een complexiteitsraamwerk voor de analyse van high multiplicity scheduling
Problemen. Doel van dit raamwerk is om output gerichte complexiteitsmaat-
staven te definieren voor algoritmes die een bepaalde natuurlijke beschrijving
van de oplossing geven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar algoritmes
die de oplossing weergeven als een verzameling van intervallen en algoritmes
die de oplossing weergeven als een projectie.

In Hoofdstuk 3 beschouwen we het bekende handelsreizigersprobleem,
meer specifiek het high multiplicity traveling salesman problem. Dit prob-
leem is op verscheidene manieren gerelateerd aan scheduling problemen. Een
taak correspondeert in dit geval met het bezoeken van een stad. Hoofd-
stuk 3 onderzoekt hoe de structuur en de waarde van de optimale oplossing
samenhangten met de veelvuldigheid, bijvoorbeeld door deze te parametris-
eren. Bovendien laten we zien hoe optimale oplossingen voor problemen met
hoger veelvuldigheden kunnen worden verkregen op basis van oplossingen
voor lagere veelvuldigheden.

Hoofdstuk 4 beschouwt een onderhoudsplanningsprobleem, het "periodic
maintenance problem". In dergelijke problemen bestaat een aantal machines,
en een taak correspondeert met het verlenen van onderhoud aan een ma-
chine. Doelstoiling is om de onderhoudsbeurten zo in te plannen dat de som
van de onderhouds- en productiekosten zo laag mogelijk is. In dit hoofd-
stuk richten we ons vooral op het berekenen van optimale oplossingen voor
dit probleem. Daartoe onderzoeken we diverse mathematische formulerin-
gen waaronder geheeltallige lineaire programmeringsformuleringen met een
goed LP relaxatie. Op basis van deze formuleringen lossen we grote prob-
leeminstanties op met behulp van branch-and-price technieken. Dit resulteert
in de ecrste exacte oplossingsmethoden voor periodic maintenance proble-
men, en we geven dan ook uitgebreide reken resultaten.

Hoofdstuk 5 beschouwt een varieteit aan supply chain gerelateerde schedul-
ing problemen en him high multiplicity aspecten. We gebruiken het in hoofd-
stuk 2 ontwikkolde Instrumentarium om hun complexiteit te onderzoeken
en om goschikte beschrijvingen voor de oplossingen van de problemen te
definieren. We laten bovendien zien hoe een aantal klassieke algoritmes voor
traditionele scheduling problemen kan worden toegepast op high multiplicity
problemen.

Hoofdstuk 6 beschouwt een speciale klasse van project scheduling proble-
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men, namelijk project scheduling problems with irregular costs. We richten
ons daarbij op een generalisatie van het klassieke discrete time-cost trade off
problem, waarin de kosten onregelmatig verlopen, en afhankelijk zijn van de
begin- en eindtijden van de taken. We geven een complect overzicht over
de complexiteit van het probleem en van haar approxiineorbaarheid voor
verscheidene natuurlijke klassen van precedentierelaties, en voor Varianten
waarin veelvuldigheid een rol speelt.
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