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Samenvatting

Bij het twee-dimensionale strip- en bin-packing probleem moeten rechthoeken die niet gero-
teerd mogen worden in een strip worden geplaatst met respectievelijk oneindige en eindige
hoogte. Hierbij is het de bedoeling om de benodigde hoogte zo klein mogelijk te houden. Er
bestaan verschillende methoden om deze optimalisatieproblemen op te lossen, die echter niet
allen de optimale oplossing hoeven te geven.
In deze scriptie bespreek ik vier bestaande heuristieke methoden voor het strip-packing pro-
bleem en pas ik drie algoritmes toe op een praktijkvoorbeeld. Verder schrijf ik twee van de
drie heuristieke algoritmes om zodat toepassing op het bin-packing probleem mogelijk is. Tot
slot vergelijk ik de resultaten van de verschillende algoritmes en geef ik redenen waardoor de
gevonden verschillen verklaard zouden kunnen worden.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Probleemomschrijving

Al vele jaren is men bezig met onderzoek naar packing problemen. Het doel van het oplossen
van deze problemen is een optimale plaatsing van objecten met vooraf vastgestelde afme-
tingen zodat bepaalde kostenfuncties worden geminimaliseerd [4]. Een voorbeeld van zo’n
kostenfunctie is het meten van de verspilde ruimte. Het packingprobleem kan in verschillende
dimensies voorkomen.

In dit onderzoek ga ik me bezighouden met een tweedimensionaal probleem. Ik begin met
het strip-packing probleem. Hierbij gebruik ik een strook (strip) met vastgestelde breedte en
oneindige hoogte. Daarnaast heb ik n rechthoeken met een vaststaande hoogte en breedte.
Deze rechthoeken moeten op een zo gunstig mogelijke manier worden geplaatst op de strook.

Er bestaat altijd een optimale oplossing. Vaak zijn echter de omstandigheden waaronder de
oplossing gevonden moet worden zó, dat het niet mogelijk of wenselijk is om de optimale
oplossing te verkrijgen. Zo kan het zijn dat er voor het vinden van de optimale oplossing een
zeer complex algoritme nodig is, dat erg tijdrovend is. Dit kan zowel in het schrijven van
het algoritme zitten als in de uitvoering ervan. Vaak heeft een bedrijf niet genoeg tijd om
hierop te wachten. Ik ga me daarom bezig houden met heuristieke oplossingen. Heuristiek wil
hier zeggen: gebruikmakend van een aantal voorwaarden in een acceptabele tijd een oplossing
vinden die bruikbaar is in de praktijk, maar niet altijd optimaal [1].

Een restrictie die aan het algoritme wordt opgelegd is guillotine-packing. Dit houdt in dat er
telkens met één doorsnijding, horizontaal of verticaal, rechthoeken los kunnen worden gesne-
den uit de strook, zonder dat andere rechthoeken worden doorsneden [2]. Dit is gëıllustreerd
in figuur 1.1. Hierbij is goed te zien dat bij de rechterstrook zowel horizontaal als verticaal een
lijn kan worden getrokken zonder dat een rechthoek doorsneden wordt. Bij de linkerstrook
kan er nergens een horizontale of verticale lijn worden getrokken zonder dat een rechthoek
doorsneden wordt. Hier is dus geen sprake van guillotine-packing.

Een andere restrictie die wordt opgelegd is dat de rechthoeken niet gedraaid mogen worden.

Naast het strip-packing probleem ga ik in dit onderzoek kijken naar het packing probleem
waarbij er een limiet zit op de hoogte. Dit wordt ook wel het bin-packing probleem ge-
noemd [3]. Hierbij wordt er gekeken wanneer er zo min mogelijk stroken nodig zijn om alle
rechthoeken te plaatsen.
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Figuur 1.1: Guillotine packing

1.2 Toepassingen in de praktijk

Het packing probleem komt in de praktijk veel voor. Een voorbeeld van het strip-packing
probleem is een (on)eindig lange rol papier waar figuren op geprint moeten worden. Een toe-
passing van het bin-packing probleem is het zagen van rechthoeken uit een rij planken. Hierbij
wil men zo min mogelijk planken gebruiken, waardoor er zo min mogelijk afval overblijft. De
restrictie dat de rechthoeken niet gedraaid mogen worden is hierbij goed in te zien. Hout
heeft een eigen structuur, waardoor het voor sommige meubels wenselijk is dat rechthoeken
in één richting uit de planken gehaald worden.
Het bin-packing probleem komt ook voor bij de kleding- en glasindustrie. Bij deze laatste
wordt over het algemeen niet de restrictie opgelegd dat de rechthoeken niet gedraaid mogen
worden [3].

Naast het tweedimensionale packing probleem toegepast op rechthoeken bestaan ook com-
plexere varianten. Van de strip-packing variant is het spel tetris hier een voorbeeld van.
Hierbij is de strip rechthoekig en oneindig lang, maar zijn de figuren die erin moeten worden
geplaatst niet per se rechthoekig.
Het packing probleem kan ook op een andere manier worden uitgevoerd, waarbij er geen recht-
hoekige strip is waarin rechthoeken moeten worden geplaatst, maar een willekeurig oppervlak.
Denk bijvoorbeeld aan het snijden van rechthoekige stukken leer uit een grillig oppervlak zoals
een runderhuid.
Zowel bij het spel tetris als bij de runderhuid worden er andere vormen dan alleen rechthoeken
gebruikt. Hierdoor zijn de algoritmes waar ik mij mee bezig ga houden niet direct toepasbaar
op deze problemen.
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Hoofdstuk 2

Verschillende algoritmes

Er bestaan verschillende algoritmes om de packing problemen op te lossen [4]. Ik beschrijf
hieronder vier algoritmes die gemaakt zijn voor het strip-packing probleem. Drie van de vier
algoritmes ga ik hierna toepassen op zowel een strip met oneindige als met een eindige hoogte.

2.1 Afnemende hoogte-algoritmes

Zowel het NFDH-, het FFDH- als het BFDH-algoritme behoren tot de decreasing height-
algoritmes. Deze algoritmes gaan ervan uit dat de input eerst gesorteerd wordt op afnemende
hoogte. Vervolgens wordt de grootste rechthoek genomen en in de linkeronderhoek van de
strip geplaatst. De bovenkant van deze rechthoek vormt de hoogte van het eerste niveau.
Hierna worden de rechthoeken één voor één rechts naast de eerste rechthoek geplaatst, totdat
er geen ruimte meer is in de breedte.

Vanaf dit punt gaan de algoritmes verschillen.

Het algoritme dat het meest basis is, is het NFDH: next-fit decreasing height-algoritme
[5]. Als de rechthoeken niet meer op het onderste niveau passen, wordt er een nieuw niveau
gemaakt. De hoogte van dit niveau wordt bepaald door de hoogte van de eerstgeplaatste
rechthoek op dit niveau. Als eenmaal een volgend niveau bereikt is, wordt er niet meer
teruggegaan naar een eerder niveau. Ook al zou een andere rechthoek daar wel passen. De
strip wordt zo van links naar rechts en van onder naar boven opgevuld.

Het FFDH: first-fit decreasing height-algoritme verschilt van het NFDH-algoritme, doordat
er telkens gekeken wordt of er geen lager niveau is waar de te plaatsen rechthoek past. De
rechthoek wordt vervolgens op het laagst passende niveau geplaatst.

Om een goede simulatie van het NFDH- en het FFDH-algoritme te zien, verwijs ik naar de
site http://users.cs.cf.ac.uk/C.L.Mumford/heidi/Approaches.html [5].

Evenals bij het FFDH-algoritme wordt bij het BFDH: best-fit decreasing height-algoritme
gekeken of er geen lager niveau is waar de rechthoek past. Hierbij wordt echter niet het laagste
niveau aangehouden, maar het niveau waarbij de minste horizontale ruimte overblijft als de
rechthoek zou worden geplaatst.

Deze drie algoritmes worden gedemonstreerd in figuur 2.1. Hiervoor zijn de rechthoeken gesor-
teerd op hoogte en vervolgens genummerd. Hierbij zie je goed hoe er in het NFDH-algoritme
niet meer terug wordt gegaan naar het onderste niveau, waar bij de andere twee algoritmes
rechthoek nummer 5 wel op het onderste niveau is geplaatst. Tussen rechthoek 7 en de rech-
terwand van de strip zit minder ruimte dan tussen rechthoek 5 en de rechterwand van de strip.
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Figuur 2.1: Afnemende hoogtes

Op beide plekken past rechthoek 8. Bij het FFDH-algoritme wordt de rechthoek geplaatst
op het laagste niveau waar het past, terwijl deze bij het BFDH-algoritme wordt geplaatst op
het niveau waarbij de minste ruimte overblijft.

