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A szerelés tervezési feladat során n alkatrészt kell összeszerelni, ahol a
lehetséges összeszerelési műveletek előre adottak. Minden ilyen művelet
két alkatrészt kapcsol össze, és ehhez egy szerszámot és egy befogót is
használni kell. Egy szerelési tervet n − 1 művelet kiválasztásával és azok
sorrendezésével adhatunk meg, amely akkor megengedett, ha a kiválasztatott műveletek valóban összeépítik az n alkatrészt; a szerszámokra és
befogókra vonatkozó különféle kompatibilitási megkötések teljesülnek; és
a terv fizikailag is megvalósítható (azaz a műveleteket az adott sorrendben
elvégezve, az alkatrészek ütközés-mentesen összeépíthetők). A problémát egy ún. Liaison gráf segítségével reprezentálhatjuk, ahol a csúcsok az
alkatrészeknek, az élek pedig két alkatrészt összekapcsoló műveleteknek
felelnek meg. A kiválasztott éleknek egy feszítő-fát kell alkotniuk. A cél
olyan fizikailag is megvalósítható műveleti sorrend találása, amely minimalizálja a teljes szerelési időt.
A megoldási eljárásunk logikai Benders dekompozíción alapul, ahol a
mester probléma a sorrendezési korlátokat és a célfüggvényt írja le, míg
az alsó szint geometriai következtetés (ütközésvizsgálat) segítségével ad
újabb korlátokat a mester problémához, amennyiben a talált terv fizikailag
nem végrehajtható.
Az előadás során bemutatjuk az IP felírásunkat, és többek között azokra
a megengedettségi korlátokra térünk ki, amelyek VAGY-típusú megelőzési feltételeket írnak elő a műveletekre. Minden ilyen diszjunktív korlátban
adott egy k művelet és más műveletek egy F halmaza; a korlát pedig azt
írja elő, hogy az F halmazból legalább egy műveletet a k művelet után
kell elvégeznünk. Az alternatívákat tartalmazó megelőzési korlátot a diszjunktív programozás1 eszközeit használva modellezzük, valamint a kapott
kiterjesztett problémafelírás segítségével érvényes egyenlőtlenséget szeparálunk.
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