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1
Inleiding

1.1 Kadering van het probleem
Mensen willen tegenwoordig elektronische apparaten steeds compacter, handig om mee te
nemen en nog steeds snel in gebruik. De komst van printplaten (zie Figuur 1.1) zorgde
voor kleinere, compactere en foutlozere elektronische circuits die deze vraag realiseerbaar
maakten. Je kan je vandaag geen dag inbeelden dat je niet onrechtstreeks een printplaat
in je handen hebt gehad. Van je mobiele telefoon tot het moederbord in je computer, van
de microgolfoven in de keuken tot de tv in de living en van geluidsversterkers tot digitale
wekkers; ze bevatten er allemaal een. Printplaten worden dan ook veelvuldig geproduceerd
in verschillende vormen en met andere inwendige structuren. Zoals in elk productieproces
kunnen er ook hier fouten optreden. Defecte printplaten zijn uiterst ongewenst. Producenten
willen niet tot de ontdekking komen dat een printplaat defect is nadat ze deze al in een
gloednieuwe televisie hebben verwerkt. Het testen van printplaten is dan ook erg belangrijk.
En hoe sneller dit kan gebeuren, hoe beter.

Figuur 1.1: Afbeelding van een printplaat.

In deze thesis wensen we een algoritme op te stellen voor het snel en efficiënt testen van
printplaten, een probleem dat aangeleverd werd door Ucamco en Gardien. Een printplaat
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2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING

of PCB (Printed Circuit Board) is een plaat waarop elektronische componenten gemonteerd
worden. De contactpunten waarop de componenten bevestigd worden, zijn punten aan de
oppervlakte van de printplaat die inwendig verbonden zijn met elkaar door middel van een
geleidend circuit, t.t.z, een koperen bedrading die zich binnen in de printplaat bevindt.
Aangezien men geen componenten wil verspillen door deze op een defecte printplaat te
bevestigen, is het noodzakelijk dat eerst wordt getest dat de printplaat correct werkt.
Tijdens de testen wordt er nagegaan dat alle contactpunten die met elkaar verbonden moeten
zijn, daadwerkelijk verbonden zijn en dat er geen verbindingen zijn tussen punten die niet
verbonden mogen zijn. Het is belangrijk dat het testen van een printplaat zo snel mogelijk
kan gebeuren want op die manier kunnen er op een dag veel printplaten getest worden. Het
testen van de platen kan versneld worden door de testpunten in een efficiënte volgorde te
overlopen. In deze thesis worden optimale oplossingen gezocht voor het testen van de punten.
We zullen hiervoor gebruik maken van optimalisatietechnieken zoals metaheuristieken en
integer programming.

1.2 Overzicht
In het volgende hoofdstuk voorzien we de lezer van de nodige achtergrondinformatie voor
het begrijpen van de redeneringen en gegeven oplossingen. In Hoofdstuk 3 bespreken we de
structuur van een printplaat en de testinstallatie meer in detail. Ook vernoemen we daar
de verschillende testen die moeten worden uitgevoerd tijdens het testproces. Hoofdstuk
4 behandelt uitvoerig verschillende technieken om het kortste pad te berekenen tussen
een verzameling punten, toegepast op de testpunten uit enkele printplaten. In de daarop
volgende drie hoofdstukken worden de drie nodige testen besproken en zoeken we naar goede
methodes om deze efficiënt te kunnen uitvoeren. De beste oplossingen worden in Hoofdstuk
8 uiteindelijk vergeleken met de oplossingen die momenteel in gebruik zijn. We sluiten af in
Hoofdstuk 9 met een algemene conclusie en een overzicht over mogelijks toekomstig werk.
Appendices A en B bevatten respectievelijk een nederlandstalige en engelstalige samenvatting
waarin bondig de uitgeteste methodes en resultaten worden besproken.



2
Achtergrondinformatie

2.1 Samenwerkende bedrijven
De opdracht van deze thesis komt van Ucamco en Gardien. Ucamco is een marktleider in
PCB CAM en Pre-CAM Software, Laser Photoplotters en Direct Imaging Systems. CAM
(computer-aided manufacturing, letterlijk vertaald computerondersteunde fabricage) is het
gebruiken van computers tijdens het ontwikkel- en productieproces van onderdelen of pro-
ducten. Het bedrijf heeft meer dan 25 jaar ervaring binnen de printplaatindustrie en het heeft
meer dan 1000 laser photoplotters en 5000 CAM systemen geïnstalleerd over de hele wereld.
Ucamco’s zusterbedrijf, Gardien, is een wereldspeler op vlak van printplaten testen. Gardien
heeft meer dan 30 jaar ervaring binnen de sector. Ongeveer 50% van ’s werelds grootste
printplaatfabrikanten maken gebruik van de diensten die Gardien aanbiedt. Figuur 2.1 toont
de logo’s van Gardien en Ucamco. Onze contactpersoon gedurende het ontwikkelproces van
de algoritmes was Joachim Schaedel van Gardien.

Figuur 2.1: Logo’s van opdrachtgevende bedrijven Ucamco (links) en Gardien (rechts).

2.2 Definities
Voor we verder gaan, willen we de lezer vertrouwd maken met enkele definities en concepten
die later ter sprake zullen komen.

Handelsreizigersprobleem

Het handelsreizigersprobleem [17], afgekort TSP (Travelling Saleman Problem), is een vaak
onderzocht probleem in de combinatorische optimalisatie. Gegeven een lijst van n steden en
de paarsgewijze afstand tussen elk van deze, wensen we het kortste pad te bepalen dat in
elke stad één keer langsgaat en eindigt in dezelfde stad als waar het begonnen is. TSP heeft

3



4 HOOFDSTUK 2. ACHTERGRONDINFORMATIE

veel toepassingen in het dagelijkse leven, denk bv. aan een leverancier die vertrekt en eindigt
in zijn bedrijf en een aantal pakjes moet gaan afleveren. Ook in het probleem dat we in deze
thesis behandelen kunnen we TSP terugvinden, o.a. om het kortste pad te zoeken door een
aantal punten op de printplaat. Het handelsreizigersprobleem is een NP-compleet probleem,
maar gelukkig zijn er veel technieken om toch een goede benaderende oplossing te bekomen
binnen een beperkte tijd.

Turingmachine

Een Turingmachine [4], ontwikkeld door A. M. Turing, is een zeer eenvoudig model dat
de eigenschappen bezit die volgens Turing essentieel zijn aan een persoon die berekeningen
uitvoert. Aan de hand van manipulaties van de input kan de machine de logica van een
computer nabootsen. Een Turingmachine heet deterministisch indien, gegeven de staat van
berekeningen waar ze op dat moment in is, de volgende staat waarnaar moet overgegaan
worden deterministisch vastligt. Turingmachines zijn echter vooral theoretisch belangrijk en
worden in praktijk niet gebruikt.

NP-compleet

In de complexiteitstheorie [4, 24] beschouwen we verschillende klassen van oplosbaarheid van
een probleem. De klasse NP bestaat uit alle problemen die binnen polynomiale tijd kunnen
worden opgelost op een niet-deterministische Turingmachine. We noemen een probleem
NP-compleet wanneer het tot de complexiteitsklasse NP behoort en elk ander probleem uit
de klasse NP tot dat probleem herleid kan worden. De bekendste NP-complete problemen
zijn het handelsreizigersprobleem, het knapzakprobleem en het vervulbaarheidsprobleem.
Het laatste is eveneens het eerste probleem waarvoor NP-compleetheid werd bewezen.

NP-hard

Een probleem heet NP-hard [4] wanneer het minstens even moeilijk is als elk NP-compleet
probleem. M.a.w., elk NP-compleet probleem kan ernaar herleid worden maar het kan zelf
niet noodzakelijk herleid worden tot elk NP-compleet probleem.

2.2.1 Grafentheorie

De tak binnen de wiskunde die grafen bestudeert, heet de grafentheorie [3]. In de volgende
secties van dit hoofdstuk zullen grafen ter sprake komen. Daarom geven we hier enkele
definities die gebruikt zullen worden.

Graaf

Een graaf G = (V, E) bestaat uit een verzameling toppen V en een verzameling bogen E.
Een boog e = uv ∈ E is een verbinding van top u naar top v in de graaf. Wanneer er
een gewichtsfunctie w gedefinieerd is op de bogen, noemen we de graaf een gewogen graaf.
Wanneer de bogen van een graaf een bepaalde richting hebben, spreken we van een gerichte
graaf.

Complete graaf

Men noemt een graaf compleet wanneer elke top uit die graaf een boog heeft naar elke andere
top. Meestal wordt TSP beschouwd voor een complete graaf omdat men van eender welke
stad naar elke andere stad kan gaan.
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Pad

Een pad tussen twee toppen a en b is een opeenvolging van toppen, startend bij a en eindigend
bij b, waarbij elke twee opeenvolgende toppen verschillend zijn en verbonden worden door
een boog in de graaf. Een cykel is een pad dat begint en eindigt in dezelfde top.

Samenhangende graaf

Een graaf heet samenhangend wanneer er een pad bestaat tussen elk paar toppen.

Boom

Een boom is een samenhangende graaf zonder cykels.

Opspannende boom

Een opspannende boom van een graaf is een deelverzameling van de bogen die samen met de
toppen van de graaf een samenhangende boom vormen. We noemen een opspannende boom
minimaal als er geen andere opspannende boom bestaat waarvoor de som van de gewichten
van de bogen kleiner is.

Graad

De graad van een top in een graaf is het aantal bogen dat vertrekt vanuit die top.

Koppeling

Een koppeling van een ongerichte graaf is een deelverzameling van de bogen waarvoor geldt
dat geen enkel paar bogen een top gemeenschappelijk hebben. We noemen een koppeling
maximaal wanneer ze niet meer kan uitgebreid worden.

Euleriaans pad

Een euleriaans pad is een pad in een graaf waarin elke boog van de graaf exact één keer
voorkomt. Een euleriaans circuit is een euleriaans pad dat begint en eindigt in dezelfde top.

Hamiltoniaans pad

Een hamiltoniaans pad in een graaf is een pad dat elke top van de graaf exact één keer
bezoekt. Een hamiltoniaanse cykel is een hamiltoniaans pad dat begint en eindigt in dezelfde
top.

2.3 Christofides-algoritme
Nu we de nodige definities hebben ingevoerd, zullen we enkele technieken bekijken die
gebruikt worden voor het oplossen van TSP. De eerste methode die we bekijken is het
Christofides-algoritme. Christofides-algoritme (CA) [14], genoemd naar Nicos Christofides, is
een algoritme dat een goede benaderende oplossing vindt voor het handelsreizigersprobleem.
Het is namelijk bewezen dat de gegenereerde oplossingen hoogstens een factor 3/2 van de
optimale oplossing afwijken. CA gaat er van uit dat de afstanden tussen de punten een
metrische ruimte1 vormen. Deze eigenschap is nodig in het bewijs van de theoretische
bovengrens. We raden de lezer die niet vertrouwd is met alle definities uit de grafentheorie

1De afstanden zijn symmetrisch en voldoen aan de driehoeksongelijkheid.
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aan om eerst Sectie 2.2.1 door te nemen. Om het handelsreizigersprobleem op te lossen
met CA moeten we het voorstellen als een graaf. We nemen een complete graaf waarvan de
toppen overeen komen met de steden en de gewichten van de bogen gelijk zijn aan de afstand
tussen de steden die corresponderen met de verbonden toppen. Deze graaf voldoet aan de
eisen van CA. Vooraleer we het algoritme bekijken, geven we eerst nog een lemma waarop
het algoritme steunt.

Lemma (Handshaking): Elke eindige, ongerichte graaf heeft een even aantal toppen met
oneven graad.

Dit lemma is het gevolg van de formule voor de som van de graden van de toppen,∑
v∈V

deg v = 2|E|.

Het Christofides-algoritme gaat als volgt, toegepast op een complete graaf G met gewichts-
functie w die symmetrisch is en aan de driehoeksongelijkheid voldoet:

1. Zoek in G een minimaal opspannende boom T .

2. Zij O de verzameling van toppen in T met oneven graad. Dankzij het handshaking
lemma weten we dat O een even aantal toppen bevat.

3. Zoek een maximale koppeling M met minimaal gewicht voor de deelgraaf geïnduceerd
door de toppen van O.

4. Voeg T en M samen tot een samenhangende multigraaf H (kan bepaalde bogen
meerdere keren bevatten). Elke top in H zal even graad hebben.

5. Zoek een euleriaans circuit in H.

6. Maak van het gevonden euleriaans circuit een hamiltoniaans circuit door reeds bezochte
toppen over te slaan (shortcutting).

Figuur 2.2 toont een voorbeeld van een complete graaf waar het Christofides-algoritme op
toegepast wordt.

We zullen nu bewijzen dat de oplossing die door het algoritme wordt gegeven daarwerkelijk
hoogstens een factor 3/2 van het optimum afwijkt. Noem C de optimale oplossing voor het
handelsreizigersprobleem toegepast op G, i.e. een hamiltoniaans circuit in G met minimaal
gewicht. Wanneer we spreken over het gewicht van een graaf, bedoelen we de som van de
gewichten van alle bogen die de graaf bevat. Wanneer we uit C een boog weglaten bekomen
we een opspannende boom waarvan het gewicht minstens even groot moet zijn als het gewicht
van de minimaal opspannende boom T . Hieruit volgt dat w(T ) < w(C).
We nummeren de toppen uit O in de volgorde waarin ze in C voorkomen. Nu verdelen
we de bogen van C op in twee verzamelingen van paden: de ene verzameling bevat de
paden die starten in een top uit O die een even nummer gekregen heeft en eindigen in
de volgende top van O die men tegenkomt in C, de tweede verzameling bevat de paden die
beginnen in een oneven genummerde top van O en lopen tot de volgende top van O die wordt
tegengekomen. Met elke verzameling paden kunnen we een maximale koppeling associëren
door voor elk pad de begin- en eindtop te verbinden. De driehoeksongelijkheid geeft ons
dat de som van zo een koppeling hoogstens even groot is als de som van de geassocieerde
verzameling van paden. Aangezien we de bogen van C in twee groepen verdeelden, moet
er voor minstens een van de twee verzamelingen gelden dat de som van de bogen hoogstens
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1. Begin met een complete graaf G. 2. Zoek een minimaal opspannende boom T .

3. Zoek de toppen in T met oneven graad,
deze verzameling noemen we O.

4. Maak een subgraaf van G met enkel de
toppen van O.

5. Zoek een maximale koppeling M met
minimaal gewicht in deze subgraaf.

6. Voeg T en M samen tot een multigraaf.

7. Zoek een euleriaans pad in M . 8. Verwijder de dubbel bezochte toppen in
het pad.

Figuur 2.2: Voorbeeld voor het zoeken van korste pad met CA, bron [21].

half zo groot is als w(C). Aangezien M een maximale koppeling is met minimaal gewicht
volgt hieruit dat w(M) ≤ w(C)/2. Het euleriaans circuit in H, de combinatie van T en
M , heeft dan een gewicht van hoogstens 3w(C)/2. Dit is ook meteen de bovengrens voor
de gevonden oplossing omdat het gewicht omwille van de driehoeksongelijkheid niet stijgt
tijdens de shortcutting-stap.

2.4 Metaheuristieken
Metaheuristieken worden vaak gebruikt voor het oplossen van NP-complete problemen. De
theorie die we in dit hoofdstuk geven over metaheuristieken is gebaseerd op [12]. Meta-
heuristieken zijn procedures of heuristieken voor het optimaliseren van diverse problemen
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waarvan de verzameling mogelijke oplossingen te groot is om helemaal te bekijken. Een
metaheuristiek is ontwikkeld om uiteenlopende problemen te kunnen oplossen en is dus
een algemene, probleemonafhankelijke techniek. Met behulp van een metaheuristiek kan
in de oplossingsverzameling efficiënt worden gezocht naar een optimum. Deze technieken
zijn vooral nuttig voor problemen die niet exact opgelost kunnen worden wegens incomplete
informatie of waarvoor een exact algoritme te veel tijd nodig heeft om tot een resultaat te
komen. Het algemeen idee is een zekere doelfunctie f te minimaliseren/maximaliseren door
een voorlopige oplossing aan te passen en zo tot een optimum te komen. De definitie van
de doelfunctie is probleemafhankelijk. Een metaheuristiek maakt verder gebruik van een
buurfunctie N die vastlegt welke oplossingen we als naburig beschouwen. Er is geen garantie
dat een metaheuristiek een globaal optimale oplossing kan vinden voor elk probleem, in
sommige gevallen blijft de oplossing steken in een lokaal optimum.