Met het NFDH- en het FFDH-algoritme zal ik straks verder werken.

2.2 Splitfit-algoritme

In het splitfit-algoritme wordt gebruik gemaakt van het FFDH-algoritme. Voordat dit kan
gebeuren worden de rechthoeken herschaald zodat de breedte van de strip lengte 1 heeft. Deze
herschaalde rechthoeken worden bijeengezet in een lijst L.

Vervolgens wordt er gekeken wat het grootste gehele getal M ≥1 is waarvoor de rechthoeken
een breedte hebben die kleiner of gelijk is aan 1/M . L wordt verdeeld in twee sublijsten,
L1 en L2. Hierbij bevat L1 de rechthoeken waarvan de breedte groter is dan 1/(M + 1) en
L2 bevat de rechthoeken met breedte ≤ 1/(M + 1). In deze lijsten wordt er geordend naar
afnemende hoogte.

De rechthoeken uit lijst L1 worden geplaatst in de strip volgens het FFDH-algoritme. De
rechthoeken die op hetzelfde niveau komen worden bijeengenomen in een blok. Deze blokken
worden vervolgens gesorteerd op breedte. De blokken met een totale breedte groter dan
(M + 1)/(M + 2) worden B1 genoemd en op de bodem van de strip geplaatst. De blokken
met een totale breedte ≤ (M + 1)/(M + 2) (B2) worden daar bovenop geplaatst.

Er ontstaat op deze wijze een lege rechthoekige ruimte R met breedte 1/(M+2) en een hoogte
gelijk aan die de hoogte van B2 naast de geplaatste rechthoeken uit L1. In deze ruimte R
worden de rechthoeken uit L2 geplaatst, wederom volgens het FFDH-algoritme. Zodra een
rechthoek niet meer in de ruimte R past, wordt de rechthoek met behulp van het FFDH-
algoritme boven de al geplaatste rechthoeken uit L1 geplaatst.

Om te illustreren hoe het splitfit-algoritme werkt neem ik de rechthoeken die te zien zijn in
figuur 2.2. Deze worden opgedeeld in L1 en L2, waarbij L1 de rechthoeken bevat met een
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breedte groter dan 1/(M + 1) en L2 de rechthoeken met een breedte ≤ (M + 1)/(M + 2).
Zowel L1 als L2 worden vervolgens gesorteerd op hoogte. Zo zijn ze ook te zien in figuur 2.2.

Figuur 2.2: Lijst L, L1 en L2

In figuur 2.3 is getoond hoe de rechthoeken uit L1, die gesplitst zijn in B1 en B2 geplaatst
zijn. Naast B2 is een ruimte R waarin de rechthoeken uit L2 geplaatst zijn. In dit voorbeeld
past er maar één rechthoek, maar dit kunnen er ook meerdere zijn. De overgebleven recht-
hoeken uit L2 zijn op een nieuw niveau boven B2 geplaatst.

Figuur 2.3: Splitfit

Het splitfit-algoritme zal ik met het NFDH- en het FFDH-algoritme gaan toepassen op ver-
schillende datasets en ze daarna met elkaar vergelijken.
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Hoofdstuk 3

Gegevens vergelijken

3.1 Testgegevens

Om de verschillende algoritmes met elkaar te kunnen vergelijken maak ik gebruik van test-
gegevens. Er zijn wereldwijd verschillende testdata in omloop, zoals de Mumford-Valenzuela,
de Hopper en Turton en de Burke benchmark data [6]. Ik maak hier echter geen gebruik van.
De gegevens voor de testsets die ik gebruik komen uit een bedrijf waar meubels in elkaar
worden gezet. Voor deze meubels zijn verschillende onderdelen nodig die uit planken gehaald
moeten worden met een afmeting van 2070 bij 3100 mm. Deze onderdelen vormen stukken
uit een kast, zoals de deuren of het achterblad.
De testsets zijn gegroepeerd op onderdeel. Elke testset bevat de maten van de rechthoeken
die uit de planken gehaald moeten worden.
De 5 gebruikte testsets zijn:

1. zijden

Deze testset bestaat uit 77 rechthoeken, waarbij slechts 13 maten maar één keer voor-
komen. De overige afmetingen komen minimaal 2 tot maximaal 17 keer voor. De
verhouding van het aantal rechthoeken met een grotere breedte dan lengte ten opzichte
van het aantal rechthoeken met een grotere lengte dan breedte (oftewel de verhouding
grotere breedte:grotere lengte) is 50:27.

2. deuren

Deze testset bestaat uit 48 rechthoeken, waarbij 22 maten maar één keer voorkomen.
De overige afmetingen komen minimaal 2 tot maximaal 5 keer voor. De verhouding
grotere breedte:grotere lengte is 25:23.

3. blad en bodem

Deze testset bestaat uit 41 rechthoeken, waarbij 13 maten maar één keer voorkomen.
De overige afmetingen komen minimaal 2 tot maximaal 6 keer voor. De verhouding
grotere breedte:grotere lengte is 3:38.

4. achterwanden

Deze testset bestaat uit 36 rechthoeken, waarbij 29 rechthoeken één keer voorkomen.
De overige afmetingen komen 2 of 3 keer voor. De verhouding grotere breedte:grotere
lengte is 12:24.
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5. lafronten en kleppen

Deze testset bestaat uit 39 rechthoeken, waarbij 29 maten maar één keer voorkomen. De
overige afmetingen komen ieder twee maal voor. De verhouding grotere breedte:grotere
lengte is 0:39.

De rechthoeken uit de testsets zijn in paragraaf 3.4 terug te vinden als wordt getoond hoe de
rechthoeken geplaatst worden op de planken.

3.2 Strip-packing

Allereerst begin ik met het toepassen van de drie algoritmes (NFDH, FFDH en splitfit) op de
testsets waarbij ik de invalshoek van het strip-packing probleem gebruik. Ik ga er dus vanuit
dat de planken oneindig lang zijn, maar wel een vaststaande breedte van 2070 mm hebben.
Dit houdt in dat de rechthoeken aaneensluitend geplaatst kunnen worden. De code van de
programma´s die ik hiervoor geschreven heb, is te vinden in de appendices A, B en C.
Bij elk algoritme noteer ik welke hoogte nodig is om alle rechthoeken uit de verschillende
testsets te plaatsen. Ik wil graag weten welk algoritme het kleinste verliesoppervlak geeft.
Aangezien de oppervlakte van de rechthoeken uit een testset gelijk is, impliceert een grotere
benodigde hoogte om de rechthoeken te plaatsen een groter verliesoppervlak. Om te kijken
welk algoritme het minste verliesoppervlak geeft, is het daarom voldoende om te bekijken
welk algoritme de kleinste hoogte geeft.
De hoogtes van de algoritmes toegepast op de verschillende testsets zet ik tegen elkaar uit in
grafiek 3.1. Om iets meer gegevens te hebben, heb ik 2 testsets toegevoegd. Testset 6 zijden
blad en bodem bevat de gegevens van zowel testset 1 (zijden) als testset 3 (blad en bo-
dem). In totaal zijn dit dus 111 rechthoeken. Hierbij is de verhouding grotere breedte:grotere
lengte 53:65. Testset 7 achterwanden dubbel bevat tweemaal de gegevens van testset 4
(achterwanden), dus 72 rechthoeken. Hierbij is de verhouding grotere breedte:grotere lengte
24:48.

Figuur 3.1: Hoogtes strip-packing
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Uit de grafiek in figuur 3.1 is te zien dat voor deze testsets over het algemeen het FFDH-
algoritme de minste hoogte nodig heeft om alle rechthoeken in de strip te plaatsen. In één
geval is het splitfit-algoritme net iets beter, bij Achterwanden. Hierbij is de benodigde hoogte
die wordt bereikt met behulp van het splitfit-algoritme 13161 mm, tegenover 13188 mm wan-
neer gebruik wordt gemaakt van het FFDH-algoritme. Dit verschil is niet waarneembaar in
de grafiek. In totaal is het NFDH-algoritme vijf keer de slechtste, tegenover tweemaal het
splitfit-algoritme.

Een verklaring hiervoor zou gezocht kunnen worden in de verhouding van het aantal recht-
hoeken met een grotere breedte dan lengte ten opzichte van het aantal rechthoeken met een
grotere lengte dan breedte. Bij het NFDH- en het FFDH-algoritme wordt niet gekeken naar
de breedte van de rechthoeken. Het zou kunnen dat deze algoritmes beter werken bij recht-
hoeken die voor het grootste gedeelte langer zijn dan breed. Bij het splitfit-algoritme wordt
wel rekening gehouden met de breedte van de rechthoeken. Het zou kunnen dat hierdoor
rechthoeken die in verhouding breder zijn beter geplaatst kunnen worden.

