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Samenvatting
Dit proefschrift gaat over pen polyhedral? bonadoring van grooporingsproblemen. Het gebruik van polyhedralo terhniekc>n om gohooltallige prohlomen
op te lossen is niet nieuw. Men kan de geheeltalligo oplossingon interpreteren
als punten in een ruimte. VVordt onder do oplossingen de hoste gezocht met
betrekking tot een lineaire doelstellingsfunrtie, dan kan men het prnhleeni
als lineair programmeringsprobloem oplossen door te optimaliseren over het
convex omhulsel van de oplossingen. Voor deze benadering heeft men een
beschrijving nodig van het convex omhulsel (een polyhedron), in de vorm
van lineaire ongelijkheden. Het bepalen van deze beschrijving is doorgaans
niet eenvoudig. Een polyhedrale benadering van een probleem loont alleen
wanneer het probleem vaak genoeg voorkomt.
Een speciflek groeperingsprobleem is meestal relatief zeldzaam. Wei zijn
er grote verzamelingen groeperingsproblemen die veel op elkaar lijken. Hot
verschil tussen twee groeperingsproblemen zit hem vaak in enkele additionelc
beperkingen, waardoor de verzamelingen van toelaatbare oplossingen van de
twee problemen bijna hetzelfde zijn, maar net niet helemaal. De beschrijving
van de convex omhulsels lijken dan in de regel ook veel op elkaar. In het
eerste gedeelte van dit proefschrift worden technieken om van deze gelijkeriis
gebruik te maken behandeld en aangescherpt. De laatste vier hoofdstukken
hebben betrekking op de beschrijving van de convex omhulsels van twee bekende problemen, waarbij de eerder genoemde technieken worden gebruikt.
Naast een overzicht van het proefschrift wordt in Hoofdstuk 1 aan de
hand van een eenvoudige instantie van een geheeltallig probleem geke.nsche.tHt
hoe polyhedrale technieken kunnen worden toegepast om een dergelijk probleem op te lossen. Ook worden definities gegeven die voor dit proefschrift
van belang zijn.
In Hoofdstuk 2 staat het verband tussen de dimensie van een polyhedron
en de dimensie van de projectie van dat polyhedron centraal. Projectie
is een techniek die kan worden gebruikt om op een verantwoorde manier
beslissingsvariabelen uit een modelformulering te verwijderen. Deze techniek
levert vaak veel ongelijkheden op, die echter lang niet allemaal nodig zijn
voor de beschrijving van de projectie. Het antwoord op de vraag of een
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ongelijkhoid noodzakolijk is, hangt samen met de dimensie van het raakvlak
van do projectie dat hoort bij de vergelijking.
In hot. daaropvolgondo hoofdstuk komt een techniek ter sprake die kan
wordon gebruikt oin beslissingsvariabelen toe te voegen aan een modelforiniiloring. Doze techniek is gebaseerd op de constatering dat een raakvlak
van oeM polyhedron zelf ook eon polyhedron is. We laten zien hoe uit de
boschrijving van ecu raakvlak de beschrijving van het polyhedron kan wordon afgoloid.
Sommigo ongolijkhodon zijn van moor praktische waarde dan andore. In
Hoofdstuk 1 boKtudcrcn we een manicr om ongelijkheden in dit opzicht met
olkaar to vorgolijken.
Vorvolgens wordt in Hoofdstuk 5 con polytoop (een begrensd polyhedron) bestudoerd, waarvan het achterliggende probleem als volgt kan worden
boschrovon. (Jogovon zijn eon aantal steden. Als ik van de ene naar de andere
stud ga, moot ik een bepaald bod rag botalon, of krijg ik een bepaald bedrag.
Hot hod rag blijft constant, on hangt dus niet af van de de andere steden
die ik mogolijk hob bezocht. Nu zoek ik een cyclische route met maxiinale
opbrengst. Dit probleem lijkt voel op hot bekende handelsreizigersprobleem,
maar or is eon belangrijk verschil: ik hoef niet alle steden te bezoeken. Het
handolsroizigorsprobloom is vool bestudeerd, en er is veel bekend over het
correspondoronde polytoop. We maken daarvan gebruik door eerst aan het
model van hot handolsreizigorsprobleem variabelen toe te voegen, en dan
doze variabolon woor uit hot model to projecteren.
In Hoofdstuk 6 worden modollon voor het eel formatie probleem met
olkaar vorgolokon. Dit probloem maakt deol uit van een productie strategio (rr//«/rtr mrtnu/nr/Mrmjf) waarbij hot productie systeem wordt gesplitst
in productie cellen. Naast het bespreken van bestaande modellen, wordt
oon niouw model gopresentoord, waarbinnen een grote verscheidenheid aan
additionolo bo|)orkingen on doelmatigheidscriteria tot uitdrukking gebracht
kunnon worden.
Hot convex onihulsol van de oplossingen van dit model heeft een aantal
mtorossanto eigonschappon, die in Hoofdstuk 7 worden aangetoond. In het
laatsto hoofdstuk wordt voor dit polytoop een techniek gepresenteerd om
nieuwo ongolijkhodon af to leidon door bekende ongelijkheden met elkaar te
combinoron.