De aard van de oplossing en de tijd die nodig is deze te genereren, wordt bepaald door
de metaheuristiek die we gebruiken, hoe we onze doel- en buurfunctie kiezen en hoe de
startoplossing er uitziet. We zullen meerdere metaheuristieken bestuderen en er daarna een
aantal uitkiezen om daadwerkelijk te implementeren en te testen op onze data.

2.4.1 Local Search

Local search (LS) is een van de eenvoudigste metaheuristieken en werkt door lokaal te kijken
vanuit een voorlopige oplossing en over te stappen naar een naburige oplossing. Voor de
theorie over local search metaheuristieken baseren we ons op [18]. Met een naburige oplossing
bedoelen we een oplossing die een buur is volgens de buurfunctie. Local search start in
een willekeurige of gegeven startoplossing en stapt telkens over naar een buur indien dit
een verbetering geeft volgens de doelfunctie, totdat we in een (mogelijks lokaal) optimum
beland zijn. We noemen deze heuristiek ook wel random descent wanneer we in elke
iteratiestap een willekeurige buur kiezen en steepest descent wanneer we in elke stap naar
de beste buur overstappen. Deze techniek heeft het grote nadeel dat er telkens naar een
naburige, betere oplossing wordt overgegaan waardoor we gemakkelijk vast komen te zitten
in een lokaal optimum. Door LS meerdere malen toe te passen, startend uit verschillende
beginoplossingen, en de beste oplossing te kiezen is de kans groter dat we een globaal optimum
vinden. We zullen in de volgende paragrafen enkele technieken bekijken die een variatie zijn
op local search en beter geschikt zijn om uit lokale optima te ontsnappen.

Guided Local Search

Guided local search is een variant op local search waarbij de doelfunctie f doorheen het
zoekproces wordt aangepast wanneer een lokaal optimum bereikt is. We kunnen f aanpassen
tot een nieuwe doelfunctie f ′ door een straf toe te kennen aan bepaalde eigenschappen van de
oplossing. Door het aanpassen van de doelfunctie lijken andere oplossingen plots wel beter
dan de huidige en kunnen we weer verder zoeken met de hoop om uit het lokaal optimum te
ontsnappen.

Iterated Local Search

Iterated local search past local search meerdere keren toe maar past telkens het resultaat
van een local search iteratie aan en gebruikt deze als startpositie voor de volgende iteratie.
Hierdoor kan de oplossing uit lokale optima springen. Het is belangrijk dat de oplossing niet
te veel wordt aangepast. Dit zou overeenkomen met local search meerdere keren toepassen
vanuit verschillende willekeurige startoplossingen. Ook mag de verandering niet te klein zijn,
anders kunnen we nooit uit het lokale optimum ontsnappen.
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Variable Neighborhood Search

Variable neighborhood search (VNS) [16] past doorheen het zoekproces de buurfunctie aan
om uit een lokaal optimum te kunnen ontsnappen. Dit komt in praktijk vaak neer op steeds
naar verdere buren te kijken wanneer we in een lokaal optimum zitten. VNS maakt gebruik
van k verschillende buurfuncties. Indien we voor buurfunctie Ni een lokaal optimum bereikt
hebben, stappen we over naar buurfunctie Ni+1 en herhalen we het proces. Wanneer we een
betere oplossing vinden, beginnen we in die oplossing weer te zoeken met N1. We stoppen
dus wanneer we een lokaal optimum gevonden hebben voor al onze buurfuncties.

Simulated Annealing

In de heuristieken die eerder besproken werden, pasten we de buurfunctie, de startoplossing
of de doelfunctie aan om uit een lokaal optimum te ontsnappen, maar in geen van die
heuristieken was het toegelaten om naar een slechtere oplossing over te stappen. Dit is
in simulated annealing (SA) wel het geval, met als achterliggende redenering dat je weer
door slechtere oplossingen moet om uit een lokaal optimum weg te geraken. Simulated
annealing maakt gebruik van een temperatuurfunctie t en een kansfunctie p. De waarde
van de temperatuurfunctie is initieel hoog en daalt tijdens het zoekproces. De kansfunctie
bepaalt hoe groot de kans is dat we naar een slechtere oplossing overstappen. Deze kans
hangt af van hoeveel slechter de oplossing is en van de temperatuur op dat ogenblik. Hoe
hoger de temperatuur, hoe groter de kans dat we naar een slechtere oplossing overstappen.
In het begin zal dit dus vaker gebeuren dan op het einde van het zoekproces.

Parallel Tempering

Het metropolis search algoritme is een algoritme dat analoog werkt aan SA met als verschil
dat bij SA de temperatuur daalt tijdens het zoekproces waar die van metropolis search
constant wordt gehouden. Parallel tempering (PT) [9] gebruikt meerdere metropolis search
replicas met verschillende temperaturen binnen een bepaald interval. In elke stap probeert
elke replica naar een betere oplossing over te gaan. Daarna wordt het toegelaten dat
de oplossing van adjacente replicas gewisseld worden. Men doet dit zodanig dat goede
oplossingen een kleinere temperatuur krijgen die kan zorgen voor convergentie binnen die
oplossing en minder goede oplossingen een grotere temperatuur zodat ze zouden kunnen
omgevormd worden tot betere oplossingen. Alle replicas gebruiken dezelfde buurfunctie en
worden uitgevoerd in parallelle threads. Uiteindelijk wordt de beste gevonden oplossing als
resultaat gekozen.

Tabu Search

De laatste local search variant die we bekijken is tabu search (TS) [13]. Tabu search maakt
gebruik van een tabulijst, t.t.z. een lijst van recent bezochte oplossingen waar niet meteen
naar teruggekeerd mag worden. Ook worden er een aantal regels toegevoegd en mogen
we enkel overstappen naar een oplossing die aan de regels voldoet. Er zijn regels om het
zoekproces te sturen in de richting van veelbelovende delen in de oplossingsruimte en regels
die ervoor zorgen dat we in nieuwe gebieden terechtkomen om onder andere te vermijden
dat we op een plateau komen vast te zitten. Tabu search laat het toe om over te stappen
naar slechtere oplossingen, maar vermijdt dankzij de tabulijst dat we terugkeren naar recent
bezochte oplossingen.
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2.4.2 Genetische Algoritmes

Genetische algoritmes (GA) [5] bootsen het natuurlijke proces van mutatie en selectie na
dat voorkomt in de evolutie. GA maakt gebruik van een fitnessfunctie die afhangt van
de doelfunctie. De fitnessfunctie bepaalt hoe goed een bepaalde oplossing is. Een GA
werkt in op een verzameling oplossingen, de zogenaamde populatie. In het begin wordt
een initiële populatie gegenereerd, mogelijks door een aantal willekeurige oplossingen te
genereren. Vervolgens kiezen we in elke iteratiestap een aantal paren oplossingen. Uit
deze paren worden nieuwe oplossingen, zogenaamde kinderen, gegenereerd met behulp van
crossover, een techniek waarbij de eigenschappen van de ouders worden gecombineerd in
de kinderen. Op de nieuwe kinderen wordt vervolgens mutatie toegepast. Dit zijn kleine
veranderingen die worden aangebracht. Daarna worden de kinderen toegevoegd aan de
populatie en wordt een deel van de populatie verwijderd zodat deze nooit groeit. Gedurende
het proces hebben we tweemaal nood aan een selectie: we moeten kiezen welke oplossingen
de ouders zullen zijn en welke oplossingen uit de populatie worden weggelaten. Een goede
techniek is om de kans dat een oplossing een ouder wordt of van de volgende populatie
deelmaakt te laten afhangen van de fitnessfunctie, zo hebben de beste oplossingen meer kans
om ouder te zijn en te overleven, maar ook minder goede oplossingen maken kans om in
aanmerking te komen en nog deel uit te maken van volgende populaties. Het is belangrijk op
welke manier de mutatie en crossover gedaan wordt. Allereerst moeten we ervoor zorgen dat
de kinderen nog steeds een correcte oplossing voor het probleem voorstellen. Verder moet
het berekenen van de kinderen vlot kunnen gebeuren om het hele algoritme snel genoeg te
houden. Het is dus goed om eenvoudige en snelle manieren te gebruiken voor mutatie en
crossover.

2.4.3 Ant Colony Optimization

Het ant colony optimization (ACO) algortime [2] is gebaseerd op de natuurlijke manier
waarop mieren hun weg zoeken tussen hun nest en een voedselbron. ACO werkt enkel voor
problemen die herleid kunnen worden naar het zoeken van een pad in een graaf. Wanneer
mieren op zoek gaan naar een voedselbron, zullen ze eerst de omgeving willekeurig verkennen.
Tijdens hun zoektocht laten de mieren feromonen achter op het pad dat ze volgen. Op het
punt dat een mier voedsel gevonden heeft, zal deze de kwaliteit ervan beoordelen en het
meenemen naar zijn nest. Op weg naar het nest laat de mier een grotere concentratie
feromonen achter die door de andere mieren opgemerkt wordt. De andere mieren gaan nu
ook vaker het pad met de hogere concentratie feromonen volgen. Wanneer een voedselbron
dichtbij het nest ligt, zullen de feromonen op het pad langer merkbaar zijn waardoor de kans
dat meerdere mieren het volgen groot is en de feromonen steeds aangesterkt worden. Op
deze manier zullen de beste, kortste paden op termijn een grotere concentratie feromonen
bevatten en vaak door de mieren gevolgd worden. Het ACO algoritme bootst deze manier
van zoeken na om paden te vinden in een graaf.

2.4.4 Particle Swarm Optimization

Particle swarm optimization (PSO) [6] vertrekt van een initiële populatie van kandidaat-
oplossingen (partikels). Doorheen het zoekproces worden de partikels verplaatst in de
oplossingsverzameling. De verplaatsing van een partikel wordt beïnvloed door zijn eigen
gekende beste oplossing tot dan toe en door de beste gekende oplossing van alle partikels
samen. Op deze manier wordt de oplossingsruimte iteratief afgezocht. Het is echter niet
gegarandeerd dat PSO een globaal optimum bereikt.
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2.5 Mathematisch Programmeren
Mathematisch programmeren is een methode voor het oplossen van optimalisatieproblemen
waarbij we het probleem voorstellen als een wiskundig model. Het model bevat een doel-
functie, variabelen en contstraints. De doelfunctie moet gemaximaliseerd/geminimaliseerd
worden en staat in functie van de variabelen. De constraints zijn beperkingen op de variabelen
die ervoor zorgen dat de gevonden oplossing een oplossing is voor ons probleem. We vinden
een oplossing voor het model door waarden toe te kennen aan de variabelen die de doelfunctie
optimaliseren en aan de constraints voldoen.

Wiskundige optimalisatiemodellen worden onderverdeeld in verschillende klassen. Wanneer
in het model de constraints lineair zijn en alle variabelen continu zijn, noemen we het een
Lineair Programma (LP) indien de doelfunctie lineair is en een Kwadratisch Programma
(QP) indien de doelfunctie kwadratisch is. Wanneer ook enkele constraints kwadratisch, zijn
hebben we een Kwadratisch Constraint Programma (QCP). Een model waar alle variabelen
een integerwaarde moeten aannemen, noemt men een Integer Programma (IP). Een model
dat zowel continue als integer variabelen bevat, noemen we een Gemengd Integer Programma
(MIP) met daarbinnen dezelfde onderscheiden als voor een LP: Gemengd Integer Lineair
Programma (MILP), Gemengd Integer Kwadratisch Programma (MIQP) en Gemengd Integer
Kwadratisch Constraint Programma (MIQCP). We zullen lineair programmeren en integer
programmeren meer in detail bekijken.

2.5.1 Lineair Programmeren

Lineair programmeren (LP) [7] is een speciaal geval van mathematisch programmeren waarbij
de variabelen binnen het model dat het probleem voorstelt lineair van elkaar afhangen en
ook de doelfunctie en de constraints lineair zijn in de variabelen. In een LP model kunnen
alle constraints als ongelijkheid geschreven worden waardoor het toegelaten domein in de
variabelenruimte een convexe polytoop is. Een polytoop is de veralgemening van een veelvlak
naar meerdere dimensies. Convex betekent dat we eender welke twee punten van de polytoop
kunnen verbinden met een rechte die helemaal binnenin de polytoop valt. Het optimum van
de doelfunctie wordt bereikt in een van de hoekpunten van dit polytoop. Het volstaat dat
we deze afgaan om het probleem op te lossen. Een lineair programma ziet er in canonische
vorm als volgt uit:

Maximaliseer cT x,

behoudens Ax ≤ b,

en x ≥ 0.

Hierbij is x een vector die de variabelen bevat. Aan deze moeten we een waarde toekennen.
De vectoren c en b en de matrix A bevatten gekende coëfficiënten en bepalen de relaties tussen
de variabelen. De doelfunctie is hier cT x en de ongelijkheden Ax ≤ b zijn de constraints.

Lineair programmeren is toepasbaar in verschillende studiegebieden. Het wordt onder andere
gebruikt voor het oplossen van modellen binnen transport, energie en telecommunicatie
alsook voor het modelleren van problemen binnen takken zoals planning en design.

2.5.2 Lineair Integer Programmeren

Lineair integer programmeren (LIP) [20] is gelijkaardig aan LP maar met enige verschil
dat de variabelen allemaal integers moeten zijn. Een lineair integer programma wordt in
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canonische vorm geschreven als:

Maximaliseer cT x,

behoudens Ax ≤ b,

x ≥ 0,

en x ∈ Z.

LIP is veelvoudig gebruikt en heeft een groot aantal toepassingen. In een LIP model kunnen
we variabelen laten overeenkomen met bepaalde beslissingen door de mogelijke waarden
voor de variabelen te beperken tot 0 en 1. Verder is de restrictie tot integers gewenst in
veel problemen, we kunnen bijvoorbeeld geen 5.84 boeken verkopen. In tegenstelling tot
lineair programmeren is integer programmeren NP-hard. De meer algemene vorm, integer
programmeren (IP), laat de restrictie weg dat de variabelen enkel lineair met elkaar in
relatie staan. In praktijk komen vaak modellen voor die zowel integer als contiue variabelen
bevatten, deze modellen kunnen worden opgelost met gemengd integer programmeren (MIP).

2.5.3 Toegepast op TSP

Om wat meer inzicht te krijgen in mathematisch programmeren, zullen we een LIP model
opstellen voor TSP [23]. Gegeven een lijst van n steden, nummer deze van 1 tot en met n.
Nu voeren we een variabele xij met 1 ≤ i 6= j ≥ n waarbij

xij =
{

1 als het pad van stad i naar stad j gaat
0 anders

Verder voeren we een dummy variabele ui in voor i ∈ {1, . . . , n} en we noteren de afstand
tussen stad i en stad j als cij . De doelfunctie die we willen minimaliseren, is de lengte van
het pad dat door alle punten gaat. We zoeken nu integers voor xij en ui die de doelfunctie
minimaliseren. We kunnen TSP noteren als volgend LP model:

Minimaliseer
n∑

i=1

n∑
j=1,j 6=i

xijcij (2.1)

0 ≤ xij ≤ 1 i, j = 1, . . . , n (2.2)
n∑

j=1,i 6=j

xij = 1 i = 1, . . . , n (2.3)

n∑
i=1,i 6=j

xij = 1 j = 1, . . . , n (2.4)

ui − uj + nxij ≤ n− 1 2 ≤ i 6= j ≤ n (2.5)
0 ≤ ui ≤ n i = 1, . . . , n (2.6)

Hier staat (2.1) voor de doelfunctie. Deze som zal net de totale lengte zijn van het pad
door alle steden. Constraint (2.2) legt vast dat xij enkel de waarden 0 en 1 kan aannemen.
We willen juist één route die door alle punten gaat en elk punt juist één keer bezoekt. Dit
wordt beschreven door (2.3) en (2.4): daar wordt geëist dat er in elke stad juist één pad
toekomt en er juist één vertrekt. De laatste ongelijkheden zorgen ervoor dat het gevonden
pad daadwerkelijk door alle punten gaat, m.a.w. dat alle steden worden bezocht op hetzelfde
pad. Meer bepaald vormt de combinatie van (2.5) en (2.6) een tegenstrijdigheid wanneer
er een pad voorkomt dat niet door stad 1 gaat. We kunnen dit inzien door twee steden
te bekijken, i en j, die opeenvolgende steden zijn op het pad; ongelijkheid (2.5) kan dan
herschreven worden als

ui ≤ uj − 1,
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aangezien xij = 1. Dit betekent dat wanneer we naar een volgende stad op het pad gaan, de
variabele ui van die stad groter moet zijn dan die van de stad waarvan we komen. Stel dat
stad k bezocht wordt na stad 1, dan kunnen we uk gelijk stellen aan 1 en voor elke volgende
stad op het pad de u-waarde met 1 verhogen. Voor een pad dat echter niet door stad 1 gaat
hebben we een lus in onze ongelijkheden en zullen alle u-variabelen oneindig groot worden,
wat tegenstrijdig is met (2.6).