Ik ga kijken of de verhouding van de lengte en breedte van de rechthoeken inderdaad van
invloed is op de werking van de algoritmes. Hiervoor zet ik de verhouding grotere breedte dan
lengte ten opzichte van grotere lengte dan breedte uit tegen de werking van de algoritmes op
de verschillende testsets. In paragraaf 3.1 is bij elke testset te lezen wat de verhouding is.

In de grafiek van figuur 3.2 is te zien welke plaats elk algoritme heeft gehaald. Hierbij staat
1 voor de laagst bereikte hoogte bij de testset en 3 voor de grootste hoogte (dus het slechtste
algoritme).

Figuur 3.2: Behaalde plaats verhouding breedte-lengte

Uit de figuur is duidelijk te zien dat het splitfit-algoritme bij deze testsets niet goed werkt
zodra er een grote meerderheid is van rechthoeken die langer zijn dan breed. Als de verhouding
1:2 is (breder:langer) dan geven het FFDH- en het splitfit-algoritme vergelijkbare uitkomsten.
Zodra de verhouding meer naar de breedte verschuift, is te zien dat het NFDH-algoritme het
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minst goed is om toe te passen op deze 7 testsets.

3.3 Bin-packing

In de praktijk is het werken met planken niet het strip-packing, maar het bin-packing pro-
bleem. Zowel bij het NFDH- als bij het FFDH-algoritme heb ik daarom de hoogte van 3100
mm verwerkt in de programma’s (zie appendices D en E). Hierdoor is direct af te lezen hoeveel
planken er nodig zijn voor elke testset.
Bij het splitfit-algoritme heb je met teveel factoren te maken om de hoogte gemakkelijk in
het programma erbij te kunnen schrijven. Hiervoor in de plaats heb ik met de hand bekeken
hoeveel planken er nodig zijn. Het benodigde aantal planken voor elke testset is uitgezet in
figuur 3.3.

Figuur 3.3: Benodigd aantal planken

Zoals blijkt uit de grafiek zijn er geen grote verschillen. Het absolute verschil zal iets groter
worden als er meer rechthoeken geplaatst moeten worden. Wel blijkt uit deze grafiek dat voor
deze 5 testsets het FFDH-algoritme het beste werkt.

3.4 Plaatsing van de rechthoeken

Om een beter beeld te krijgen hoe de rechthoeken geplaatst worden op de planken als rekening
wordt gehouden met de hoogte, heb ik de uitkomst van de verschillende testsets en algoritmes
getekend. Hierbij moeten de planken van links naar rechts van boven naar onder worden
gelezen. In een plank zijn de rechthoeken van onder naar boven geplaatst.

Bij de eerste testset in figuur 3.4 is goed te zien dat het NFDH-algoritme niet voordelig is
om de rechthoeken uit de plank te halen. Er zijn 6 planken nodig om de 77 rechthoeken
te plaatsen. Dit komt doordat er bij de eerste vier planken veel restafval is aan de zijkant.
Bij het FFDH-algoritme kan dit worden opgevuld met kleinere rechthoeken, waardoor er nog
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Figuur 3.4: Zijden
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maar 5 planken nodig zijn. Het splitfit-algoritme pakt hier slechts iets onvoordeliger uit dan
het FFDH-algoritme, doordat er een grote ruimte R ontstaat waar veel rechthoeken geplaatst
kunnen worden. Het verlies zit hier in de vier rechthoeken die samen B1 vormen en waarnaast
niets meer geplaatst wordt. (Immers, de ruimte R wordt alleen naast de rechthoeken uit B2
geplaatst, zie ook paragraaf 2.2.)

In figuur 3.5 is goed te zien dat het FFDH-algoritme het beste werkt voor de testset Deu-
ren. Doordat er een paar grote rechthoeken zijn met dezelfde afmeting krijg je een stuk lege
ruimte op plank 2 bij het NFDH-algoritme waardoor deze ongunstiger wordt. Doordat bij
het splitfit-algoritme L2 geplaatst wordt beginnend bij de hoogste rechthoek uit L2, ontstaat
er boven de rechthoeken uit L1 op plank 1 een groot stuk ruimte. Hierdoor zijn er ook met
het splitfit-algoritme 4 planken nodig.

Bij figuur 3.6 is te zien dat er veel restafval overblijft aan de bovenkant van de planken, om-
dat de planken erg lang zijn. Daarnaast geven het NFDH- en het FFDH-algoritme dezelfde
volgorde van de rechthoeken op de plank.

De eerste vier planken bij NFDH en FFDH zijn gelijk in figuur 3.7. Daarna is goed te zien dat
het NFDH-algoritme een ongustigere werking heeft dan het FFDH-algoritme op deze testset.
Het splitfit-algoritme begint anders, maar komt uiteindelijk ongeveer even goed eruit als het
FFDH-algoritme.

Bij de testset La en fronten in figuur 3.8 is goed te zien dat het bij voornamelijk smalle
rechthoeken niet voordelig is om het splitfit-algoritme toe te passen. Er ontstaat een zeer
smalle ruimte R, waardoor er een grote ongebruikte ruimte zit boven en naast de rechthoeken
uit L1. Doordat de smalle rechthoeken goed naast elkaar geplaatst kunnen worden, geven
zowel het NFDH- als het FFDH-algoritme dezelfde (betere) uitkomst.
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Figuur 3.5: Deuren
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Figuur 3.6: Blad en Bodem
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Figuur 3.7: Achterwanden
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Figuur 3.8: La en fronten
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Hoofdstuk 4

Uitleg codes algoritmes

De algoritmes voor NFDH, FFDH en splitfit heb ik geschreven met behulp van het program-
meerprogramma Matlab. De code van de algoritmes is te vinden in de appendices. Hier zal
ik uitleggen wat er als input gegeven moet worden en hoe je de output kan vertalen naar de
rechthoeken op de planken, zoals getekend in het vorige hoofdstuk.

4.1 NFDH/FFDH

De input en output van de NFDH- en FFDH-algoritmes is nagenoeg gelijk. Vandaar dat
ik deze hier samen behandel. Ik neem als voorbeeld testset 3 (blad en bodem) waarop ik
het FFDH-algoritme toepas volgens het strip-packing probleem. De gebruikte code staat in
appendix B.

Als input geef ik de matrix B die bestaat uit twee kolommen, waarvan de eerste de hoogte
van de rechthoeken weergeeft en de tweede de breedte. Daarnaast geef ik aan dat mijn strook
2070 mm breed is. De maten van de rechthoeken uit matrix B zijn ook in mm gegeven. De
volgende output wordt dan weergegeven:

SortB =

1.0e+003 *

2.3640 0.3870 0.0250

2.3640 0.3870 0.0240

2.0815 0.3655 0.0410

2.0640 0.3870 0.0230

1.9140 0.3870 0.0320

1.9140 0.3870 0.0310

1.9120 0.4850 0.0150

1.9120 0.4850 0.0140

1.7640 0.3870 0.0220

1.7620 0.4850 0.0130

1.7620 0.4850 0.0120

1.7620 0.4850 0.0030

1.7620 0.4850 0.0020

1.6120 0.4850 0.0170

1.6120 0.4850 0.0160
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1.4815 0.3655 0.0400

1.3590 0.5600 0.0190

1.3590 0.5600 0.0180

1.2020 0.3620 0.0290

1.2020 0.3620 0.0280

1.1810 0.4850 0.0210

1.1810 0.4850 0.0200

1.1620 0.4850 0.0010

1.1620 0.3750 0.0050

0.9020 0.3620 0.0270

0.9020 0.3620 0.0260

0.8815 0.3655 0.0390

0.8620 0.4850 0.0100

0.8620 0.4850 0.0090

0.8620 0.3750 0.0040

0.5620 0.4850 0.0070

0.5620 0.4700 0.0380

0.5620 0.4700 0.0370

0.5620 0.4700 0.0360

0.5620 0.4700 0.0350

0.5620 0.4700 0.0340

0.5620 0.4700 0.0110

0.5620 0.3870 0.0300

0.4220 0.4700 0.0330

0.4120 0.4850 0.0060

0.1120 0.4850 0.0080

RH_in_volgorde =

33 6 8 0 0

35 34 11 30 0

7 38 37 36 0

39 10 9 4 0

20 1 5 27 26

18 29 28 21 0

17 16 40 19 0

13 12 3 2 0

31 15 14 22 0

25 24 41 23 32

Totaaloppervlakblokjes =

2.2131e+007

Totalehoogte =
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1.2620e+004

Verliesoppervlak =

3.9917e+006

De eerste stap die het programma doet na het berekenen van de totale oppervlakte van de
rechthoekjes, is het nummeren van de rechthoeken uit matrix B. Hierna worden de rechthoeken
op hoogte gesorteerd. Dit wordt in de output weergegeven met SortB. In de derde kolom is
te zien hoe de oorspronkelijke volgorde is veranderd. Zo is rechthoek nummer 25 blijkbaar de
langste rechthoek, want deze staat nu op plaats 1.