2.6 Implementatie en gebruikte softwarebibliotheken
De implementatie van de code werd initieel opgestart in Java. Na een bezoek aan Gardien,
waar de code daadwerkelijk gebruikt zal worden, kwamen we er achter dat ze werken in
C++ en daarin ook de uiteindelijke implementatie van de algoritmes wensen. We hebben
echter besloten om tijdens het ontwerp van sommige algoritmes de implementatie in Java te
houden en achteraf de best gevonden oplossing te herimplementeren in C++. Deze keuze
is gebaseerd op het gebruik van JAMES, een Java library die een collectie metaheuristieken
implementeert (zie Sectie 2.6.1). Achteraf geeft het herimplementeren ook een interessante
vergelijking tussen hoe het algoritme presteert in C++ en Java.

2.6.1 JAMES

Voor de implementatie van de metaheurstieken maken we gebruik van JAMES (JAva
MEtaheuristics Search Framework) [8]. JAMES is een Java framework voor discrete opti-
malisatie met behulp van local search metaheuristieken. JAMES maakt het mogelijk de
geïmplementeerde heuristieken toe te passen op eender welk gedefinieerd probleem door een
eigen oplossingstype en bijhorende buurfunctie op te stellen. Dankzij JAMES kunnen we
eenvoudig experimenteren met meerdere local search metaheuristieken en hun parameters.
Het idee is dat op die manier de focus kan gaan naar het probleem zorgvuldig te definiëren
en een goede keuze te maken tussen de optimalisatietechnieken in plaats van aandacht te
moeten besteden aan de implementatie.

2.6.2 Gurobi

Voor het oplossen van LP en IP problemen zullen we gebruik maken van de zogenaamde
Gurobi Optimizer [15]. De Gurobi Optimizer kan meerdere klassen van optimalisatie
problemen oplossen; zijnde LP, QP, QCP, MIP, MILP, MIQP en MIQCP. LP-modellen
worden door Gurobi volgens de standaardinstellingen opgelost met een concurrent optimizer,
QP- en QCP-modellen met een barrier-algoritme en gemengde integer modellen met het
branch-and-cut-algoritme. Gurobi kan worden gebruikt via de interactive shell of met behulp
van een van de verschillende interfaces die bestaan voor meerdere programmeertalen zijnde
C, C++, Java, Microsoft, .NET, Python, MATLAB en R.

Concurrent Optimizer
De concurrent optimizer wordt in het Gurobi framework gebruikt voor het oplossen van
LP-modellen en maakt gebruik van meerdere processors die onafhankelijk van elkaar en met
een verschillende strategie naar een oplossing zoeken: er worden meerdere threads opgezet die
elk het model proberen te optimaliseren. Het zoeken wordt afgebroken wanneer een thread
een optimum bereikt. Door gebruik te maken van de meerdere strategieën tegelijkertijd kan
er sneller een oplossing gevonden worden dan wanneer er slechts één strategie moet gekozen
worden. Volgens de Gurobi standaardinstellingen zal de eerste thread gebruik maken van
de dual simplex methode, een techniek waarbij het duale model wordt geoptimaliseerd. De
simplex methode werkt met het model in canonische vorm (zie Sectie 2.5.2). Het toegelaten
gebied in de oplossingsruimte van de variabelen is dan een convexe polytoop. De methode
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steunt enerzijds op het feit dat het model continu is, wat betekent dat het maximum zich in
een van de extreme punten van het gebied bevindt, dus in een van de hoekpunten. Anderzijds
wordt er gebruik gemaakt van een stelling die zegt dat wanneer een hoekpunt niet het
maximum is, deze via een rand van het gebied verbonden is met een hoekpunt waar de
doelfunctie groter is of met een oneindige rand. De simplex-methode stapt van hoekpunt
naar hoekpunt tot het maximum gevonden wordt of tot we een onbegrensde rand tegenkomen
waarop de doelfunctie blijft stijgen.
De tweede tot en met vierde thread werken volgens een parallel barrier-algoritme (zie verder
voor meer details omtrent barrier-algoritmes). Een vijfde thread, indien aanwezig, probeert
het primaire simplex-algoritme.

Barrier-Algoritme
Een barrier-algoritme [26] steunt op een barrierfunctie. Dit is een functie die een constraint
vervangt door een afstraffende term in de doelfunctie. Zo kunnen we bijvoorbeeld eenvoudig
het model

Minimaliseer f(x)
behoudens x ≥ b

herschrijven tot het model

Minimaliseer f(x) + c(x)

waarbij c(x) =
{

+∞ als x < b

0 anders

Beide modellen zijn equivalent maar in het tweede hebben we de ongelijkheid weggewerkt.

Branch-and-cut-algoritme
Het branch-and-cut-algoritme [19] maakt gebruik van twee verschillende technieken. Een
eerste gebruikte techniek is cutting planes. Hierbij bekijkt men een relaxatie van het
probleem (gewoonlijk LP-relaxatie waar men toelaat dat de integer variabelen continu zijn)
en snijdt men gebieden weg uit de polytoop door constraints toe te voegen in de hoop een
integer oplossing te bekomen. Een tweede techniek die men toepast is branch-and-bound:
het algoritme bekijkt de hele boom van mogelijke keuzes voor de variabelen en slaat takken
over waarvan zeker is dat daarbinnen de doelfunctie niet verbeterd kan worden.
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Technische details

3.1 Een printplaat onder de loep genomen
Zoals eerder vermeld is een printplaat een plaat waarop elektronische componenten bevestigd
kunnen worden. De contactpunten op de printplaat waarop men de componenten monteert
noemen we hier de testpunten. Een printplaat bevat testpunten langs weerskanten van de
plaat. Deze bevinden zich aan de oppervlakte en zijn inwendig verbonden door een geleidend,
koperen circuit. We kunnen de geleidbaarheid tussen twee punten testen door op elk punt
een naald te plaatsen en een meting uit te voeren. De bovenkant van de plaat noemen we de
front side; de achterkant is de rear side. Een testpunt bevindt zich aan een enkele zijde
van de printplaat of is een opening die door de plaat heen gaat. Het oppervlak waarop een
doorgang kan getest worden, is een cirkel rond het gat zelf. In theorie kan een opening langs
weerszijden van de plaat bereikt worden. De klant bepaalt in zo een geval waar op de cirkel
en langs welke kant van de plaat hij de doorgang wil testen.
Alle gegevens over een printplaat zitten opgeslagen als data in een bestand. Dit bestand
bevat informatie over elk testpunt: een uniek nummer dat het testpunt identificeert, aan
welke kant het ligt, wat de exacte coördinaten zijn waar het getest moet worden en nog
andere details over de inwendige structuur van de printplaat. In de data kan een punt zich
slechts langs één kant bevinden en moeten we door de opgegeven coördinaten geen rekening
houden met het feit dat het testpunt een doorgang kan zijn.
De testpunten zijn onderling met elkaar verbonden in verschillende netten. Deze verbind-
ingen zijn koperen paden die zich in de printplaat bevinden en waarop de punten liggen.
Wanneer twee punten in eenzelfde net liggen, staan ze met elkaar in verbinding wat betekent
dat er elektriciteit kan stromen tussen de punten. Een net kan meerdere punten bevatten
maar een punt kan slechts in één net zitten omwille van de transitiviteit van geleiding; zit een
punt in twee netten, dan zijn alle punten uit beide netten via dat ene punt ook met elkaar
verbonden, m.a.w. het punt zit in slechts één net. Netten kunnen erg groot zijn en duizenden
punten bevatten, maar er zijn ook kleine netten van slechts een enkel punt. Elke printplaat
bevat één of meerdere grote netten die zich over de hele plaat uitstrekken en alle delen van de
plaat van stroom voorzien, zo een net noemen we een referentienet. Het doel is te testen
dat binnen eenzelfde net alle punten daadwerkelijk met elkaar in verbinding staan en dat er
geen verbinding is tussen de verschillende netten onderling. Wanneer een verbinding binnen

15
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een net kapot is, noemen we het “open”; dan is er een defect in de onderliggende koperen
bedrading. Het kan ook gebeuren dat er intern een verbinding is tussen twee adjacente
netten, dat noemen we een “short”; dan ontstaat er kortsluiting tussen de netten. Figuur
3.1 illustreert beide mogelijke defecten.

Figuur 3.1: Defecte printplaat: open net (links) en short tussen netten (rechts).

Tijdens de productie van een printplaat maakt men soms meerdere printplaten op eenzelfde
groot bord. Deze worden dan later van elkaar losgesneden. Een deel op een bord dat een
losstaande printplaat voorstelt, noemen we een image. Elke image moet afzonderlijk getest
worden. De punten van verschillende images moeten niet met elkaar vergeleken worden:
er is geen bedrading tussen de adjacente images. Elke image heeft dan ook zijn eigen
referentienetten.
Om een printplaat volledig te testen zijn er twee testen nodig. Tijdens elk van deze gebeurt
er een ander soort meting op dezelfde installatie. De testen moeten afzonderlijk behandeld
worden. Volgende testen moeten worden uitgevoerd:

• Weerstandstest (open): in deze test wordt nagegaan of alle testpunten die in
hetzelfde net zitten daadwerkelijk verbonden zijn met elkaar.

• Weerstandstest (kort): in deze test wordt nagegaan of testpunten die in adjacente
netten zitten niet met elkaar verbonden zijn. De naam ‘kort’ komt van het feit dat er
wordt getest dat er geen kortsluiting optreedt tussen verschillende netten.

Deze twee testen nemen veel tijd in beslag en zullen in praktijk slechts op één printplaat
binnen een batch worden uitgevoerd. Om de andere printplaten te testen, wordt er gebruik
gemaakt van een derde test:

• Capaciteitstest: in deze test wordt de capaciteit berekend tussen elk punt en een
punt van een referentienet. Met welk referentienet elk net moet vergeleken worden,
wordt meegegeven in de data.

Voor elke eerste printplaat in een batch worden alle drie de testen uitgevoerd en de gemeten
capaciteit tussen elk net en zijn referentienet wordt opgeslagen. Men slaat slechts één waarde
op per net. Die wordt berekend aan de hand van de gemeten waarden voor de punten binnen
dat net (gewoonlijk wordt de mediaan genomen). Deze eerste grote testen en berekeningen
noemt men de master generation. Op alle volgende platen wordt enkel de capaciteitstest
uitgevoerd en wordt het resultaat vergeleken met de waarden uit de master generation.
Indien er een open of een short voorkomt in een net, zal op een gegeven punt de waarde
erg afwijken van de verwachte waarde. Op dat moment moet men met behulp van de
weerstandstesten nagaan waar het defect precies zit zodat men zeker is dat er geen fout is
gebeurd tijdens de master generation. Een tweede reden om het defect op te sporen is dat
de klant graag weet waar het defect zit. Zo kan hij nagaan of het een veelvoorkomende fout
is in het productieproces. Door de weerstandstesten enkel te moeten uitvoeren op de eerste
printplaat bespaart men veel tijd.

Aangezien de geleidbaarheid tussen de punten transitief is, zal niet elk punt uit een net
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getest moeten worden. Sommige punten liggen op de verbinding tussen anderen zodat we
zeker zijn dat de geleidbaarheid naar het tussenliggende punt in orde is van zodra we de
eindpunten getest hebben. Zulke punten noemen we midpunten. Figuur 3.2 toont een net
waarbij het donker gekleurde punt een midpunt is. De midpunten zijn reeds weggelaten in
de data waardoor we er verder geen rekening mee moeten houden.

Figuur 3.2: Net met midpunt (donker gekleurd).

Tijdens het ontwikkelen van de algoritmes zullen we onze experimenten uitvoeren op zes
verschillende printplaten waarvan er drie uit meerdere images bestaan. Tabel 3.1 geeft
een overzicht van de structuur van de verschillende images die in de dataset voorkomen.
Appendix C toont de interne structuur van printplaat c en hoe de verschillende images
liggen in printplaten b, d en f. Afbeeldingen van de andere images konden niet vrijgegeven
worden omwille van bedrijfsgeheim van de klanten van Gardien.

Image #front #rear #refnet
a 1775 1577 2
b1 164 94 1
c 4915 4091 1
d1 445 550 1
e 3923 2870 2
f 1 191 77 2
f 4 191 77 2
f 6 38 62 1
f 9 282 166 4
f 12 134 11 2
f 21 134 11 2
f 23 402 228 2
f 24 319 177 0

Tabel 3.1: Een overzicht van enkele kenmerken van de verschillende images die gebruikt
worden als testdata.

3.2 Testinstallatie
De testinstallatie waarop de testen worden uitgevoerd is voorzien van 4 ‘probes’, twee langs
elke zijde van de printplaat. Een probe is een naald waarmee de geleidbaarheid of capaciteit
tussen punten kan gemeten worden door op twee punten een probe te plaatsen. Om de
capaciteit of de weerstand tussen twee punten te berekenen, wordt er eerst een meting gedaan
tussen twee naalden wanneer deze net boven de punten zweven en achtereenvolgens wanneer
ze de punten aanraken. De gevraagde waarde is dan het verschil van beide metingen. Er
kan zeer vlot gewisseld worden tussen welke naalden een meting uitvoeren en de meting zelf
duurt ook slechts enkele miliseconden. Figuur 3.3 geeft een simplistische voorstelling van
hoe de testinstallatie er uit ziet. De vier probes bevinden zich op een railsysteem dat enkele
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Figuur 3.3: Bovenaanzicht van de testinstallatie met vier probes.

restricties met zich meebrengt. Het is namelijk niet mogelijk dat de probes elkaar kruisen;
aan de bovenkant van de plaat moet de linkse probe zich altijd links van de andere probe
bevinden en hetzelfde aan de onderkant. De probes kunnen zich onafhankelijk van elkaar
verplaatsen, zolang de bewegingen niet tot botsingen leiden. Wanneer de probes 1mm in
x-richting van elkaar verwijderd zijn, zijn er geen restricties. De probes kunnen ook punten
testen die dichter dan 1mm bij elkaar liggen, maar dan moeten ze in y-richting minstens 2mm
van elkaar verwijderd zijn. Ze kunnen zich verticaal, horizontaal en schuin verplaatsen maar
zullen nooit exact de rechte volgen tussen de twee punten waartussen ze zich verplaatsen.
Figuur 3.4 geeft een voorbeeld van een mogelijke weg die een probe aflegt. Bij sommige

Figuur 3.4: Een mogelijk pad dat een probe aflegt tussen twee testpunten.

machines bewegen de naalden sneller in de y-richting dan in de x-richting, maar dit zullen
we achterwege laten aangezien het algoritme voor alle machines goede resultaten moet geven
en het verschil in snelheid miniem is.