Het volgende dat in de output te zien is, is de matrix die de volgorde van de rechthoeken
weergeeft zoals ze geplaatst zijn volgens het FFDH-algoritme. Hierbij worden alle rechthoeken
achter elkaar geplaatst, beginnend aan de onderkant van de matrix, werkend van links naar
rechts. Rechthoek 25 is het hoogst, zoals in matrix SortB te zien was, en is dan ook als eerste
rechthoek geplaatst links onder in de matrix. Vervolgens wordt nog het totale oppervlak van
de rechthoeken weergegeven (dit heet in het algoritme Totaaloppervlakblokjes), de totale
hoogte en het verliesoppervlak. Om snel de drie algoritmes te vergelijken kan er alleen naar
het verliesoppervlak gekeken worden.

Voor de algoritmes van NFDH en FFDH die toegepast zijn op het bin-packing probleem wordt
een soortgelijke output verkregen. Zie appendices D en E. Hier willen we echter weten hoeveel
planken er nodig zijn. Daarom wordt bij de input naast de breedte ook de hoogte van 3100
mm ingegeven. Bij de output wordt dan ook het aantal benodigde planken weergegeven. De
volgorde van de rechthoeken zoals het staat bij de output onder RH in volgorde verandert
niet. De enige verandering ten opzichte van het strip-packing probleem is immers dat er
gekeken wordt hoeveel planken er nodig zijn om de rechthoeken te plaatsen. De volgorde van
de rechthoeken zoals het bij RH in volgorde staat is dan ook dezelfde als die te zien is in
figuur 3.6, waar de rechthoeken op de planken zijn geplaatst.

4.2 splitfit

Het splitfit-algoritme zit complexer in elkaar dan het NFDH- en het FFDH-algoritme. Ik
neem weer als voorbeeld testset 3 (blad en bodem).

Als input geef ik dezelfde matrix B als in de paragraaf hiervoor, waarbij de eerste kolom de
hoogte van de rechthoeken bevat en de tweede kolom de breedte. Daarnaast geef ik weer aan
dat mijn strook 2070 mm breed is. De volgende output wordt dan verkregen:

B =

0.5614 0.2343

0.8512 0.2343

0.8512 0.2343

0.4164 0.1812

0.5614 0.1812

0.1990 0.2343
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0.2715 0.2343

0.0541 0.2343

0.4164 0.2343

0.4164 0.2343

0.2715 0.2271

0.8512 0.2343

0.8512 0.2343

0.9237 0.2343

0.9237 0.2343

0.7787 0.2343

0.7787 0.2343

0.6565 0.2705

0.6565 0.2705

0.5705 0.2343

0.5705 0.2343

0.8522 0.1870

0.9971 0.1870

1.1420 0.1870

1.1420 0.1870

0.4357 0.1749

0.4357 0.1749

0.5807 0.1749

0.5807 0.1749

0.2715 0.1870

0.9246 0.1870

0.9246 0.1870

0.2039 0.2271

0.2715 0.2271

0.2715 0.2271

0.2715 0.2271

0.2715 0.2271

0.2715 0.2271

0.4258 0.1766

0.7157 0.1766

1.0056 0.1766

afmetingen_R =

0.6565 0.2000

L2_met_L1_zonder_R =

30 33 6 8 0

36 35 34 11 0

4 7 38 37 0

26 39 10 9 0
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21 20 1 5 0

17 16 40 28 27

13 12 3 2 0

31 15 14 22 0

25 24 41 23 32

19 18 0 0 0

Hiernaast_R =

19

RH_in_volg_R =

29 0 0

Tot_hoogte =

1.3080e+004

Totaaloppervlakblokjes =

2.2131e+007

Verliesoppervlak =

4.9449e+006

M =

3

Bij het splitfit-algoritme wordt de input matrix B eerst herschaald, zodat de strook een breedte
van 1 heeft. De matrix B die als eerste output is getoond, is deze herschaalde matrix. Hierna
worden de rechthoeken uit deze matrix genummerd en verdeeld in L1 en L2. Hiervoor is een
M nodig (zie paragraaf 2.2), deze M wordt aan het eind van de output weergegeven. Bij
deze testset is M=3, dat wil zeggen dat L1 de rechthoeken bevat met een breedte die groter
is dan 1/4 en L2 de rechthoeken met een breedte kleiner of gelijk aan 1/4. De rechthoeken
uit L1 worden hierna geplaatst en verdeeld in B1 en B2, waardoor de afmetingen van R te
geven zijn. Dit is de volgende output die gegeven is. Hierbij staat de eerste kolom voor de
hoogte van R (dus tevens de hoogte van B2) en de tweede kolom voor de breedte van R, die
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verkregen wordt door 1/(M + 2), dus hier: 1/5.
Bij het NFDH- en het FFDH-algoritme kwam de matrix die de uiteindelijke volgorde van de
rechthoeken weergaf er in één stuk uit. Bij het splitfit-algoritme is dit niet mogelijk. Hierdoor
wordt eerst als output de matrix L2 met L1 zonder R weergegeven, waarin de volgorde van
de rechthoeken uit L2 en uit L2 wordt weergegeven, maar niet het gedeelte dat in R zit. Om
te weten waarnaast B2 zit in deze matrix, zodat je weet waar R geplaatst moet worden, is de
vierde output Hiernaast R weergegeven. Hierbij wordt de eerste kolom van de rijen waaruit
B2 bestaat weergegeven. In de getekende planken uit figuur 3.6 bij het splitfit-algoritme is te
zien dat inderdaad R naast rechthoek 19 en 18 geplaatst is. Welke rechthoeken in R geplaatst
moeten worden is onder RH in volg R in de output weergegeven. Dit is hier alleen rechthoek
29. De overige output is gelijk aan de output bij het FFDH-algoritme uit de vorige paragraaf.
Namelijk achtereenvolgend de totale hoogte, de totale oppervlakte van de rechthoeken en het
verliesoppervlak.
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Hoofdstuk 5

Conclusie en discussie

In deze scriptie heb ik de drie algoritmes NFDH, FFDH en splitfit besproken en toegepast op
het strip-packing probleem. Hieruit volgde dat over het algemeen bij de gebruikte testsets het
NFDH-algoritme de minst goede resultaten gaf en het FFDH-algoritme de beste resultaten.
Hierna heb ik gekeken of door middel van het uitrekenen van de verhouding van het aantal
rechthoeken met een grotere breedte dan lengte ten opzichte van het aantal rechthoeken met
een grotere lengte dan breedte voorspellingen gedaan kunnen worden over welk algoritme
de beste resultaten geeft. Hieruit bleek dat, als de rechthoeken voornamelijk langer waren
dan breed, het splitfit-algoritme geen goede resultaten geeft en dat het niet uitmaakt of
het NFDH- of het FFDH-algoritme wordt gebruikt. Is de verhouding 1:2 van de bredere
dan langere rechthoeken, dan geeft het NFDH-algoritme de slechtste resultaten en komen de
uitkomsten van het splitfit- en het FFDH-algoritme goed met elkaar overeen. Naarmate de
verhouding meer verschuift ten gunste van de bredere rechthoeken wordt het FFDH-algoritme
voor de gebruikte testsets het beste.

Het is redelijk te begrijpen dat het splitfit-algoritme niet goed werkt als er voornamelijk
langere dan bredere rechthoeken gebruikt worden. In het splitfit-algoritme speelt de breedte
immers een belangrijke rol bij de plaatsing van de rechthoeken in de strip. Als er slechts
een paar bredere rechthoeken zijn, dan is het voordeel van de splitsing in breedte van de
rechthoeken weg.

Verder onderzoek naar dit tweedimensionale strip-packing probleem zou kunnen worden ge-
daan door te kijken of het van invloed is hoeveel dubbele rechthoeken er in een testset voor-
komen.