Omdat er veel printplaten moeten getest worden, is het belangrijk dat de nodige tijd om
een plaat te testen zo klein mogelijk is. Daarom minimaliseren we de tijd die de probes
nodig hebben om de punten te bezoeken in plaats van de afstand die ze moeten afleggen.
Wanneer een probe zich verplaatst tussen twee punten, kan de snelheid toenemen tot de
maximale snelheid bereikt is, zolang de probe op tijd terug tot stilstand kan komen. Veel
punten liggen dicht bij elkaar waardoor de probes niet op maximale snelheid kunnen komen
tijdens de verplaatsing. Om te berekenen hoe lang een probe doet over een bepaalde afstand
hebben we enkele metingen van de machines zelf (zie Tabel 3.2). Om voor elke afstand een
tijdswaarde te kunnen toekennen, maken we gebruik van least square fitting om een functie
te bepalen die de gemeten waarden benadert. Least square fitting [27] is een methode
die een functie berekent die een verzameling waarden zo goed mogelijk fit. Stel dat we n
punten hebben, dan noteren we de waarde van het i-de punt als yi en de overeenkomstige
waarde berekend door de functie als fi. Het verschil tussen de waarde van het datapunt
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en de overeenkomstige waarde die door de functie wordt bepaald noemen we het residual
ei. Least square fitting bepaalt de functie zodanig dat de som van de kwadraten van de
residuals geminimaliseerd wordt. Hoe goed de functie uiteindelijk de punten benadert wordt
uitgedrukt in een waarde R2 die berekend wordt als

R2 = 1− Sres

Stot

waarbij
ei = yi − fi,

ȳ = 1
n

n∑
i=1

yi,

Stot =
n∑

i=1
(yi − ȳ)2,

Sres =
n∑

i=1
e2

i .

In elk geval ligt R2 tussen 0 en 1; hoe dichter de waarde bij 1 ligt, hoe beter de functie onze
datapunten benadert.

De gewenste tijdsfuncties bekomen we door een polynomiale functie f1 te fitten door de
punten tot en met afstand 30 en een lineaire functie f2 door de laatste punten. Deze
opsplitsing wordt gemaakt omdat de probes voor de kortste afstanden niet op maximale
snelheid kunnen komen en de tijden dus niet lineair van de afstand afhangen. Vanaf het
moment dat we een bepaalde afstand overschrijden, komen de naalden tot hun maximale
snelheid tijdens de verplaatsing en zullen de tijden wel lineair afhangen van de afstand. Het
fitten van de functies gebeurde in Excel. De bekomen functies f1 en f2 hebben R2 = 0.999
en R2 = 0.9998 respectievelijk, wat betekent dat deze functies een goede benadering geven
van de realiteit. Samenzetten van f1 en f2 geeft ons de tijdsfunctie

f(x) =
{

0.0019x3 − 0.1486x2 + 5.856x + 23.588 als x ∈ [0, 30]
1.6665x + 67.8 als x > 30

Tabel 3.2 toont de bekomen metingen en de berekende waarden en Figuur 3.5 plot de
metingen en de bekomen functie.
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Tijd
Afstand x yi fi

0.5 28 26.48
1 29.5 29.30
2 32.6 34.72
3 39 39.87
4 44.8 44.76
5 49.85 49.39
6 54.32 53.78
7 58.2 57.95
8 62.1 61.90
9 65.82 65.64

10 69 69.19
20 96.53 96.47
30 117.67 117.80
40 134.71 134.46
50 151 151.12

Tabel 3.2: Tijd (in ms) die een probe
nodig heeft voor het verplaatsen van een
afstand x.

Afstand (in mm)

Tijd (in ms)

10 20 30 40 50

10

30

50

70

90

110

130

150

Figuur 3.5: Tijdsfunctie f en waarden van
metingen.

Het black-box algoritme van Gardien dat momenteel in gebruik is, doet er niet langer
over dan 120 seconden om de volgorde van de punten te bepalen. De master generation
duurt ongeveer 10 minuten voor een kleine printplaat. Deze resultaten hangen sterk af van
printplaat tot printplaat maar geven toch al een idee over welke tijdsgrootheden we spreken.
Ons algoritme mag iets meer tijd nemen om de volgorde van de punten te bepalen dan het
huidige algoritme, maar het is niet gewenst dat het uren of dagen nodig heeft om tot een
resultaat te komen.



4
Kortste pad berekenen

In dit hoofdstuk zullen we verschillende kortste-pad-algoritmes uittesten. De punten op
een printplaat liggen telkens gelijkaardig gestructureerd en we vragen ons af welke techniek
het beste werkt op deze specifieke data. We bekijken integer programmeren, verschillende
metaheuristieken, Christofides-algoritme en als laatste een combinatie van een metaheuristiek
en Christofides-algoritme. In dit hoofdstuk nemen we als “afstand” de tijd (in seconden) die
een probe nodig heeft om zich tussen twee punten te verplaatsen omdat dat is wat we willen
minimaliseren.

We zullen alle algoritmes testen op acht delen van een printplaat met verschillende groottes
48, 60, 148, 183, 451, 498, 1364 en 1638. De opdelingen werden bekomen door het opdelen van
images in stroken (zoals we later zullen doen voor de capaciteitstest) en zijn dus representa-
tieve voorbeelden. Wanneer we een oplossing geven van een algoritme, stelt deze de tijd
voor (in seconden) die een probe nodig heeft om de punten in de volgorde te bezoeken zoals
aangegeven door de oplossing. Alle tijden die we vermelden staan in seconden.

4.1 Lineair Integer Programmeren
De eerste techniek die we toepassen is lineair integer programmeren. Zoals eerder vermeld
gebruiken we hiervoor de Gurobi Optimizer (zie Sectie 2.6.2). We gebruiken de code voor het
oplossen van TSP gemaakt door de ontwikkelaars van Gurobi zelf. Tijdens het zoekproces
houdt de Gurobi Optimizer een boven- en ondergrens bij waartussen de doelfunctie zal zitten.
Om te bepalen hoe dicht een oplossing zit bij het optimum berekent men de zogenaamde
kloof, i.e. het verschil tussen de boven- en de ondergrens. Wanneer de verhouding tussen
de kloof en de bovengrens kleiner is dan een opgegeven waarde, stopt het algoritme met
zoeken. Tabel 4.1 toont de gevonden oplossingen, hoeveel de oplossing ten hoogste afwijkt
van het optimum en de tijd die nodig was om tot de oplossing te komen. De kloven van de
door Gurobi gevonden oplossingen zijn hoogstens 0.01% van de gevonden bovengrens. We
zien echter dat de tijd die nodig is om tot deze oplossingen te komen extreem snel stijgt als
de invoergrootte stijgt. Voor de invoer van grootte 60 volstaat een seconde, maar bij een
invoergrootte van 498 moest het programma al meer dan 3 uur rekenen vooraleer de oplossing
gevonden werd. Op nog grotere data (1364 en 1638 punten) waarop we het algoritme willen
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#punten Oplossing Uitvoeringstijd Afwijking optimum
48 2.47 0.30 0.000%
60 2.81 1.22 0.000%

148 5.81 15.59 0.002%
183 6.22 59.78 0.005%
451 14.23 49 400.13 0.010%
498 16.51 11 215.53 0.010%

Tabel 4.1: Resultaat van de best gevonden oplossing met LIP alsook de tijd die nodig is om
deze te bekomen en percentage hoeveel die afwijkt van het optimum.

testen, hebben we het programma na een dag zoeken stopgezet.

We kunnen onze eisen versoepelen en een oplossing die dichter dan 5% bij het optimum
zit, goedkeuren. Tabel 4.2 toont de resultaten van opnieuw Gurobi los te laten op dezelfde
data maar waarbij toegelaten wordt dat het programma stopt met zoeken na 200 seconden
of wanneer een oplossing die 5% afwijkt van het optimum wordt gevonden. Het is mogelijk
dat er nog geen enkele oplossing kan gevonden worden binnen 200 seconden.

#punten Oplossing Uitvoeringstijd Afwijking optimum
48 2.47 0.0 1.13%
60 2.82 0.0 2.89%

148 5.91 8.7 1.60%
183 6.31 63.1 0.93%
451 - 200.0 100.00 %
498 54.06 200.1 69.67%

Tabel 4.2: Resultaat van de gevonden oplossing met LIP alsook de tijd die nodig is om deze
te bekomen waarbij oplossingen binnen 5% van het optimum worden aanvaard en niet langer
gezocht mag worden dan 200 seconden.

We zien dat voor de input van 451 punten zelfs na 200 seconden nog geen enkele oplossing
werd gevonden en dat de oplossing voor de input van 498 punten na 200 seconden zoeken
nog steeds bijna 70% afwijkt van het optimum. Het is tegen de verwachtingen in dat voor
498 punten een slechte oplossing gevonden wordt maar dat voor de kleinere input van 451
punten helemaal geen oplossing wordt gevonden. Dit kan verklaard worden door het feit dat
de punten anders liggen waardoor het algoritme bij het grotere geval toevallig al sneller op
een mogelijke oplossing botst. In ons algoritme zal het kortste pad bepalen door een aantal
punten slechts een onderdeel zijn en zal het meerdere keren moeten gebeuren. We wensen
sneller tot een goede benadering gekomen en willen het algoritme ook kunnen toepassen op
grotere invoer. We hopen in volgende secties technieken te vinden die veel sneller werken en
waarvan de resultaten dicht bij het optimum liggen.

4.2 Metaheuristieken
In de vorige sectie zagen we dat het niet realistisch is om LIP in praktijk in onze algoritmes
te gebruiken. We zullen nu enkele metaheuristieken bekijken met de hoop dat deze sneller tot
een goede, benaderende oplossing komen. De ligging van de testpunten op een printplaat is
altijd gelijkaardig en heel gestructureerd: rechte lijnen of vierkanten zijn vaak voorkomende



4.2. METAHEURISTIEKEN 23

patronen. Door de eenvoudige structuur verwachten we dat we al met een eenvoudig zoek-
algoritme een goede benadering kunnen geven voor het kortste pad door alle punten. Volgende
secties geven resultaten weer van verschillende metaheuristieken uitgevoerd op dezelfde delen
van de printplaten als waarop we eerder IP testten. Alle resultaten in de volgende secties
zijn het gemiddelde van vijf iteraties. Voor meer informatie over de theoretische werking van
de metaheuristieken verwijzen we de lezer naar Sectie 2.4. Voor de data met minder dan 100
testpunten werden niet alle testen uitgevoerd; de heuristieken daar langer laten zoeken leidt
niet tot betere resultaten.

We moeten in onze keuze binnen de heuristieken echter rekening houden met het feit dat
de machines worden bediend door mensen waardoor een oplossing die enkele miliseconden
minder nodig heeft om een plaat te testen niet bepaald beter is. De arbeiders kunnen
wel eens enkele seconden sneller of trager een machine opstarten. We wensen in praktijk
dus niet de heuristiek te selecteren die theoretisch de kortste route vindt maar wel de
heuristiek die binnen een redelijke tijd een oplossing vindt die enkele miliseconden mag
afwijken van optimalere oplossingen. Alle heuristieken die we zullen bekijken zijn local
search technieken die gebruikmaken van 2-opt optimalisatie (dit wordt in de volgende sectie
verduidelijkt). In [1] toont men aan dat, wanneer de tijd beperkt is (tot 120s), local search
algoritmes beter presteren dan ingewikkeldere metaheuristieken zoals genetische algoritmes.
We kiezen daardoor bewust enkel voor local search heuristieken. De reden dat die beter
werken binnen een beperkte tijd is dat ingewikkeldere zoekalgoritmes meer tijd nodig hebben
om naar een volgende oplossing over te gaan. Local search daarintegen bekijkt heel snel
veel mogelijkheden waardoor er snel een goede benadering bekomen wordt. We gebruikten
het JAMES framework (zie Sectie 2.6.1) tijdens het experimenteren met de local search
heurstieken. JAMES ondersteunt enkel local search technieken maar dat is geen probleem
aangezien we besloten hadden om enkel daarmee te experimenteren.

4.2.1 Naburige oplossingen

Elke local search metaheuristiek heeft een functie nodig die vastlegt welke oplossingen naburig
zijn, de zogenaamde buurfunctie. Afhankelijk van het algoritme zal dan wel of niet naar een
naburige oplossing worden overgestapt. In onze testen zullen we gebruik maken van wat
men naburige oplossingen beschouwt in het 2-opt algoritme, een local search algoritme dat
voor TSP een eerste oplossing genereert door alle punten arbitrair met elkaar te verbinden.
Dan worden twee verbindingen uitgekozenen en vervangen door hun eindpunten anders te
verbinden zonder het pad te breken, indien dit een betere oplossing oplevert. We zullen twee
oplossingen als naburig beschouwen wanneer ze hetzelfde zijn op het verwisselen van twee
bogen na zoals in het 2-opt algoritme. Figuur 4.1 toont twee naburige oplossingen.

Figuur 4.1: Twee naburige oplossingen volgens 2-opt.
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4.2.2 Random Descent

De eerste metaheuristiek die we bekijken, is de random descent (RD) methode. Hierbij
worden de punten willekeurig met elkaar verbonden of starten we met een gegeven start-
oplossing. In elke iteratie stap worden twee willekeurige verbindingen gewisseld en stappen
we over naar die nieuwe oplossing als deze een beter resultaat geeft. Dit komt exact overeen
met 2-opt. We laten de heuristiek n seconden zoeken met n ∈ {1, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 120}.
Tabel 4.3 toont de resultaten voor het berekenen van het kortste pad op de testdata. We

Zoektijd (in s)
#punten 1 3 5 10 15 30 60 120

48 2.59 2.58 2.62 2.57
60 2.93 2.93 2.91 2.93

148 6.00 6.02 5.99 6.01 6.01 6.00 6.00 6.01
183 6.39 6.39 6.39 6.39 6.38 6.37 6.36 6.37
451 14.50 14.54 14.54 14.56 14.50 14.52 14.53 14.47
498 16.89 16.89 16.85 16.83 16.90 16.91 16.85 16.87

1364 61.64 52.87 51.50 50.63 50.50 50.48 50.47 50.52
1638 79.19 65.69 62.39 60.77 60.49 60.26 60.42 60.43

Tabel 4.3: Gevonden oplossingen na zoeken van verschillend aantal seconden met RD.

zien dat een langere zoektijd niet noodzakelijk een beter resultaat geeft. Dit is te wijten aan
het feit dat we random starten en random naar een steeds betere oplossing overgaan. Op een
gegeven moment zal een lokaal minimum bereikt zijn waardoor de heuristiek niet meer naar
een andere oplossing zal overgaan, extra zoektijd zal hier dan geen verschil in spelen. Voor
de kleinere stroken (tot 500 testpunten) wordt er na 1 seconde al een oplossing gevonden die
slechts milliseconden afwijkt van de beste gevonden oplossing.

4.2.3 Steepest Descent

Steepest descent (SD) werkt gelijkaardig aan RD met als enige verschil dat er in elke
iteratiestap wordt overgegaan naar de beste naburige oplossing in plaats van naar een
willekeurige betere naburige oplossing. Tabel 4.4 toont de resultaten van SD op onze testdata.
We zien dat voor de twee kleinste stroken al na 1 seconde een goede oplossing bekomen wordt.

Zoektijd (in s)
#punten 1 3 5 10 15 30 60 120

48 2.57 2.57 2.56 2.57
60 2.90 2.90 2.91 2.91

148 9.75 6.26 5.95 5.97 5.95 5.96 5.95 5.98
183 12.21 8.17 6.81 6.32 6.33 6.34 6.35 6.34
451 49.80 48.21 46.32 42.53 39.22 30.86 20.42 15.31
498 53.12 51.25 50.41 47.48 45.15 38.58 28.78 19.35

1364 298.41 294.55 294.51 292.91 291.60 284.98 274.03 259.40
1638 397.70 393.21 393.62 390.84 391.46 383.37 374.52 359.87

Tabel 4.4: Gevonden oplossingen na zoeken van verschillend aantal seconden met SD.

De schommelingen zijn te wijten aan het feit dat we telkens vertrekken vanuit een andere
willekeurige startoplossing en na een tijd in een lokaal minimum vast komen te zitten. Voor
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de stroken van grootte 148 en 183 zijn al 5 tot 10 seconden nodig om tot een gelijkaardige
stabiele oplossing te komen. Wanneer we kijken naar onze vier grootste stroken zien we dat
zelfs na 120 seconden, de oplossing nog steeds sterk aan het verbeteren is. Dit komt doordat
de SD heuristiek in elke stap de beste naburige oplossing zoekt vooraleer hij ernaar overstapt.
Het aantal naburige oplossingen stijgt wanneer het aantal testpunten stijgt. Voor onze grote
stroken zal het algoritme dus veel meer tijd nodig hebben om slechts één iteratiestap te
doorlopen, wat zorgt voor de sterke daling wanneer we steeds meer tijd geven (dan worden
meer iteratiestappen doorlopen). Dit verschijnsel kwam niet voor bij RD omdat we daar
eenvoudig een willekeurige betere oplossing kiezen en niet alle naburige oplossingen eerst
moeten afgaan.

4.2.4 Parallel Tempering

Tijdens het parallel tempering (PT) algoritme worden meerdere replicas van hetzelfde systeem
met een verschillende temperatuur parallel naast elkaar gerund. In elke iteratiestap worden
enkele stappen uitgevoerd om elke replica te verbeteren en daarna worden de replicas onderling
uitgewisseld. Zo krijgen de goede oplossingen een lagere temperatuur wat toelaat dat ze
convergeren en de minder goede oplossingen een hogere temperatuur om de mogelijkheid te
vergroten dat ze tot betere oplossingen omgevormd worden. Tabel 4.5 toont de resultaten
van PT op onze testdata. Voor de zes kleinste stroken wordt er binnen 3 seconden een

Zoektijd (in s)
#punten 1 3 5 10 15 30 60 120

48 2.54 2.54 2.54 2.54
60 2.88 2.88 2.88 2.88

148 5.92 5.88 5.88 5.87 5.87 5.86 5.85 5.85
183 6.34 6.30 6.29 6.29 6.28 6.28 6.27 6.28
451 16.04 14.74 14.54 14.46 14.41 14.39 14.36 14.31
498 18.89 17.25 16.89 16.73 16.69 16.66 16.63 16.62

1364 99.31 68.17 62.59 55.13 52.80 50.71 50.08 49.89
1638 150.06 90.53 79.00 69.13 65.57 61.73 60.27 59.70

Tabel 4.5: Gevonden oplossingen na zoeken van verschillend aantal seconden met PT.

oplossing bereikt die slechts miliseconden verschilt van de beste gevonden oplossing. De
stroken van grootte 1364 en 1638 hebben meer tijd nodig om tot een gelijkaardige oplossing
te komen.

4.2.5 Tabu Search

De tabu search (TS) metaheuristiek houdt een lijst (het tabugeheugen) van recent bezochte
oplossingen bij waar niet meteen naar teruggekeerd mag worden. Er wordt tijdens dit
algoritme overgegaan naar oplossingen die minder goed zijn dan de huidige maar door het
tabugeheugen wordt vermeden dat men hierna weer terug zal vallen op de reeds bekeken
oplossingen. De grootte van het geheugen is erg belangrijk in het zoekproces, in [25]
bestudeert men wat een goede keuze is voor de grootte van het tabugeheugen. Wanneer
het geheugen groter is, wordt het computationeel zwaar om voor elke mogelijke oplossing na
te gaan of deze al dan niet tabu is, dit heeft als resultaat dat er minder oplossingen bekeken
kunnen worden binnen dezelfde tijd. De paper geeft aan dat voor het oplossen van TSP
met 2-opt voor datasets met 20, 50 en 100 punten de ideale grootte van het tabugeheugen
respectievelijk 5, 12 en 25 is. Dit komt neer op ongeveer een vierde van de input grootte.
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Tabel 4.6 geeft het resultaat voor het zoeken van kortste pad binnen de strook met 148
punten met een tabugeheugen van grootte x ∈ {5, 10, 20, 35, 50, 100}.

Grootte tabugeheugen
Zoektijd 5 10 20 35 50 100

1 13.91 13.74 13.82 14.02 13.86 13.79
3 12.52 12.69 12.03 12.31 12.19 12.12
5 10.73 10.81 10.73 10.92 10.78 10.72

10 8.48 8.44 8.32 8.38 8.30 8.33
15 7.26 7.27 7.17 7.02 7.07 7.12
30 5.96 5.97 6.01 6.07 5.99 6.00
60 5.92 5.95 5.93 5.92 5.91 5.95

120 5.97 5.95 5.92 5.97 5.94 5.91

Tabel 4.6: Gevonden oplossing na zoeken van verschillend aantal seconden op 148 punten
met TS voor verschillende groottes van tabugeheugen.

We zien dat pas na 30 seconden een goede oplossing bereikt wordt, eender welke grootte
het tabugeheugen heeft. Er is geen duidelijk verband te zien tussen de bekomen oplossing en
het tabugeheugen, hoewel het kleinste tabugeheugen over het algemeen beter lijkt te werken.
In elk geval verschillen alle oplossingen voor eender welk tabugeheugen die 30 seconden of
langer nodig hadden om berekend te worden slechts enkele miliseconden van elkaar, wat
ze in praktijk even goed maakt voor ons. We zien verder dat de resultaten die bekomen
werden na 30 seconden vergelijkbaar zijn met de resultaten die RD al vond na 1 seconde. Op
grotere datasets zullen we TS nog langer moeten laten zoeken om vergelijkbare resultaten te
bekomen waardoor we TS niet zullen testen op de grotere stroken. TS zal namelijk zelfs op
de kleine stroken al niet als beste algoritme worden aangeduid.

4.2.6 Vergelijking

Om te bepalen welke metaheuristiek het beste werkt, zullen we de bekomen resultaten tegen
elkaar opzetten. Tabel 4.7 toont voor elke strook en elke zoektijd de best gevonden oplossing
(waarbij de beste oplossing per strook vet gedrukt staat) en het optimum gevonden door IP.
Tabellen 4.8, 4.9 en 4.10 hebben een × wanneer de oplossing gevonden door respectievelijk
RD, SD en PT voor die strook en binnen die tijd hoogstens 5% afwijkt van de best gevonden
oplossing.

We zien dat SD al vanaf grootte 148 meer tijd nodig heeft om de beste oplossing te kunnen
benaderen en voor stroken vanaf grootte 451 binnen 120 seconden nooit een goede benadering
vindt. Dit is te wijten aan het feit dat in elke iteratiestap de beste naburige oplossing moet
gezocht worden waardoor de nodige tijd per stap sterk stijgt wanneer het aantal punten
stijgt. Met de PT zoektechniek vinden we voor elke input grootte een goede benadering maar
naarmate de input stijgt is er meer tijd nodig om deze te bereiken. Het RD algoritme vindt
voor de meeste stroken na 1 seconde een goede benaderende oplossing. Voor de stroken van
grootte 1364 en 1638 werd een goede oplossing gevonden na respectievelijk 5 en 10 seconden.
De reden dat RD zo snel goed werkt is dat deze op heel korte tijd heel veel oplossingen kan
bekijken.
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Zoektijd (in s)
#punten 1 3 5 10 15 30 60 120 Optimum

48 2.54 2.54 2.54 2.54 2.47
60 2.89 2.89 2.88 2.88 2.81

148 5.92 5.88 5.88 5.87 5.87 5.86 5.86 5.85 5.78
183 6.34 6.31 6.30 6.29 6.29 6.29 6.28 6.28 6.19
451 14.50 14.55 14.55 14.46 14.42 14.40 14.36 14.32 14.09
498 16.88 16.89 16.86 16.73 16.70 16.67 16.63 16.62 16.34

1364 61.63 52.87 51.51 50.64 50.50 50.49 50.08 49.89
1638 79.19 65.69 62.39 60.77 60.50 60.27 60.28 59.71

Tabel 4.7: Beste gevonden oplossing over alle metaheuristieken en ondergrens voor het
optimum.

Zoektijd (in s)
#punten 1 3 5 10 15 30 60 120

48 × × × × - - - -
60 × × × × - - - -

148 × × × × × × × ×
183 × × × × × × × ×
451 × × × × × × × ×
498 × × × × × × × ×

1364 × × × × × ×
1638 × × × × ×

Tabel 4.8: Gemarkeerd met × als de oplossing gevonden met RD hoogstens 5% afwijkt van
het optimum.

Zoektijd (in s)
#punten 1 3 5 10 15 30 60 120

48 × × × × - - - -
60 × × × × - - - -

148 × × × × × ×
183 × × × × ×
451
498

1364
1638

Tabel 4.9: Gemarkeerd met × als de oplossing gevonden met SD hoogstens 5% afwijkt van
het optimum.

Conclusie

Random descent lijkt de beste metaheuristiek om het kortste pad te zoeken tussen de
testpunten. Dit komt overeen met de verwachting, we hadden eerder namelijk vermeld dat
we vermoedden dat eenvoudige algoritmes snel een goede oplossing kunnen vinden, enerzijds
door de snelheid van elke iteratiestap en anderzijds door de structuur van de testpunten op
een printplaat.
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Zoektijd (in s)
#punten 1 3 5 10 15 30 60 120

48 × × × × - - - -
60 × × × × - - - -

148 × × × × × × × ×
183 × × × × × × × ×
451 × × × × × × ×
498 × × × × × ×

1364 × × × ×
1638 × × ×

Tabel 4.10: Gemarkeerd met × als de oplossing gevonden met PT hoogstens 5% afwijkt van
het optimum.

4.2.7 Zoektijd RD

De tijd waarbinnen RD mag zoeken, moet worden bepaald voor elke invoergrootte. We
zagen in eerdere tabellen reeds dat, hoe groter de invoer is, hoe langer het algoritme moet
zoeken om tot een goed resultaat te komen. Tabel 4.11 toont de resultaten van RD die een
variërend aantal seconden zoekt.

Zoektijd (in s)
#punten 0.05 0.1 0.25 0.5 1 3 5 7.5 10 20

50 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65
100 4.95 4.98 4.95 4.95 4.93 4.94 4.95
200 8.12 8.08 8.03 8.07 8.08 8.04 8.09 8.01 8.04 8.02
300 12.03 11.53 11.35 11.41 11.37 11.33 11.39 11.40 11.35 11.44
400 16.66 15.62 14.84 14.78 14.72 14.71 14.73 14.79 14.78 14.73
500 22.23 20.25 18.63 18.24 18.21 18.16 18.13 18.21 18.16 18.17
750 40.21 34.99 30.38 28.47 27.70 27.57 27.49 27.42 27.54 27.55

1000 61.53 51.68 43.31 39.36 37.21 36.24 36.27 36.23 36.21 36.29
1250 91.72 73.91 59.31 52.32 48.37 45.76 45.63 45.51 45.49 45.58
1500 129.85 101.36 76.92 66.47 60.00 55.38 54.78 54.68 54.72 54.64
1750 179.87 139.13 99.26 83.55 74.09 65.87 64.70 64.15 64.06 64.26
2000 240.60 178.87 125.47 101.30 89.13 76.40 74.46 73.60 73.36 73.28

Tabel 4.11: RD toegepast voor verschillende zoektijden op een variërende invoergrootte.

Op basis van de resultaten maken we een keuze in hoelang het algoritme mag zoeken voor
een gegeven invoer. We leggen een tijdsfunctie f vast in functie van het aantal invoerpunten
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x:

f(x) =



0.05 als x ≤ 100
0.1 als 100 < x ≤ 200
0.25 als 200 < x ≤ 300
0.5 als 300 < x ≤ 400
1 als 400 < x ≤ 500
3 als 500 < x ≤ 1000
5 als 1000 < x ≤ 1500
7.5 als 1500 < x ≤ 1750
10 als 1750 < x ≤ 2000
20 als 2000 < x

Merk op dat deze functie f berekend is voor de RD implementatie van JAMES. Later zullen
we onze implementatie overzetten naar C++ en moeten we deze test herhalen (zie Sectie
4.6). Het was echter niet overbodig om f toch te bepalen aangezien we de experimenten
tijdens het ontwikkelen van de capaciteitstest in Java uitvoeren en we goede zoektijden aan
JAMES moeten meegeven.

4.3 Christofides-algoritme
In Sectie 2.3 beschreven we de werking van Christofides-algoritme en bewezen we dat de
gevonden oplossing hoogstens 3/2 afwijkt van het optimum. Als “afstand” tussen twee
punten nemen we de tijd die een probe nodig heeft om zich van het ene naar het andere te
verplaatsen. Om de oplossing ook binnen een redelijke tijd te vinden zullen we het algoritme
efficiënt moeten implementeren. We moeten allereerst een graaf maken van de gegeven
punten. Door elk punt te nummeren en bij te houden welk nummer overeenkomt met welk
datapunt, hoeven we verder niets op te slaan over de punten zelf: aan de hand van het
nummer kunnen we het punt opvragen de afstand berekenen tot eender welk ander punt.
Een top in de graaf is gewoon een nummer dat een datapunt voorstelt. In het begin van het
algoritme starten we met een complete graaf. Voor een complete graaf heeft het geen zin om
per top alle bogen op te slaan, elke top is immers verbonden met elke andere top. Wanneer
de graaf niet compleet is, zoals de opspannende boom verder in het algoritme, houden we
per top een adjacentielijst bij als een lijst van nummers. In praktijk zal elke top slechts
met een beperkt aantal toppen zijn verbonden waardoor de lijsten klein blijven. Deze lijst
van nummers laat toe dat een top meerdere bogen heeft naar eenzelfde andere top; dit zal
voorkomen in de multigraaf op het einde van het algoritme. We veronderstellen verder dat
we n punten hebben en dat deze genummerd zijn van 1 tot en met n.

Vooraleer we verder gaan merken we op dat er inderdaad aan de metriekvoorwaarden voldaan
is. Het is intuïtief duidelijk dat het langer duurt wanneer een probe zich moet verplaatsen
tussen twee punten en een tussenstop moet maken bij een ander punt dan wanneer hij
rechtstreeks kan gaan. Concreter, de afstand tussen twee punten is het resultaat van het
toepassen van de stijgende tijdsfunctie op de max-metriek1.

De eerste stap bestaat uit het zoeken van een minimaal opspannende boom. Hiervoor
gebruiken we Prim’s algoritme [10]. Algoritme 1 toont de pseudocode en heeft complexiteit
O(|V |2) met V de verzameling toppen.

1Volgens de max-metriek is de afstand tussen twee punten het maximum van het verschil tussen de x- en
de y-coördinaten.
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Algoritme 1: MST(G)
input : Complete graaf G met toppen genummerd van 1 tot n
output: MST van G
visited ← empty list
for i← 0 to n do

visited[i] ← false
end
dist ← empty list
for i← 0 to n do

dist[i] ← ∞
end
prev ← empty list
dist[0] ← 0
for i← 0 to n do

nextVertex ← getMinVertex (dist, visited)
visited[nextVertex] ← true
for j ← 0 to n do

if j 6= nextVertex & visited[j] = false then
temp = d(j,nextVertex)
if temp < dist[j] then

dist[j] ← temp
prev[j] ← nextVertex

end
end

end
end
mst ← empty list
for i← 0 to n do

mst ← mst + (i, prev[i])
end
output mst

Daarna moeten we de punten nemen met oneven graad. Dat zijn op dit moment de toppen
waarvan de lijst van bogen een oneven lengte heeft. Voor deze toppen zoeken we een
maximale koppeling met minimaal gewicht. Om een goede maximale koppeling te vinden
passen we een gretig algoritme toe dat de toppen één voor één afgaat en, indien de top nog
geen deel uitmaakt van de koppeling, een boog toevoegt tussen de dichtstbijzijnde top die
ook nog niet in de koppeling zit. Wanneer we de koppeling gevonden hebben, voegen we
deze samen met de minimale opspannende boom. Dit kan eenvoudig door voor elke top de
lijsten met de bogen uit beide grafen samen te voegen. De volgende stap bestaat uit het
zoeken van een euleriaans pad binnen deze graaf, m.a.w. we moeten een volgorde bepalen
waarin we de bogen aflopen. Hiervoor maken we gebruik van het algoritme van Hierholzer
[11]. Het algoritme start met het kiezen van een willekeurige top v. Vervolgens neemt het
opeenvolgende bogen, startend in v, tot we uiteindelijk terug in v belanden. We hebben dan
reeds een subtour gevonden. Nu herhalen we dit voor alle toppen in de subtour waar een
boog vertrekt die nog niet eerder gekozen werd. We moeten dus nog eens door de subtour
stappen om na te gaan dat de toppen geen onbezochte bogen meer hebben. Dit algoritme
heeft complexiteit O(|E|) met E de verzameling bogen uit de graaf. Algoritme 3 toont de
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Algoritme 2: getMinVertex(dist, visited)
input : Korste afstand tot huidige boom en welke toppen nog bezocht moeten

worden
output: Top die als volgende moet worden toegevoegd
min_dist ←∞
v ← −1
for i← 0 to n do

if dist[i] < min_dist & visited[i] false then
min_dist ← dist[i]
v ← i

end
end
output v

pseudocode voor dit algoritme.