De drie algoritmes heb ik vervolgens toegepast op het bin-packing probleem. Hiervoor heb ik
getekend, en voor het NFDH- en het FFDH-algoritme ook met de computer berekend, hoeveel
planken er nodig zijn als een eindige hoogte wordt ingebouwd. Hieruit bleek dat er over het
algemeen evenveel planken nodig waren. De hoogte die overblijft op de plank verschilt echter
wel. Door te kijken naar de figuren die illustreren hoe de rechthoeken op de planken geplaatst
moeten worden, blijkt dat over het algemeen het FFDH-algoritme het beste resultaat geeft.

Verder onderzoek naar dit tweedimensionale bin-packing probleem zou kunnen worden gedaan
door te kijken of het mogelijk is om de hoogte in het splitfit-algoritme te schrijven. Hierdoor
kunnen er snellere vergelijkingen worden gedaan, aangezien er dan niet meer met de hand
uitgerekend hoeft te worden hoeveel planken er nodig zijn. Daarnaast zou het nuttig zijn om
te kijken of de overgebleven hoogte op elke plank gebruikt kan worden om rechthoeken te
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plaatsen. Dit zou inhouden dat er tijdens het plaatsen van de rechthoeken wordt berekend
hoeveel ruimte er over is op elke plank. Hier kan dan tijdens het plaaten van de resterende
rechthoeken al rekening mee gehouden worden, zodat deze (nu lege) ruimtes ook worden
benut.
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Bijlage A

Matlab: NFDH

NFDH-algoritme

function NFDH(B,w)

%Hierbij is B een matrix met in de eerste kolom de hoogtes van de

%rechthoeken en in de tweede kolom de breedtes.

a=length(B); %a is het aantal rechthoeken.

Oppervlak=zeros(1,a); %Het berekenen van de totale oppervlakte van de

%rechthoekjes.

for i=1:a

Oppervlak(i)=B(i,1)*B(i,2);

end

for n=1:a

B(n,3)=n; %Elke rechthoek krijgt een nummer.

end

Afnemendehoogtesorteren %De functie wordt aangeroepen om het geheel op

%afnemende hoogte te sorteren.

SortB

S=min(SortB);

RB=zeros(a,floor(w/S(1,2)));

f=1; %Geeft het aantal levels weer.

m=1; %Begingetal, telt het aantal rechthoeken.

h(1)=SortB(m,1); %De hoogte van de eerste rij.

RB(f,1)=SortB(m,3);

level(f)=w-SortB(m,2); %Een vector met op elk level hoeveel ruimte

%er over is.

while m<a

m=m+1;

if SortB(m,2)<=level(f)

level(f)=level(f)-SortB(m,2);

for j=1:a %Kijk op de rij van de matrix.

zb=1;

if RB(f,j)==0; %Zodra er een nul staat komt daar de rechthoek.
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RB(f,j)=SortB(m,3);

zb=zb-1;

end

if zb==0, break, end

end

else f=f+1;

level(f)=w-SortB(m,2);

h(f)=SortB(m,1);

RB(f,1)=SortB(m,3);

end

end

RB=RB(1:f,:);

A=size(RB); %De dimensies van RB.

a=A(1,1); %De lengte van RB.

b=A(1,2);

RH_in_volgorde=zeros(a,3);

for j=1:b

for i=1:a %Hierbij wordt alles van hoog naar laag gesorteerd,

%ipv andersom.

RH_in_volgorde(i,j)=RB(a+1-i,j);

end

end

RH_in_volgorde %Hierbij wordt de output gegeven van de rechthoeken zoals

%ze op de plank komen.

Totaaloppervlakblokjes= sum(Oppervlak);

Totalehoogte=sum(h)

Totaaloppervlakruimte=sum(h)*w;

Verliesoppervlak=Totaaloppervlakruimte-Totaaloppervlakblokjes

end

Afnemendehoogtesorteren

SorteerB=sortrows(B); %Er wordt gesorteerd op hoogte

A=size(B); %De dimensies van B.

a=A(1,1); %De lengte van B.

SortB=zeros(a,3);

%Alles van hoog naar laag sorteren in plaats van andersom.

for i=1:a
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SortB(i,1)=SorteerB(a+1-i,1);

end

for i=1:a

SortB(i,2)=SorteerB(a+1-i,2);

end

for i=1:a

SortB(i,3)=SorteerB(a+1-i,3);

end

SortB; %De blokjes zijn nu in afnemende hoogte gesorteerd.
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Bijlage B

Matlab: FFDH

FFDH-algoritme

function FFDH(B,w)

%Hierbij is B een matrix met in de eerste kolom de hoogtes van de

%rechthoeken en in de tweede kolom de breedtes.

%w staat voor de breedte van de strip.

a=length(B); %a is het aantal rechthoeken.

Oppervlak=zeros(1,a); %Het berekenen van de totale oppervlakte

%van de rechthoekjes.

for i=1:a

Oppervlak(i)=B(i,1)*B(i,2);

end

for n=1:a

B(n,3)=n; %Elke rechthoek wordt een nummer gegeven.

end

Afnemendehoogtesorteren %De functie wordt aangeroepen om het geheel op

%afnemende hoogte te sorteren.

S=min(SortB);

RB=zeros(a,floor(w/S(1,2)));

SortB

f=1; %Geeft het aantal levels weer.

m=1; %Begingetal, telt het aantal rechthoeken.

h(1)=SortB(m,1); %De hoogte van de eerste rij.

level(f)=w-SortB(m,2); %Een vector met op elk level hoeveel ruimte er

%over is.

RB(f,1)=SortB(m,3); %Een matrix die laat zien waar elke

%oorspronkelijke rechthoek komt te staan.

while m<a %Zolang nog niet alle rechthoekjes zijn gebruikt.

m=m+1;

for i=1:f %Voor het aantal levels dat tot nu toe bestaat.
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z=1; %Controlegetal

if SortB(m,2)<=level(i); %Rechthoek plaatsen bij ruimte.

level(i)=level(i)-SortB(m,2);

z=z-1;

for j=1:a %Kijk op de rij van de matrix.

zb=1;

if RB(i,j)==0; %Zodra er een nul staat komt daar de rechthoek.

RB(i,j)=SortB(m,3);

zb=zb-1;

end

if zb==0, break, end

end

end

if z==0, break, end %Als de rechthoek geplaatst is, hoeven de

%andere levels niet meer te worden bekeken.

end

if z==1 %Als er geen ruimte was op de bestaande levels,

%maak dan een volgend level.

f=f+1;

level(f)=w-SortB(m,2);

h(f)=SortB(m,1);

RB(f,1)=SortB(m,3);

end

end

RB=RB(1:f,:);

A=size(RB); %De dimensies van RB.

a=A(1,1); %De lengte van RB.

b=A(1,2);

RH_in_volgorde=zeros(a,3);

for j=1:b

for i=1:a %Hierbij wordt alles van hoog naar laag gesorteerd,

%ipv andersom.

RH_in_volgorde(i,j)=RB(a+1-i,j);

end

end

RH_in_volgorde %Hierbij wordt de output gegeven van de rechthoeken

%zoals ze op de plank komen.

Totaaloppervlakblokjes= sum(Oppervlak)

Totalehoogte=sum(h)

Totaaloppervlakruimte=sum(h)*w;

Verliesoppervlak=Totaaloppervlakruimte-Totaaloppervlakblokjes

end
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Bijlage C

Matlab: splitfit

Splitfit-algoritme

function [M]=splitfit(B,w)

%Hierbij is B een matrix met in de eerste kolom de hoogtes van de

%rechthoekjes en in de tweede kolom de breedtes. w staat voor de breedte

%van de strip.

a=length(B); %a is het aantal rechthoekjes.

oorspr_w=w; %De beginbreedte van de strip.

Oppervlak=zeros(1,a); %Het bepalen van de totale oppervlakte van de

%rechthoekjes.

for i=1:a

Oppervlak(i)=B(i,1)*B(i,2);

end

B=B/w %B wordt herschaald zodat de breedte van de strip 1 is.

m_zoeken %m vinden waarvoor alle breedtes kleiner zijn dan 1/m.

M=m; %Om terug te kunnen verwijzen naar de gevonden m.

L1_en_L2_maken %Om de lijsten L1 en L2 te maken.

B=L1;

Afnemendehoogtesorteren %De rechthoeken uit L1 worden op afnemende

%hoogte gesorteerd.

L1_op_hoogte=SortB;

FFDH_splitfit_L1 %De rechthoeken uit L1 worden geplaatst volgens

%het FFDH-algoritme.

RH_in_volg_L1; %De volgorde waarin de rechthoeken uit L1 zijn

%geplaatst.

blokken_L1_maken

Blok_in_L1; %De volgorde van de op hoogte gesorteerde

%rechthoeken in L1.

tot_hoogteB2; %De totale hoogte van B2, de blokken in L1 met een

%breedte kleiner of gelijk aan (m+1)/(m+2).
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afmetingen_R=[tot_hoogteB2,1/(M+2)] %De hoogte en breedte van de ruimte R.