Algoritme 3: Hierholzer(G)
input : Een graaf G waarvan alle toppen even graad hebben
output: Euleriaans pad in G
E ← lijst met alle bogen
v ← arbitraire top uit G
pad ← Subtour(E, v)
for elke top v in pad do

if een boog uit E vertrekt in v then
subpad ← Subtour(E, v)
voeg subpad toe aan pad nadat we in v zijn aangekomen

end
end
output pad

Algoritme 4: Subtour(E, v)
input : Nog niet bezochte bogen E en een top v
output: Subtour van E die vertrekt en eindigt in v
Kies een willekeurige boog die vertrekt in v en in E zit.
Kies willekeurige opeenvolgende bogen tot we terug in v komen.
Verwijder alle bezochte bogen uit E.
Output de bezochte bogen in volgorde.

Het laatste dat nog moet gedaan worden, is bepalen in welke volgorde we de toppen nu
daadwerkelijk moeten bezoeken. De volgorde wordt bepaald door de bogen van het gevonden
euleriaans pad af te gaan en de volgorde van de toppen te behouden. Hierbij worden toppen
die reeds eerder werden bezocht overgeslagen.

Tabel 4.12 toont de oplossingen die gevonden werden door Christofides-algoritme en de tijd
die nodig was om de oplossingen te vinden. De oplossingen die bekomen worden zijn minder
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optimaal dan de oplossingen die de metaheuristieken vonden maar de tijd die nodig is om ze
te berekenen is zelfs voor een grote invoer heel klein.

#punten Oplossing Tijd
48 2.63 0.003
60 2.98 0.0

148 6.04 0.025
183 6.47 0.012
451 14.84 0.084
498 17.14 0.056

1364 51.98 0.225
1638 61.72 0.309

Tabel 4.12: Gevonden oplossingen en tijd in seconden die nodig was om die te vinden met
Christofides-algoritme.

4.4 Christofides-algoritme en Random Descent
Om af te sluiten zullen we nagaan wat het geeft als we het resultaat van Christofides-algoritme
gebruiken als startoplossing voor een metaheuristiek om hopelijk tot een verbeterde oplossing
te komen. We kiezen random descent uit als metaheuristiek omdat we eerder zagen dat
deze het snelst tot een goede oplossing kan komen. Tabel 4.13 toont de resultaten van
deze combinatie. We hebben hier geen tijdslimiet ingesteld maar werkten met een ander
stopcriteria. Stel dat n de lengte is van de inputlijst, dan zullen we het random descent
algoritme stoppen indien er n2/2 iteraties na elkaar geen verbetering werd gevonden of indien
we 100n2 iteraties in totaal doorlopen hebben. In de vierde kolom staat de verhouding tussen
de huidige gevonden oplossing en de beste oplossing die door RD werd gevonden, de vijfde
kolom geeft een benadering van hoeveel tijd nodig was om met RD die beste oplossing te
vinden. Kolom 6 toont de verhouding tussen deze gevonden oplossing en de oplossingen die
we vonden door enkel Christofides te gebruiken. We zien dat een combinatie van CA en RD

#punten Oplossing Tijd opl/beste RD Tijd RD opl/beste Christ
48 2.51 0.00 0.97 0.05 0.96
60 2.85 0.00 0.97 0.05 0.95

148 5.89 0.14 0.98 0.1 0.97
183 6.33 0.10 0.99 0.1 0.98
451 14.41 0.69 0.99 1 0.97
498 16.68 0.79 0.99 1 0.97

1364 50.03 3.57 0.99 5 0.96
1638 59.53 4.26 0.99 5 0.96

Tabel 4.13: Gevonden oplossingen en tijd die nodig was om die te vinden na een combinatie
van Christofides-algoritme en random descent.

een grote verbetering geeft ten opzichte van alleen CA en een kleine verbetering ten opzichte
van alleen RD. Verder zien we dat de tijden die nodig waren om de oplossingen te vinden
kleiner zijn dan de tijd die RD nodig had.
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4.5 Conclusie
Na het uittesten van een selectie aan algoritmes en heuristieken op onze data, moeten
we besluiten welke techniek we in onze algoritmes opnemen. We zagen dat IP voor de
kleinste invoer snel en optimale resultaten opleverde maar voor iets grotere invoer niet in
de buurt van een goede oplossing geraakte, wat wel het geval is voor de heuristieken en
Christofides-algoritme. Omdat we graag een algoritme willen dat elke inputgrootte aankan,
zullen we in praktijk niet met IP werken.

Van alle geteste metaheuristieken kwam random descent als beste naar boven, maar de
combinatie van deze met Christofides-algoritme gaf oplossingen die nog beter waren en
die minder tijd kostten om te berekenen. Deze combinatie kiezen we als beste uit van
de geteste algoritmes om het kortste pad te zoeken op onze data. Een extra voordeel van het
Christofides-algoritme is dat het, in tegenstelling tot random descent, oplossingen genereert
die zeer stabiel zijn en die ook na nog eens toepassen van random descent veel stabieler
blijven. Met stabiel bedoelen we dat wanneer we voor dezelfde data meerdere keren een
oplossing zoeken, de gevonden oplossingen niet veel van elkaar afwijken.

4.6 Omzetten naar C++
In vorige secties hebben we uitvoerig gezocht naar een goed kortste-pad-algoritme om op
onze data te kunnen toepassen. Het algoritme dat werd gekozen was een samenstelling van
Christofides-algoritme en random descent. Alle experimenten op de kortste-pad-algoritmes
gebeurden in Java, maar zoals eerder vermeld is het de bedoeling dat het uiteindelijke
algoritme geïmplementeerd is in C++. Het gekozen algoritme werd geherimplementeerd
in C++ en gaf gelijkaardige oplossingen als de Java-implementatie. Dit is meer dan normaal
aangezien het algoritme niet van de programmeertaal afhankelijk is. Wat wel anders is, is de
tijd die het algoritme nodig heeft om tot een resultaat te komen. Om het algoritme correct
om te zetten, zullen we de tijdstesten moeten herhalen om te bepalen hoe lang we random
descent mogen laten zoeken naar een oplossing. Beide implementaties hebben eenzelfde
structuur en maken gebruik van vergelijkbare objecten waar nodig.

Vooraleer we de tijdstesten herhalen, zullen we kijken hoe lang CA nodig heeft. Hiervoor
herhalen we de tijdstesten uit Tabel 4.12. De kolom met oplossing is weggelaten omdat we
dezelfde oplossingen uitkomen met beide implementaties (op randomisatie van het algoritme
na). Tabel 4.14 toont de resultaten. Om de tijden te kunnen vergelijken werden beide
implementaties uitgevoerd op hetzelfde systeem. We maakten hiervoor gebruik van Helios,
de interactieve unix/linux server van UGent. Helios is een virtuele machine met 12 Intel
Xeon 2.9Ghz CPU’s. De gebruikte compiler voor C++ is g++. We zien dat het C++
programma ongeveer dubbel zo snel werkt dan het Java programma. In Java gebeuren er
tijdens het runnen veel controles. Er wordt o.a. nagegaan dat een lijst lang genoeg is wanneer
we er een element uit opvragen. Ook moet Java zelf zorgen voor het geheugenbeheer. In
C++ worden er geen controles uitgevoerd en wordt het geheugenbeheer overgelaten aan de
programmeur. Dit zorgt voor een enorme versnelling. Anderzijds zorgt de Java Hotspot
VM voor een intense optimalisatie van de code. De code die we hier gebruiken is vooral
algoritmisch waardoor de overhead van objecten niet overheerst.

Het RD algoritme werd een beetje aangepast in de C++ implementatie. Het heeft enerzijds
een tijdslimiet waarbinnen het mag zoeken, net zoals het geval was in Java, maar we maken
hier ook nog gebruik van een extra stopcriterium. We stellen namelijk een maximum aantal
iteraties in dat er gezocht mag worden zonder een verbetering te vinden. Stel dat we een
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#punten Java C++ C++/Java
48 0.007 0.0002 0.03
60 0.001 0.0002 0.2

148 0.003 0.001 0.33
183 0.004 0.001 0.25
451 0.009 0.004 0.44
498 0.010 0.005 0.5

1364 0.062 0.032 0.52
1638 0.082 0.043 0.52
2000 0.140 0.060 0.43
3000 0.233 0.120 0.52

Tabel 4.14: Tijd (in seconden) die CA nodig heeft om oplossing te vinden voor een
gelijkaardige implementatie in Java en C++.

invoer hebben van n punten, dan stellen we dit maximum op max(n2/10, 100). Voor een
kleine invoer zal het maximum aantal iteraties mogelijks al bereikt worden voor we aan
de tijdslimiet zitten, waardoor we vroeger kunnen stoppen met zoeken. Verder hebben we
beslist dat we eerst CA zullen uitvoeren op de data en daarna pas RD. We willen onze tijden
instellen zodanig dat ze gepast zijn voor het bereiken van een optimum nadat we al CA
hebben uitgevoerd. Tabel 4.15 toont de tijdsmetingen van dezelfde test als in Tabel 4.11
maar waar eerder al CA werd toegepast op de data. De resultaten zijn het gemiddelde van
vijf iteraties.

Zoektijd (in s)
#punten 1 2 3 5 10 15 20

50 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35
100 4.98 4.97 4.97 4.98 4.98 4.98 4.98
300 11.58 11.58 11.58 11.56 11.54 11.54 11.56
500 17.99 18.06 18.16 18.17 18.17 17.99 18.17

1000 36.06 36.07 35.98 36.02 36.09 36.08 36.02
1500 54.25 54.08 54.06 54.07 54.05 54.06 54.08
2000 72.76 72.34 72.37 72.33 72.42 72.26 72.38
3000 107.54 106.62 106.35 106.09 106.11 106.07 106.10
4000 147.59 146.43 146.12 145.45 145.10 145.04 145.11

Tabel 4.15: RD toegepast voor verschillende zoektijden op een variërende invoergrootte. De
startoplossingen zijn het resultaat van CA.

Op basis van deze tabel stellen we opnieuw een tijdsfunctie f op die bepaalt hoeveel tijd (in
seconden) nodig is om een optimale oplossing te vinden voor elke invoergrootte:

f(x) =


1 als x ≤ 1000
2 als 1000 < x ≤ 2000
5 als 2000 < x ≤ 3000
10 als 3000 < x



5
Capaciteitstest

5.1 Algoritme
In een printplaat hebben de meeste netten een bepaald net als referentienet. De netten zonder
referentienet moeten we in deze test niet testen en zullen we achterwege laten. Wanneer een
batch van printplaten getest wordt, worden slechts voor één plaat alle testen (short-, open- en
capaciteitstest) uitgevoerd en slaat men de capaciteit op tussen elk net en zijn referentienet.
In de capaciteitstest wordt de capaciteit gemeten tussen elk punt en een punt uit zijn
bijhorende referentienet. De bekomen waarde wordt dan vergeleken met de opgeslagen
waarde. Indien de gemeten waarde te sterk afwijkt van de verwachte waarde zullen de
weerstandstesten gebruikt worden om na te gaan waar precies op de plaat het defect zit. We
moeten dus de weerstandstesten over het algemeen op maar één printplaat uitvoeren maar de
capaciteitstest op allemaal. Wanneer een plaat meerdere images bevat, zullen we voor elke
image apart een oplossing zoeken en deze achter elkaar uitvoeren. We bespreken hier hoe
we een oplossing zoeken voor één image. Een image kan meerdere referentienetten bevatten
en ook de referentienetten zelf hebben een net (mogelijks zichzelf) als referentienet waarmee
de punten moeten vergeleken worden. We zullen alle punten met eenzelfde referentienet
samen nemen en de volgorde bepalen waarin de probes deze punten moeten testen. Indien
er meerdere referentienetten aanwezig zijn, testen we deze na elkaar.

Tijdens de capaciteitstest zal telkens een probe rusten op een punt in een referentienet, i.e. het
referentiepunt. Ondertussen kunnen de andere probes zich tussen de punten verplaatsen
die dat net als referentienet hebben. Doordat een probe stilstaat, hebben we aan de ene kant
van de printplaat twee bewegende probes terwijl we aan de andere kant slechts één probe
hebben die punten kan bezoeken. Hierdoor is het belangrijk om het referentiepunt aan de
juiste kant te kiezen en op tijd te veranderen van referentiepunt. Het lijkt een goed idee om
het referentiepunt te kiezen aan de kant waar het minst punten te testen zijn. Na een tijd zal
het referentiepunt minder goed worden, o.a., wanneer punten moeten getest worden aan de
kant van de plaat die de bewegende naald niet kan bereiken doordat hij de stilstaande probe
niet mag passeren of wanneer de verhouding van het aantal nog te testen punten aan elke
kant kantelt. We kunnen dan een ander referentiepunt kiezen en daar een probe plaatsen.
De test tussen twee punten uit een referentienet zal technisch van een ander soort zijn dan

35
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de test tussen een punt uit een referentienet en een ander punt. De probes kunnen echter
zonder enige kost wisselen tussen deze twee mogelijke testen waardoor we er in het algoritme
geen onderscheid in maken.

Het huidige algoritme waar Gardien mee werkt, verdeelt een image in het midden in twee,
ongeacht het aantal punten op elke helft. Daarna krijgt elke probe een helft toegewezen en
moet die daar alle punten bezoeken. Aangezien we in totaal vier delen hebben maar slechts
drie bewegende probes, is het al meteen duidelijk dat op deze manier niet alle probes de hele
tijd in beweging zullen kunnen zijn. Een betere tactiek is om elke kant van de image in drie
stroken te verdelen (zie Figuur 5.1). We kiezen dan eerst een referentiepunt in een buitenste
strook aan de voorkant van de image en laten de probes de punten uit de middelste strook
aan de voorkant en de buitenste stroken aan de achterkant testen. Daarna doen we hetzelfde
met de overgebleven stroken en kiezen een referentiepunt in een buitenste strook aan de
achterkant. Het valt meteen op in ons voorbeeld dat de punten niet mooi verdeeld liggen
over de stroken. Wanneer we de naalden zo lang mogelijk tegelijk willen laten bewegen, komt
het er op neer om de stroken zo te kiezen dat het even lang duurt om elke strook te testen.
Door de printplaat in stroken te verdelen moeten we geen rekening houden met het feit dat
de naalden elkaar niet kunnen kruisen, want dit zal nooit voorkomen.

Het vinden van een goede oplossing voor de capaciteitstest kan gedaan worden door het
optimaliseren van volgende stappen:

• verdeel de testpunten met eenzelfde referentienet over verschillende stroken,

• bereken kortste pad om alle punten binnen een strook te bezoeken,

• bepaal welke punten dienst zullen doen als referentiepunten,

• bepaal in welke volgorde de verschillende images moeten getest worden.

In de volgende secties worden deze stappen besproken.

De algoritmes die we in dit hoofdstuk bespreken zijn oorspronkelijk geïmplementeerd in
Java. Hierin worden alle experimenten uitgevoerd. Later werd het definitieve algoritme
geïmplementeerd in C++ (zie Sectie 5.7).

Opmerking: verder in dit hoofdstuk zullen we altijd seconden als tijdseenheid en milimeter
als afstandseenheid nemen, tenzij anders vermeld.

5.2 Verdelen van een image in stroken
We willen elke verzameling testpunten die eenzelfde referentienet hebben in zes stroken delen
(drie aan de bovenkant en drie aan de onderkant) zodanig dat het testen van de punten zo
snel mogelijk kan gebeuren. We noemen de stroken aan de bovenkant A1, A2 en A3 en deze
aan de onderkant B1, B2 en B3. Nu zullen stroken A1, B2 en A3 tegelijkertijd getest worden
en hetzelfde gebeurt voor B1, A2 en B3. Tijdens het testen van A1, B2 en A3 zal er een probe
op een punt in het referentienet moeten rusten. Er moet dus een referentiepunt liggen in
B1 of B3. Om dezelfde reden moet er een refentiepunt liggen in A1 of A3. We noteren t(X)
als de tijd die nodig is om strook X te testen. De totale tijd die nodig is om een printplaat
te testen, is dus het maximum van de testtijden van de stroken die tegelijk getest worden,
m.a.w max(t(A1), t(A3), t(B2)) + max(t(B1), t(B3), t(A2)). Om er zeker van te zijn dat er
geen botsingen optreden tussen de probes, zullen we ervoor zorgen dat elke strook telkens
1mm breed is.
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(a) Voorkant

(b) Achterkant

Figuur 5.1: Een image opgedeeld in zes stroken.

5.2.1 Eenvoudige methodes

We kunnen de samenhorende punten aan eenzelfde kant in drie stroken verdelen door elke
strook evenveel punten te geven of door de image op te delen in drie stroken die even
breed zijn. Deze methodes noemen we respectievelijk de naïeve verdeling en de afstands-
verdeling. Om het algoritme te optimaliseren wensen we echter een intelligentere manier
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te ontwikkelen voor het verdelen van punten in stroken.

5.2.2 Verdeelalgoritme

We zullen nu een intelligentere methode bespreken om de stroken te bepalen, de zogenaamde
equal verdeling. In de equal verdeling wordt eerst elke kant opgedeeld in een verzameling
kleinere stroken, substroken genaamd. Elke substrook bevat een klein aantal punten. We
zullen A1, A2, A3, B1, B2 en B3 op te stellen door aan elkaar grenzende substroken samen te
voegen zodat max(t(A1), t(A3), t(B2)) + max(t(B1), t(B3), t(A2)) geminimaliseerd wordt.

Om de substroken te kunnen samenvoegen kennen we aan elke substrook een waarde toe
die in verhouding staat met hoe lang het zal duren om alle punten binnen die substrook te
bezoeken. Zo moet een substrook met meer punten een grotere waarde krijgen, maar moeten
we ook rekening houden met de distributie van de punten. Het duurt namelijk langer om 50
punten te bezoeken die zeer verspreid liggen dan wanneer alle punten dicht bij elkaar liggen.
Daarom willen we een substrook waarvan de punten ver uiteen liggen een hogere waarde
toekennen dan een substrook waarvan de punten dicht bij elkaar liggen. Een eenvoudige
manier om een waarde te berekenen die hieraan voldoet, is het kortste pad berekenen door
de punten van een substrook. Doordat een substrook weinig punten bevat, kunnen we hier
snel een benadering voor berekenen en dit als waarde aan de substrook toekennen.

Wanneer we aan alle substroken een waarde hebben toegekend, bekomen we twee lijsten,
L1 en L2. L1 bevat de waarden van de substroken van de voorkant van de plaat en L2 de
waarden van de substroken van de achterkant. We willen nu een optimale manier vinden
om de substroken per kant samen te voegen tot drie stroken. Om dit te kunnen doen
introduceren we splitspunten. Een koppel splitspunten i, j deelt een lijst (v1, . . . , vn) op
in drie sublijsten (v1, . . . , vi), (vi+1, . . . , vj) en (vj+1, vn). Verder noteren we s(L) als de som
van alle waarden in lijst L. Ons probleem is nu herleid tot het volgende probleem:

Gegeven twee lijsten L1 en L2 met |L1| = n en |L2| = m. Bepaal vier splitspunten i1, j1, i2, j2
die L1 opdelen in A1, A2 en A3 en L2 in B1, B2 en B3 zodanig dat

max(s(A1), s(A3), s(B2)) + max(s(B1), s(B3), s(A2))

minimaal is.

Er zijn O(n2m2) mogelijkheden om de vier splitspunten te kiezen waaruit we de beste
combinatie moeten halen.

Brute Force oplossing

We kunnen brute force (BF) alle opties afgaan en de beste oplossing bijhouden. Dit doen
we door voor elke lijst het eerste splitspunt te laten variëren over alle mogelijke waarden
en daarvoor ook alle opties voor het tweede splitspunt af te gaan. Algortime 5 toont de
pseudocode voor dit algoritme. In de pseudocode zijn i, j en m, n de splitspunten die we
per iteratiestap bekijken en sA1 is de som van de elementen in de huidige strook A1 (dus
som van L1[0, . . . , i]), analoog voor de andere stroken. We slaan de splitspunten van de
huidige beste oplossing op samen met de waarde die aan die oplossing wordt toegekend, i.e.
max(sA1 , sB2 , sA3) + max(sB1 , sA2 , sB3).
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Algoritme 5: VindSplitspuntenBF(L1, L2)
input : lijsten L1 en L2
output: splitspunten i1, j1 en i2, j2
i1, j1, i2, j2 ← −1
minTijd ← +∞
sA1 , sA2 , sA3 , sB1 , sB2 , sB3 ← 0
for i← 0 to |L1| − 1 do

sA1 ← sA1 + L1[i]
sA2 ← 0
sA3 ← s(L1[i + 1, . . . , n− 1])
for j ← i + 1 to |L1| do

sA2 ← sA2 + L1[j]
sA3 ← sA3 − L1[j]
sB1 ← 0
for m← 0 to |L2| − 1 do

sB1 ← sB1 + L2[m]
sB2 ← 0
sB3 ← s(L2[m + 1, . . . , m− 1])
for n← m + 1 to |L2| do

sB2 ← sB2 + L2[n]
sB3 ← sB3 − L2[n]
temp ← max(sA1 , sB2 , sA3) + max(sB1 , sA2 , sB3)
if temp < minTijd then

minTijd ← temp
i1 ← i; j1 ← j; i2 ← m; j2 ← n

end
end

end
end

end
output i1, j1, i2, j2

Branch and Bound oplossing

Het is meteen duidelijk dat de BF methode veel tijd nodig heeft om alle opties af te gaan en
dat niet alle combinaties splitspunten tot een verbeterde oplossing kunnen leiden. Om tijd
te besparen zullen we beginnen met een intuïtief goede startoplossing en bepaalde takken in
het zoekproces overslaan wanneer we zeker zijn dat we door die te bekijken toch geen betere
oplossing zullen vinden. Algoritme 6 toont de pseudocode van deze branch and bound (BB)
methode. We bekomen de startoplosing door onze splitspunten zo te kiezen dat de lijst in drie

sA2sA1 sA3

i j

even grote delen wordt verdeeld. Zo bevat elke strook evenveel punten. Van deze oplossing
berekenen we de waarde en deze kunnen we gebruiken om al vanaf de eerste iteratiestappen
takken uit te sluiten. Stel dat de huidige beste oplossing een waarde m heeft en dat we nu
kijken naar splitspunten i, j voor de eerste lijst. Het algoritme zal voor elke vaste waarde i
de waarde van j opschuiven tot het einde en vervolgens i een stap naar rechts schuiven en
opnieuw j laten variëren. Dit betekent dat de waarde sA1 gedurende het zoekproces enkel kan
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stijgen. Wanneer we hebben dat sA1 > m, dan zullen alle volgende oplossingen onmogelijk
een betere waarde krijgen waardoor we het zoekproces kunnen stopzetten. Anderzijds weten
we dat voor een vaste i eender waar we j zetten, de waarde van sA2 + sA3 constant zal
blijven. Indien sA2 + sA3 > m zullen we voor de huidige i geen betere oplossing vinden,
onafhankelijk waar we j plaatsen. We hoeven hier dan niet alle waarden voor j af te gaan
en kunnen rechtstreeks overgaan naar de volgende waarde voor i.
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Algoritme 6: VindSplitspuntenBB(L1, L2)
input : lijsten L1 en L2
output: splitspunten i1, j1 en i2, j2
i1 ← |L1|/3
j1 ← 2|L1|/3
i2 ← |L2|/3
j2 ← 2|L2|/3
minTijd ← max(sA1 , sB2 , sA3) + max(sB1 , sA2 , sB3)
sA1 , sA2 , sA3 , sB1 , sB2 , sB3 ← 0
for i← 0 to |L1| − 1 do

sA1 ← sA1 + L1[i]
sA2 ← 0
sA3 ← s(L1[i + 1, . . . , n− 1])
if sA1 > minTijd then

break;
end
for j ← i + 1 to |L1| do

sA2 ← sA2 + L1[j]
sA3 ← sA3 − L1[j]
if sA2 + sA3 > minTijd then

break;
end
sB1 ← 0
for m← 0 to |L2| − 1 do

sB1 ← sB1 + L2[m]
sB2 ← 0
sB3 ← s(L2[m + 1, . . . , m− 1])
if sB1 > minTijd then

break;
end
for n← m + 1 to |L2| do

sB2 ← sB2 + L2[n]
sB3 ← sB3 − L2[n]
if sB2 + sB3 > minTijd then

break;
else
end
temp ← max(sA1 , sB2 , sA3) + max(sB1 , sA2 , sB3)
if temp < minTijd then

minTijd ← temp
i1 ← i
j1 ← j
i2 ← m
j2 ← n

end
end

end
end

end
output i1, j1, i2, j2
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Om te testen of het BB algoritme daadwerkelijk sneller werkt, werden tijdstesten uitgevoerd
waarbij |L1| = |L2| = n met n ∈ {10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 750}. Deze
waarden lijken groot genoeg omdat in de gekregen printplaten nooit meer dan 5000 punten
aan dezelfde kant liggen, meestal een 500-tal per kant. Wanneer we die opdelen in stroken van
elk 5 punten moeten we het probeem oplossen voor lijsten van lengte 500. In het experiment
werden voor elke n twee lijsten gegenereerd die n random waarden tussen 0 en 99 bevatten.
Om fluctuaties weg te werken werd voor elk paar lijsten het algoritme vijf keer uitgevoerd.
Het uiteindelijke resultaat is de gemiddelde tijd die nodig was voor deze vijf herhalingen.
Tabel 5.1 toont de resultaten in seconden en Figuur 5.2 plot de waarden voor n tot en met 300.

Implementatie
Size BF BB

10 0.003 0.0
25 0.019 0.009
50 0.122 0.019
75 0.106 0.053

100 0.350 0.157
150 1.512 0.663
200 4.669 1.506
250 11.355 4.094
300 24.072 9.574
500 244.901 56.913
750 957.692 308.186

Tabel 5.1: Tijd nodig voor het uitvoeren
van het verdeelalgoritme (BF vs BB
implementatie).
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Figuur 5.2: Geplotte resultaten uit Tabel 5.1.

Het is meteen duidelijk dat het BF algoritme veel sneller stijgt in tijd wanneer de lijsten groter
worden. Het BB algoritme daarintegen kan de ideale splitspunten berekenen op minder dan
2 seconden voor lijsten tot lengte 200. Over het algemeen heeft de BF implementatie drie
keer zoveel tijd nodig als de BB implementatie.

Om na te gaan of het branchen ook goed werkt op onze eigenlijke data, zijnde lijsten waar de
waarden de afstanden zijn van het kortste pad tussen de punten van substroken, zullen we
dezelfde tijdstest herhalen maar op echte substroken van een image. We nemen printplaat c
en verdelen deze telkens in een verschillend aantal substroken om verschillende groottes in
de lijsten te bekomen. Tabel 5.2 toont te resultaten.

De tijden voor het uitvoeren van het BF algoritme komen overeen met de tijden uit Tabel
5.1, wat klopt met de verwachtingen omdat het BF algoritme altijd hetzelfde doet, namelijk
alle opties bekijken. Welke getallen de te verdelen lijsten dan exact bevatten maakt geen
verschil in de tijd die het algoritme nodig heeft. Verder merken we op dat het BB algoritme
over het algemeen minder tijd nodig heeft wanneer de waarden in de lijst overeenkomen met
de waarden toegekend aan substroken van een printplaat. We kunnen dit verklaren door het
feit dat de waarden die tot de substroken behoren minder van elkaar afwijken dan wanneer
we een lijst nemen met random waarden. De lijsten in drie gelijke delen delen zal in dit
geval een betere oplossing geven dan wanneer we hetzelfde doen met lijsten die willekeurige
waarden bevatten. Omdat we van in het begin al een betere benadering hebben, kunnen we
sneller meerdere takken overslaan wat een kortere rekentijd oplevert.



5.2. VERDELEN VAN EEN IMAGE IN STROKEN 43

Implementatie
Size BF BB

11 0.0 0.0
26 0.01 0.01
51 0.02 0.02
76 0.12 0.04

102 0.32 0.11
153 1.58 0.51
205 4.99 1.51
258 13.58 3.76
311 26.22 7.81

Tabel 5.2: Tijd die nodig is voor het uitvoeren van het verdeelalgoritme (BF vs BB
implementatie), stroken bekomen door het samenvoegen van punten van een image.

5.2.3 Vergelijking

Vooraleer we de verdeelalgoritmes vergelijken, moeten we eerst kijken hoeveel punten we
in één substrook wensen te nemen. We zullen voor de testen onze punten opdelen in n
substroken met n ∈ {9, 15, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 49, 50, 51, 75, 100, 150}. De reden dat we de
eerste groottes zo dicht bij elkaar kiezen, is dat we willen onderzoeken of het uitmaakt of we
een veelvoud van 3 nemen of niet, wat het geval zou kunnen zijn aangezien we in totaal drie
grote stroken willen samenstellen. Niet in elk geval zullen er genoeg punten aanwezig zijn
om een bepaald aantal substroken te maken, daarom eisen we dat elke substrook minstens
5 punten bevat (in de laatste substrook kunnen er minder punten zitten). Voor hele kleine
images wordt het toegelaten dat er nog minder punten in een substrook zitten, we proberen
te verzekeren dat er minstens zes substroken gemaakt worden. Tabel 5.3 toont de oplossing
die gevonden werd met behulp van de equalverdeler waarbij elke kant werd opgedeeld in n
substroken. De waarden werden niet berekend wanneer er voor een kleiner aantal substroken
reeds het minimum aantal punten in een substrook genomen werd, dan kunnen we de punten
toch niet in meer substroken opdelen zonder kleinere substroken toe te laten.

Aantal substroken

Image 9 15 19 20 21 24 25 26 49 50 51 75 100 150

a 41.1 40.6 40.2 39.6 40.1 39.9 39.9 39.6 39.7 39.3 39.7 39.7 39.8 40.0
b1 3.1 3.4 3.3 3.3 3.4 3.3 3.3 - - - - - - -
c 120.1 118.8 117.9 116.7 117.8 118.4 116.1 116.8 115.9 116.4 115.8 116.2 117.8 117.8
d1 13.5 12.8 13.2 13.3 13.5 13.4 13.2 13.1 13.3 13.1 13.1 13.4 13.9 13.9

Tabel 5.3: Tijd nodig voor testen van verschillende images, paden van de probes berekend
met equal verdeling voor verschillend aantal substroken.

Zolang er meer dan 9 substroken zijn, zien we geen echt verband tussen het aantal substroken
en de gevonden oplossing. Dit betekent dat we ook met minder substroken al een goede
verdeling kunnen maken van de punten. We zien dat meer substroken nemen niet noodzakelijk
tot een betere oplossing leidt. De schommelingen liggen enerzijds aan het feit dat de gevonden
paden door de punten variabel zijn door de random factor van de heuristiek en anderzijds
aan het feit dat het kan zijn dat een bepaalde opdeling toevallig een punt in een substrook
heeft dat beter in de substrook ernaast zou liggen. We zullen voor ons algoritme werken met
50 substroken.



44 HOOFDSTUK 5. CAPACITEITSTEST

Nu zullen we de drie manieren onderling met elkaar vergelijken. Tabel 5.4 toont de tijd
die nodig is voor het testen van enkele images na het berekenen van de volgorde van de
punten met RD en de drie verschillende soorten verdelers (resultaten zijn het gemiddelde
van vijf iteraties).