B=L2;

Afnemendehoogtesorteren %De blokjes uit L2 worden op afnemende hoogte

%gesorteerd.

L2_op_hoogte=SortB;

L2_voor_R

L2nR; %De rechthoeken uit L2 die niet in R passen.

L2wR; %De rechthoeken uit L2 die wel in R passen.

B=L2wR;

Afnemendehoogtesorteren %De rechthoeken uit L2wR worden op afnemende

%hoogte gesorteerd.

L2wR_op_hoogte=SortB;

H=size(B); %De dimensies van B2.

h=H(1,1); %De lengte van B2.

if H(1,1)>0 %Alleen toepassen als de matrix inderdaad bestaat.

FFDH_splitfit_L2

RH_in_volg_R=RH_in_volg_L2; %De volgorde van de rechthoeken in R.

past_niet_in_R=G; %De matrix met rechthoeken die toch niet in R passen.

samen_niet_in_R %Het samenvoegen van de twee matrices met rechthoeken

%uit L2 die niet in R passen.

else L2_boven_L1=L2nR

end

B=L2_boven_L1;

Afnemendehoogtesorteren %De rechthoeken uit L2 die boven L1 geplaatst gaan

%worden, worden op afnemende hoogte gesorteerd.

L2bL1_op_hoogte=SortB;

FFDH_splitfit_L2bL1 %De rechthoeken worden op L1 geplaatst volgens

%het FFDH-algoritme.

RH_in_volg_L2bL1; %De volgorde van de rechthoeken die op L1 zijn

%geplaatst.

volgorde_rechthoeken_in_strip

L2_met_L1_zonder_R %De volgorde van de rechthoeken uit L1 en uit L2

%die op L1 zitten.

Hiernaast_R %De rechthoeken uit B2 waarnaast R geplaatst moet worden.

RH_in_volg_R %De volgorde van de rechthoeken uit R.

Tot_hoogte %De totale hoogte met de oorspronkelijke afmetingen.

Totaaloppervlakblokjes= sum(Oppervlak)

Totaaloppervlakruimte=Tot_hoogte*oorspr_w;

Verliesoppervlak=Totaaloppervlakruimte-Totaaloppervlakblokjes

end
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M zoeken

breedte=B(:,2); %Neem de breedtes apart, om ze te gaan vergelijken

%met een vector M.

M=zeros(a,1); %De vector waarmee vergeleken gaat worden.

for n=1:1000

k=1; %getal om de for-lus voortijdig te kunnen stoppen.

M(:,1)=1/n;

if breedte>=M %als alle breedtes groter zijn dan M -> stop for-lus.

k=k-1;

end

if k==0, break, end

end

%Nu hebben we een eindgetal n waarvandaan we kunnen terugtellen om bij de

%uiteindelijke m te komen.

for i=n:-1:1

k=1;

M(:,1)=1/i;

if breedte<=M %als alle breedtes kleiner zijn dan M -> stop for-lus.

k=k-1;

end

if k==0, break, end

end

m=1/M(1,1); %de gewenste m, die nodig is voor de rest van het programma.

L1 en L2 maken

%Eerst een derde kolom toevoegen met de nummering van de rechthoeken.

A=size(B);

a=A(1,1);

for n=1:a

B(n,3)=n; %Elke rechthoek krijgt een nummer.

end

B=sortrows(B,2); %De rechthoeken worden op breedte gesorteerd.

for n=1:a %Er wordt gekeken bij welke rechthoek de breedte

%groter is dan 1/(m+1).

k=1;

if B(n,2)>1/(m+1)

k=k-1;

end

if k==0, break, end
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end

L1=B(n:a,:); %L1 bevat alle rechthoeken met een breedte die groter

%is dan 1/(m+1).

L2=B(1:n-1,:); %L2 bevat alle rechthoeken met een breedte kleiner

%of gelijk aan 1/(m+1).

FFDH splitfit L1

%Hier wordt het FFDH-algoritme toegepast op de rechthoeken uit L1.

S=min(SortB);

s=size(S);

if s(1,2)==1

S=1; %Indien er maar 1 rechthoekje is, hoeft de matrix van de

%volgorde ook maar 1 kolom te hebben.

else

S=S(1,2); %Indien er meer rechthoeken zijn -> meer kolommen nodig.

end

A=size(B); %De dimensies van B.

a=A(1,1); %De lengte van B.

w=1;

RB=zeros(a,floor(w/S)); %De matrix die de volgorde van de rechthoeken

%gaat laten zien.

Rb=zeros(a,floor(w/S)); %Matrix met volgorde in dit deel.

f=1; %Geeft het aantal levels weer.

m=1; %Begingetal, telt het aantal rechthoeken.

h(1)=SortB(m,1); %De hoogte van de eerste rij.

level(f)=w-SortB(m,2); %Een vector met op elk level hoeveel ruimte

%er over is.

RB(f,1)=SortB(m,3); %Een matrix die laat zien waar elke rechthoek

%komt te staan.

Rb(f,1)=m; %Een matrix die in dit deel laat zien waar elke

%rechthoek komt te staan.

while m<a %Zolang nog niet alle rechthoeken zijn gebruikt.

m=m+1;

for i=1:f %Voor het aantal levels dat tot nu toe bestaat.

z=1; %Controlegetal

if SortB(m,2)<=level(i); %Indien ruimte -> plaats daar dan de rechthoek.

level(i)=level(i)-SortB(m,2);

z=z-1;

for j=1:a %Kijk op de rij van de matrix.

zb=1;

if RB(i,j)==0; %Zodra er een nul staat komt daar de rechthoek.

RB(i,j)=SortB(m,3);
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Rb(i,j)=m;

zb=zb-1;

end

if zb==0, break, end

end

end

if z==0, break, end %Als de rechthoek geplaatst is, hoeven de

%andere levels niet meer te worden bekeken.

end

if z==1 %Als er geen ruimte was op de bestaande levels,

%maak dan een volgend level.

f=f+1;

level(f)=w-SortB(m,2);

h(f)=SortB(m,1);

RB(f,1)=SortB(m,3);

Rb(f,1)=m;

end

end

RB=RB(1:f,:);

A=size(RB); %De dimensies van RB.

a=A(1,1); %De lengte van RB.

b=A(1,2);

RH_in_volg_L1=zeros(a,3);

for j=1:b

for i=1:a %Hierbij wordt alles van hoog naar laag gesorteerd,

%ipv andersom.

RH_in_volg_L1(i,j)=RB(a+1-i,j);

end

end

Tot_hoogte_L1=sum(h);

RH_in_volg_in_L1=Rb(1:f,:); %!!Deze zit wel nog ’andersom’!!

Blokken L1 maken

Blokken=1-level; %De rechthoeken op één rij vormen een blok.

%Deze blokken hebben een bepaalde breedte.

Bo_blok=Blokken’; %De breedte wordt per blok per rij weergegeven.

a=length(Bo_blok); %Het aantal blokken.

A=size(Bo_blok); %De dimensies van het blok.

b=A(1,2); %De breedte van het blok.

B_blok=zeros(a,1);

for j=1:b

for i=1:a

B_blok(i,j)=Bo_blok(a+1-i,j);
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end

end

[B_blok,aantal]=sortrows(B_blok);

%Het wordt op volgorde gesorteerd, waarbij aantal bijhoudt waar de

%oorspronkelijke blokken geplaatst worden.

for n=1:a

k=1;

if B_blok(n,1)>(M+1)/(M+2)

k=k-1;

end

if k==0, break, end

end

if k==1

B2=B_blok(1:a);

else

B1=B_blok(n:a); %De breedte van de blokken met een breedte

%groter dan (m+1)/(m+2).

B2=B_blok(1:n-1); %De blokken met een breedte kleiner of gelijk

%aan (m+1)/(m+2).

end

%De blokken worden geplaatst met B1 onderaan en B2 erboven.

for j=1:a

BRH(j,:)=RH_in_volg_L1(aantal(j),:);

end

if k==1

Hiernaast_R(:,1)=BRH(1:a);

else

Hiernaast_R(:,1)=BRH(1:n-1);

end

Blok_in_L1=BRH; %De volgorde van de op hoogte gesorteerde

%rechthoeken in L1.

%De hoogte van B2 moet worden berekend. Hiervoor eerst het aantal andersom

%zetten.

RH_in_volgs_in_L1=RH_in_volg_in_L1;

A=size(RH_in_volgs_in_L1); %De dimensies van RB.

a=A(1,1); %De lengte van RB.

b=A(1,2);

RH_in_volg_L1=zeros(a,3);
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for j=1:b

for i=1:a %Hierbij wordt alles van hoog naar laag gesorteerd,

%ipv andersom.

RH_in_volg_in_L1(i,j)=RH_in_volgs_in_L1(a+1-i,j);

end

end

if k==1 %Stel dat alleen B2 bestaat.

for j=1:a

BRH2(j,:)=RH_in_volg_in_L1(aantal(j),:);

end

else

for j=1:n-1 %De volgorde van de rechthoeken in B2 volgens L1.

BRH2(j,:)=RH_in_volg_in_L1(aantal(j),:);

end

end

H=size(B2); %De dimensies van B2.

h=H(1,1); %De lengte van B2.

if H(1,2)>0

for i=1:h %De hoogte van de niveaus in B2.

hoogteB2(i)=SortB(BRH2(i,1),1);

end

tot_hoogteB2=sum(hoogteB2); %De totale hoogte van B2.

end

if H(1,2)==0

tot_hoogteB2=0;

end

L2 voor R

%Eerst worden de blokjes uit L2 met een te grote hoogte en een te grote

%breedte eruit gehaald.

A=size(L2); %De dimensies van L2.

a=A(1,1); %De lengte van L2.

for n=1:a

k=1;

if SortB(n,1)<=afmetingen_R(1,1)

k=k-1;

end

if k==0, break, end

end

L2tH=SortB(1:n-1,:); %De rechthoeken die een te grote hoogte hebben.
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L2gH=SortB(n:a,:); %De rechthoeken met een goede hoogte.

%Nu worden de rechthoeken met een te grote breedte eruit gehaald.

A=size(L2gH); %De dimensie van B2gH.

a=A(1,1); %De lengte van B2gH.

B=sortrows(L2gH,2); %B2gH op breedte sorteren.

for n=1:a

k=1;

if B(n,2)>afmetingen_R(1,2)

k=k-1;

end

if k==0, break, end

end

L2tB=B(n:a,:); %De rechthoeken met een te grote breedte.

L2gB=B(1:n-1,:); %De rechthoeken met een goede breedte.

%Bij elkaar zetten van de goede verkeerde rechthoeken.

A=size(L2tH);

a=A(1,1);

C=size(L2tB);

c=C(1,1);

L2nR(1:a,:)=L2tH;

L2nR(a+1:a+c,:)=L2tB; %De rechthoeken uit L2 die niet in R passen.

L2wR=L2gB; %De rechthoeken uit L2 die wel in R passen.

FFDH splitfit L2

%Hier wordt het FFDH-algoritme toegepast op de rechthoeken uit L2wR.

S=min(SortB);

s=size(S);

if s(1,2)==1

S=1; %Indien er maar één rechthoek is, hoeft de matrix van de

%volgorde ook maar 1 kolom te hebben.

else

S=S(1,2); %Indien er meer rechthoeken zijn -> meer kolommen nodig.

end

A=size(B); %De dimensies van B.

a=A(1,1); %De lengte van B.

w=afmetingen_R(1,2); %De breedte van de strip is de breedte van R.

hg=afmetingen_R(1,1); %De hoogte van de strip is de hoogte van R.

RB=zeros(a,floor(w/S)); %De matrix die de volgorde van de rechthoeken

%gaat laten zien.

Rb=zeros(a,floor(w/S)); %Matrix met volgorde in dit deel.

f=1; %Geeft het aantal levels weer.
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m=1; %Begingetal, telt het aantal rechthoeken.

h(1)=SortB(m,1); %De hoogte van de eerste rij.

level(f)=w-SortB(m,2); %Een vector met op elk level overige ruimte.

overh(f)=hg-SortB(m,1); %Een vector met op elk level overige hoogte.

RB(f,1)=SortB(m,3); %Een matrix die laat zien waar elke rechthoek

%komt te staan.

Rb(f,1)=m; %Een matrix die in dit deel laat zien waar

%elke rechthoek komt te staan.

while m<a %Zolang nog niet alle rechthoeken zijn gebruikt.

m=m+1;

for i=1:f %Voor het aantal levels dat tot nu toe bestaat.

z=1; %Controlegetal

if SortB(m,2)<=level(i); %Indien ruimte op dat level -> plaats rechthoek.

level(i)=level(i)-SortB(m,2);

z=z-1;

for j=1:a %Kijk op de rij van de matrix.

zb=1;

if RB(i,j)==0; %Zodra er een nul staat komt daar de rechthoek.

RB(i,j)=SortB(m,3);

Rb(i,j)=m;

zb=zb-1;

end

if zb==0, break, end

end

end

if z==0, break, end %Als de rechthoek geplaatst is, hoeven de

%andere levels niet meer te worden bekeken.

end

if z==1 %Als er geen ruimte was op de bestaande levels,

%maak dan een volgend level.

if overh(f)-SortB(m,1)>=0 %Doorgaan zolang het in de hoogte nog past.

f=f+1;

level(f)=w-SortB(m,2);

h(f)=SortB(m,1);

RB(f,1)=SortB(m,3);

Rb(f,1)=m;

overh(f)=overh(f-1)-SortB(m,1);

else n=m; %Als het niet meer past, dan registreren bij

%welke m dat is en stoppen met de while-lus.

m=a;

end

end

end
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%Nu de overgebleven rechthoeken nog op de tot nu toe opgebouwde niveaus

%plaatsen en de rest in een aparte matrix G zetten.

m=n-1;

k=0;

while m<a

m=m+1;

for i=1:f

z=1;

if SortB(m,2)<=level(i);

level(i)=level(i)-SortB(m,2);

z=z-1;

for j=1:a

zb=1;

if RB(i,j)==0;

RB(i,j)=SortB(m,3);

Rb(i,j)=m;

zb=zb-1;

end

if zb==0, break, end

end

end

if z==0, break, end

end

if z==1

k=k+1;

G(k,:)=SortB(m,:);

end

end

RB=RB(1:f,:);

A=size(RB); %De dimensies van RB.

a=A(1,1); %De lengte van RB.

b=A(1,2);

RH_in_volg_L2=zeros(a,3);

for j=1:b

for i=1:a %Hierbij wordt alles van hoog naar laag gesorteerd,

%ipv andersom.

RH_in_volg_L2(i,j)=RB(a+1-i,j);

end

end

RH_in_volg_in_L2=Rb(1:f,:); %!!Deze zit wel nog ’andersom’!!

past_niet_in_R=G;
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Samen niet in R

L2nR;

past_niet_in_R;

A=size(L2nR);

a=A(1,1);

C=size(past_niet_in_R);

c=C(1,1);

L2_boven_L1(1:a,:)=L2nR;

L2_boven_L1(a+1:a+c,:)=past_niet_in_R; %De rechthoeken uit L2 die niet in

%R passen en boven L1 geplaatst gaan worden.

FFDH splitfit L2bL1

%Hier wordt het FFDH-algoritme toegepast op de rechthoeken uit L1.

S=min(SortB);

s=size(S);

if s(1,2)==1

S=1; %Indien er maar 1 rechthoekje is, hoeft de matrix van de

%volgorde ook maar 1 kolom te hebben.

else

S=S(1,2); %Indien er meer rechthoeken zijn, zijn er meer

%kolommen nodig.

end

A=size(B); %De dimensies van B.

a=A(1,1); %De lengte van B.

w=1;

RB=zeros(a,floor(w/S)); %De matrix die de volgorde van de rechthoeken

%gaat laten zien.

Rb=zeros(a,floor(w/S)); %Matrix met volgorde in dit deel.

f=1; %Geeft het aantal levels weer.

m=1; %Begingetal, telt het aantal rechthoeken.

h(1)=SortB(m,1); %De hoogte van de eerste rij.

level(f)=w-SortB(m,2); %Een vector met op elk level overige ruimte.

RB(f,1)=SortB(m,3); %Een matrix die laat zien waar elke rechthoek

%komt te staan.

Rb(f,1)=m; %Een matrix die in dit deel laat zien waar

%elke rechthoek komt te staan.

while m<a %Zolang nog niet alle rechthoeken zijn gebruikt.

m=m+1;

for i=1:f %Voor het aantal levels dat tot nu toe bestaat.

z=1; %Controlegetal

if SortB(m,2)<=level(i); %Indien ruimte op dat level -> plaats rechthoek.

level(i)=level(i)-SortB(m,2);
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z=z-1;

for j=1:a %Kijk op de rij van de matrix.

zb=1;

if RB(i,j)==0; %Zodra er een nul staat komt daar de rechthoek.

RB(i,j)=SortB(m,3);

Rb(i,j)=m;

zb=zb-1;

end

if zb==0, break, end

end

end

if z==0, break, end %Als de rechthoek geplaatst is, hoeven de andere

%levels niet meer te worden bekeken.

end

if z==1 %Als er geen ruimte was op de bestaande levels,

%maak dan een volgend level.

f=f+1;

level(f)=w-SortB(m,2);

h(f)=SortB(m,1);

RB(f,1)=SortB(m,3);

Rb(f,1)=m;

end

end

RB=RB(1:f,:);

A=size(RB); %De dimensies van RB.

a=A(1,1); %De lengte van RB.

b=A(1,2);

RH_in_volg_L2bL1=zeros(a,3);

for j=1:b

for i=1:a %Hierbij wordt alles van hoog naar laag gesorteerd,

%ipv andersom.

RH_in_volg_L2bL1(i,j)=RB(a+1-i,j);

end

end

Tot_hoogte_L2bL1=sum(h);

RH_in_volg_in_L2bL1=Rb(1:f,:); %!!Deze zit wel nog ’andersom’!!

Volgorde rechthoeken in strip

A=size(Blok_in_L1);

a=A(1,1);

a2=A(1,2);

C=size(RH_in_volg_L2bL1);

c=C(1,1);
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c2=C(1,2);

if a2>c2

RH_in_volg_L2bL1(:,c2+1:a2)=zeros;

L2_met_L1_zonder_R(1:c,:)=RH_in_volg_L2bL1;

L2_met_L1_zonder_R(c+1:c+a,:)=Blok_in_L1;

else Blok_in_L1(:,a2+1:c2)=zeros;

L2_met_L1_zonder_R(1:c,:)=RH_in_volg_L2bL1;

L2_met_L1_zonder_R(c+1:c+a,:)=Blok_in_L1;

end

L2_met_L1_zonder_R;

Tot_hoogte=(Tot_hoogte_L1+Tot_hoogte_L2bL1)*oorspr_w;
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Bijlage D

Matlab: NFDH met hoogte

NFDH hoogte

function NFDH_hoogte(B,w,hg)

%Hierbij is B een matrix met in de eerste kolom de hoogtes van de

%rechthoeken en in de tweede kolom de breedtes.

%w staat voor de breedte van de strip, hg voor de hoogte.

a=length(B); %a is het aantal rechthoeken.

for n=1:a

B(n,3)=n; %Elke rechthoek krijgt een nummer.

end

Afnemendehoogtesorteren %De functie wordt aangeroepen om het geheel op

%afnemende hoogte te sorteren.

SortB

S=min(SortB);

RB=zeros(a,floor(w/S(1,2)));

f=1; %Geeft het aantal levels weer.

m=1; %Begingetal, telt het aantal rechthoeken.

h(1)=SortB(m,1); %De hoogte van de eerste rij.

RB(f,1)=SortB(m,3);

level(f)=w-SortB(m,2); %Een vector met op elk level overige ruimte.

overh(f)=hg-SortB(m,1); %Een vector met op elk level overige hoogte.

plank=1; %Het aantal gebruikte planken.

while m<a

m=m+1;

if SortB(m,2)<=level(f)

level(f)=level(f)-SortB(m,2);

for j=1:a %Kijk op de rij van de matrix.

zb=1;

if RB(f,j)==0; %Zodra er een nul staat komt daar de rechthoek.

RB(f,j)=SortB(m,3);

zb=zb-1;
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end

if zb==0, break, end

end

else

if overh(f)-SortB(m,1)>=0 %Doorgaan zolang het in de hoogte nog

%past.

f=f+1;

level(f)=w-SortB(m,2);

h(f)=SortB(m,1);

RB(f,1)=SortB(m,3);

overh(f)=overh(f-1)-SortB(m,1); %De overgebleven hoogte wordt

%verminderd met de hoogte van de nieuwe rechthoek.

else

plank=plank+1;

f=f+1;

level(f)=w-SortB(m,2);

h(f)=SortB(m,1);

RB(f,1)=SortB(m,3);

overh(f)=hg-SortB(m,1);

end

end

end

RB=RB(1:f,:);

A=size(RB); %De dimensies van RB.

ar=A(1,1); %De lengte van RB.

b=A(1,2);

RH_in_volgorde=zeros(ar,3);

for j=1:b

for i=1:ar %Hierbij wordt alles van hoog naar laag gesorteerd,

%ipv andersom.

RH_in_volgorde(i,j)=RB(ar+1-i,j);

end

end

RH_in_volgorde %Hierbij wordt de output gegeven van de rechthoeken

%zoals ze op de plank komen.

plank %Het aantal planken wordt weergegeven.

Oppervlak=zeros(1,a);

for i=1:a

Oppervlak(i)=B(i,1)*B(i,2);

end

Totaaloppervlakrechthoekjes= sum (Oppervlak);

Totalehoogte=sum(h);
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Totaaloppervlakruimte=plank*hg*w;

Verliesoppervlak=Totaaloppervlakruimte-Totaaloppervlakrechthoekjes

end
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Bijlage E

Matlab: FFDH met hoogte

FFDH hoogte

function FFDH_hoogte(B,w,hg)

%Hierbij is B een matrix met in de eerste kolom de hoogtes van de

%rechthoeken en in de tweede kolom de breedtes.

%w staat voor de breedte van de strip, hg voor de hoogte.

a=length(B); %a is het aantal rechthoeken.

for n=1:a

B(n,3)=n; %Elke rechthoek wordt een nummer gegeven.

end

Afnemendehoogtesorteren %De functie wordt aangeroepen om het geheel

%op afnemende hoogte te sorteren.

S=min(SortB);

RB=zeros(a,floor(w/S(1,2)));

SortB

f=1; %Geeft het aantal levels weer.

m=1; %Begingetal, telt het aantal rechthoeken.

h(1)=SortB(m,1); %De hoogte van de eerste rij.

level(f)=w-SortB(m,2); %Een vector met op elk level overige ruimte.

RB(f,1)=SortB(m,3); %Een matrix die laat zien waar elke

%oorspronkelijke rechthoek komt te staan.

overh(f)=hg-SortB(m,1); %Een vector met op elk level overige hoogte.

plank=1; %Het aantal gebruikte planken.

while m<a %Zolang nog niet alle rechthoekjes zijn gebruikt.

m=m+1;

for i=1:f %Voor het aantal levels dat tot nu toe bestaat.

z=1; %Controlegetal

if SortB(m,2)<=level(i); %Indien ruimte op dat level -> plaats rechthoek.

level(i)=level(i)-SortB(m,2);

z=z-1;

for j=1:a %Kijk op de rij van de matrix.

zb=1;
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if RB(i,j)==0; %Zodra er een nul staat komt daar de rechthoek.

RB(i,j)=SortB(m,3);

zb=zb-1;

end

if zb==0, break, end

end

end

if z==0, break, end %Als de rechthoek geplaatst is, hoeven de andere

%levels niet meer te worden bekeken.

end

if z==1 %Als er geen ruimte was op de bestaande levels,

%maak dan een volgend level.

if overh(f)-SortB(m,1)>=0 %Doorgaan zolang het in de hoogte nog

%past.

f=f+1;

level(f)=w-SortB(m,2);

h(f)=SortB(m,1);

RB(f,1)=SortB(m,3);

overh(f)=overh(f-1)-SortB(m,1); %De overgebleven hoogte wordt

%verminderd met de hoogte van de nieuwe rechthoek.

else

plank=plank+1;

f=f+1;

level(f)=w-SortB(m,2);

h(f)=SortB(m,1);

RB(f,1)=SortB(m,3);

overh(f)=hg-SortB(m,1);

end

end

end

RB=RB(1:f,:);

A=size(RB); %De dimensies van RB.

ar=A(1,1); %De lengte van RB.

b=A(1,2);

RH_in_volgorde=zeros(ar,3);

for j=1:b

for i=1:ar %Hierbij wordt alles van hoog naar laag gesorteerd,

%ipv andersom.

RH_in_volgorde(i,j)=RB(ar+1-i,j);

end

end

RH_in_volgorde %Hierbij wordt de output gegeven van de rechthoeken

%zoals ze op de plank komen.

plank

Oppervlak=zeros(1,a);
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for i=1:a

Oppervlak(i)=B(i,1)*B(i,2);

end

Totaaloppervlakrechthoekjes= sum (Oppervlak);

Totalehoogte=sum(h);

Totaaloppervlakruimte=plank*hg*w;

Verliesoppervlak=Totaaloppervlakruimte-Totaaloppervlakrechthoekjes

end
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