Verdeler
Image Naïeve Afstand Equal Equal/Naïeve
a 42.07 72.81 39.71 0.94
b1 3.65 8.33 3.32 0.91
c 123.62 129.99 116.58 0.94
d1 13.67 18.15 13.14 0.96
e 95.06 107.31 88.92 0.94
f 1 5.73 11.50 4.72 0.82
f 6 1.91 4.08 1.79 0.94
f 9 8.82 18.85 8.22 0.93
f 23 10.15 20.58 9.50 0.94

Tabel 5.4: Gevonden oplossing voor de capaciteitstest op verschillende images berekend met
RD en verschillende verdeelalgoritmes.

We zien dat de afstandsverdeler in alle gevallen een slecht resultaat oplevert, wat niet
onlogisch is aangezien de testpunten meestal assymmetrisch verdeeld liggen over de images.
De equalverdeler levert in alle gevallen de beste oplossing op. Dit stemt overeen met de
verwachtingen: het equal verdelingsalgoritme werd net zodanig opgesteld dat het betere
oplossingen zou vinden. In de meeste gevallen komen we tot een oplossing die ongeveer 6%
beter is. Voor image f 1 vinden we een uitzonderlijke verbetering van ongeveer 18%; doordat
de punten aan de linkerkant van die image veel meer gespreid liggen dan aan de rechterkant
geeft het een minder goed resultaat om de image gewoon in drie te verdelen. We kunnen
besluiten dat de equalverdeler de beste keuze is om te gebruiken in ons algoritme.

5.2.4 Speciale gevallen

Punten ongelijk verdeeld

Zoals eerder beschreven proberen we de punten te verdelen in zes stroken (drie langs elke
kant van de plaat). Wanneer echter een kant van de image meer dan dubbel zoveel punten
bevat dan de andere kant kunnen we eenvoudig inzien dat het beter zou zijn om nooit een
referentiepunt te kiezen aan de kant met meer punten: we willen aan die kant de probes
de hele tijd laten bewegen. We veronderstellen dat de kant die het meeste punten bevat
de bovenkant is. We zullen in dit geval de bovenkant verdelen in twee delen die ongeveer
evenveel tijd nodig hebben om getest te worden. Dit kan op een analoge manier als eerder
beschreven door substroken te bepalen, deze een waarde toe te kennen in verhouding met de
tijd die nodig is om alle punten uit die substrook te bezoeken en daarna het beste splitspunt
te bepalen. Op de onderkant van de plaat zullen we alle punten die meer links liggen dan het
meest linkse referentiepunt of de punten die er te dichtbij liggen, tegelijk testen en alle andere
punten tegelijk. Zo hebben we ook aan de achterkant de punten in twee delen opgedeeld.
Nu testen we de voorkant samen met het grootste deel van de achterkant en dan nog enkel
het overige stuk aan de achterkant. Dit zijn in praktijk nog slechts enkele punten.

Er zijn in onze testimages slechts vier referentienetten waar meer dan 2/3 van de punten aan
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een kant van de plaat liggen. Tabel 5.5 toont de verhoudingen.

# punten
Image front rear front/rear
f 1 180 72 0.4

11 5 0.45
f 9 171 64 0.37
f 23 35 4 0.11

Tabel 5.5: Aantal punten aan de boven- en onderkant van de images.

We zullen de eerder besproken methode waarbij de punten in zes stroken worden verdeeld
(DIV6) nu vergelijken met de nieuwe manier waarbij het referentiepunt altijd aan de kant met
het minst punten ligt (ASYM). Tabel 5.6 toont de resultaten van de oplossingen bekomen
voor beide manieren. De resultaten zijn het gemiddelde van vijf iteraties.

Bekomen oplossing
Image DIV6 ASYM ASYM/DIV6
f 1 4.61 4.58 0.99
f 9 3.73 3.39 0.91
f 23 2.12 1.88 0.89

Tabel 5.6: Tijden nodig voor het testen van de referentienetten binnen de images met
ongelijke verhoudingen, berekend op twee manieren.

We zien dat de nieuwe methode in alle gevallen een betere oplossing oplevert, die in twee
van de drie gevallen zelfs ongeveer 10% beter is. Voor image f 1 vinden we slechts een
minieme verbetering. Dit valt te verklaren door het feit dat de punten uit dat image minder
asymmetrisch verdeeld liggen dan de punten uit de andere images.

Referentiepunten slechts langs één kant

Heel uitzonderlijk kan het zijn dat voorgaande techniek niet werkt op een image, namelijk
wanneer de punten uit het referentienet zich aan slechts één kant (front of rear) van de plaat
bevinden. In dat geval moeten we anders te werk gaan. We veronderstellen hier zonder
verlies van algemeenheid dat de referentiepunten aan de bovenkant van de plaat liggen. In
de praktijk komt dit geval enkel voor wanneer alle punten die getest moeten worden ten
opzichte van dat referentienet zich ook aan dezelfde kant van de referentiepunten bevinden.
We hebben dan al onze referentie- en testpunten aan de front- of rearkant van de plaat.
We noemen de probe aan de linkerkant probe L en de probe aan de rechterkant probe R.
Aangezien we hier punten hebben aan maar één kant, kunnen we maar twee probes gebruiken
om deze te testen. We gaan we als volgt te werk:

1. Verdeel de punten in twee gelijke delen: de meest rechtse en de meest linkse punten
samen.

2. Test eerst de linkse punten met probe L terwijl probe R op het meest rechtse referentie-
punt staat.



46 HOOFDSTUK 5. CAPACITEITSTEST

3. Test erna de rechtse punten met probe R terwijl probe L op het meest linkse referentie-
punt staat.

Op deze manier zullen ook hier de probes niet botsen en worden alle punten getest zoals het
hoort. In onze testimages komt het slechts één keer voor dat een referentienet zich volledig
aan een kant van de plaat bevindt, dit is het geval in image f 12. Na toepassen van het
algoritme vinden we een oplossing die (gemiddeld over vijf iteraties) image f 12 kan testen
op 3.088 seconden.

5.3 Kortste pad bepalen
Na het verdelen van de images in verschillende stroken, moeten we beslissen welk algoritme
we zullen gebruiken voor het bepalen van het pad dat de probes moeten afleggen tussen
alle verschillende punten. In Hoofdstuk 4 werden verschillende algoritmes uitvoerig getest
en besproken. Een combinatie van Christofides-algoritme en random descent bleek de beste
keuze te zijn en zullen we ook in ons algoritme gebruiken.

5.4 Referentieprobe kiezen
Welke punten dienst doen als referentiepunten, zal geen grote invloed hebben op de snelheid
waarmee de printplaten getest worden. De verplaatsing van de referentieprobe naar het
referentiepunt is een eenmalige verplaatsing. We zullen telkens het meest linkse punt uit het
referentienet als referentiepunt nemen aan de juiste kant van de printplaat indien mogelijk,
anders zullen we voor het meest rechtste punt gaan.

5.5 Capaciteitstest met IP
In voorgaande secties hebben we de capaciteitstest opgedeeld in verschillende delen; we
hebben elke image verdeeld in stroken en voor eke strook het kortste pad gezocht door
alle punten. Een tweede optie is de capaciteitstest uit te drukken als gemengd integer
programma en een solver zoals Gurobi (zie Sectie 2.6.2) te gebruiken om een oplossing te
vinden. Door de complexiteit van het probleem zullen we geen LIP-model kunnen opstellen.
Er zullen namelijk een aantal kwadratische constraints voorkomen. Voor het opbouwen van
het model bekijken we opnieuw alle punten van een image die tegen eenzelfde referentienet
getest moeten worden. Wanneer er meerdere referentienetten voorkomen, splitsen we de
image op in delen met eenzelfde referentienet en lossen deze onafhankelijk van elkaar op.
We gaan er voor het verdere verloop van deze sectie van uit dat alle punten tegen hetzelfde
referentienet getest moeten worden en dat alle punten genummerd zijn van 1 tot n. Het
model zal een aantal constraints overnemen van het LIP-model voor TSP (zie Sectie 2.5.3),
maar zal ook een aantal nieuwe constraints hebben. De variabele xij bepaalt of testpunten
i en j, i 6= j, opeenvolgende punten zijn, m.a.w.

xij =
{

1 als het pad van punt i naar punt j gaat,
0 anders.

We voeren zoals in het TSP model een dummy variabele ui in voor i ∈ {1, . . . , n} die gebruikt
zal worden om te eisen dat er geen subpaden zijn buiten de zes paden (drie langs elke kant
van de plaat) die we wensen. Verder voeren we nog drie extra variabelen in voor elk testpunt,
namelijk a1,i, a2,i en a3,i voor i ∈ {1, . . . , n} waarbij

as,i =
{

1 als punt i tot strook s behoort,
0 anders.
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We gebruiken volgende notatie:

xi = x-coördinaat van punt i

cij =
{
tijd nodig om te verplaatsen van i naar j als i en j aan dezelfde kant liggen,
+∞ anders.

si =
{

1 als punt i aan de bovenkant van de printplaat ligt,
0 anders.

Ak =
n∑

i,j=0;i 6=j

siak,ixijcij voor j = 1, 2, 3

Bk =
n∑

i,j=0;i 6=j

(1− si)ak,ixijcij voor j = 1, 2, 3

De waarde voor A1 komt overeen met de tijd die nodig is om alle punten op de eerste strook
aan de bovenkant van de image af te gaan. We tellen telkens de afstand om naar het volgende
punt te gaan als twee punten opeenvolgend zijn, het eerste punt in de juiste strook zit en
het aan de bovenkant van de plaat ligt. Een zelfde redenering geldt voor de waarden van
A2, A3, B1, B2 en B3. We gaan er van uit dat er nooit twee punten die aan een verschillende
kant van de plaat liggen met elkaar verbonden worden, de afstand tussen deze is namelijk
+∞. In de constraints zullen we uitdrukken dat enkel punten binnen eenzelfde strook met
elkaar verbonden worden. Het volstaat dus om hier te eisen dat enkel punt i in de juiste
strook ligt.
Als laatste voeren we een extra testpunt in, we noemen dit punt t, met cit = cti = 0 voor
elk ander punt i en extra variabelen xti en xit voor i = 1, . . . , n.

Nu we de variabelen hebben ingevoerd en de constanten hebben gedefinieerd, kunnen we
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het model opstellen:

Minimaliseer max(A1, B2, A3) + max(B1, A2, B3) (5.1)
0 ≤ ak,i ≤ 1 i = 1, . . . , n en k = 1, 2, 3 (5.2)
0 ≤ xij ≤ 1 i, j = 1, . . . , n, en i 6= j (5.3)
0 ≤ ui ≤ n i = 1, . . . , n (5.4)
a1,i + a2,i + a3,i = 1 i = 1, . . . , n (5.5)

n∑
j=1,j 6=i

xij + xit = 1 i = 1 . . . , n (5.6)

n∑
i=1,i 6=j

xij + xtj = 1 j = 1 . . . , n (5.7)

n∑
i=1

sixti = 3 (5.8)

n∑
i=1

sixit = 3 (5.9)

n∑
i=1

(1− si)xti = 3 (5.10)

n∑
i=1

(1− si)xit = 3 (5.11)

xij ≤ a1,ia1,j + a2,ia2,j + a3,ia3,j i, j = 1, . . . , n en i 6= j (5.12)
xij ≤ sisj i, j = 1, . . . , n en i 6= j (5.13)
xisisja1,ia3,j ≤ xj i, j = 1, . . . , n en i 6= j (5.14)
xi(1− si)(1− sj)a1,ia3,j ≤ xj i, j = 1, . . . , n en i 6= j (5.15)
ui − uj + nxij ≤ n− 1 i, j = 1, . . . , n en i 6= j (5.16)

De doelfunctie (5.1) is hetzelfde als wat we voor de capaciteitstest al eerder ook probeerden
te minimaliseren. Constraints (5.2) - (5.4) zorgen ervoor dat onze variabelen binnen de juiste
grenzen blijven. De eis dat elk testpunt tot juist één strook moet behoren, wordt uitgedrukt
door (5.5). Verder willen we dat het pad dat de probe aflegt juist één keer toekomt in
elk testpunt en er één keer uit vertrekt. Dit wordt verzekerd door (5.6) en (5.7). Alle
paden moeten vertrekken en eindigen in het speciale punt t. We hebben dus drie paden
die er vertrekken en drie die er toekomen langs elke kant van de plaat. Constraints (5.8) -
(5.11) verwezenlijken dit. Met (5.12) drukken we uit dat er enkel paden zijn tussen punten
in eenzelfde strook. Merk op dat we een strook a1 hebben aan zowel de voorkant als de
achterkant van de plaat in ons model. Dit zorgt niet voor problemen omdat we ook eisen
dat punten enkel verbonden kunnnen worden wanneer ze aan dezelfde kant liggen. Stel dat
er geen pad is tussen i en j, dan is (5.12) automatisch voldaan. In het andere geval zal
de linkerkant van de ongelijkheid 1 geven. Om aan de rechterkant ook 1 te krijgen moet
ak,iak,j = 1 voor een zekere k, dit is net het geval als i en j beide in strook k liggen. Een zelfde
redenering kunnen we toepassen voor (5.13). Deze constraint is automatisch vervuld wanneer
i en j niet verbonden zijn en eist in het andere geval dat i en j aan dezelfde kant liggen.
Constraints (5.14) en (5.15) drukken uit dat, wanneer twee testpunten i en j aan dezelfde
kant liggen en i behoort tot de meest linkse strook en j tot de meest rechtse, dan moet de
x-coördinaat van i kleiner zijn dan die van j (i ligt links van j), m.a.w. de probes zullen
elkaar niet moeten kruisen. Het laatste wat we nog moeten toevoegen, is een constraint die
eist dat elk punt op een van de zes gezochte paden ligt. Dit is precies wat wordt verwezenlijkt
door (5.15). Net zoals uitgelegd in Sectie 2.5.3 waar we een gelijkaardig constraint hadden,
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wordt er geëist dat elk pad door het extra testpunt t gaat. Door (5.8)-(5.11) weten we dan
dat er in dat punt juist drie paden vertrekken en drie toekomen langs elke kant van de plaat
waardoor we zeker zijn dat er geen ongewenste cykels zijn.

In praktijk leidt dit model echter niet tot goede resultaten. Eerder zagen we reeds dat
we TSP op een invoer van meer dan een 400 punten niet binnen de gewenste tijd konden
oplossen met IP. Het model dat we hier hebben opgesteld is echter nog complexer omdat
we voor elk punt moeten beslissen in welke strook het terechtkomt en dan voor elke strook
apart TSP oplossen. Verder zal ook de invoer nog groter zijn: we geven alle punten met
eenzelfde referentienet tegelijk door. Nog bijkomend is dat dit model kwadratisch is in de
variabelen en dat de doelfunctie het maximum is van twee termen. Voor dit model kan geen
goede oplossing gevonden worden binnen de gewenste tijd. We zullen dit in praktijk dus niet
gebruiken.

5.6 Volgorde images bepalen
In vorige secties hebben we uitvoerig besproken hoe we, gegeven een image, de volgorde
berekenen waarin de probes alle punten moeten bezoeken om de capaciteitstest efficiënt
uit te voeren. Het laatste dat ons nu nog te doen staat is, gegeven een printplaat met
verschillende images, bepalen in welke volgorde we deze images zullen testen. Dit doen we
door het kortste pad te zoeken door de middelpunten van de images. Voor het zoeken van
het kortste pad gebruiken we opnieuw een combinatie van Christofides algoritme en random
descent.

5.7 Capaciteitstest in C++
Zoals eerder vermeld zal het uiteindelijke algoritme in C++ geïmplementeerd moeten zijn.
We zullen daarom het algoritme dat we in vorige secties ontworpen hebben en dat in Java
geïmplementeerd is, herimplementeren in C++. Hierbij behouden we de structuur en werken
we met gelijkaardige objecten waar nodig. Tabel 5.7 toont de oplossingen die gevonden
werden voor de capaciteitstest op de volledige printplaten alsook de tijd die nodig was om
deze te berekenen in Java en in C++. De resultaten zijn het gemiddelde van vijf iteraties.
Om de tijden vergelijkbaar te houden werden beide implementaties uitgevoerd op dezelfde
unix/linux server. Hiervoor maakten we opnieuw gebruik van Helios, een virtuele machine
met 12 Intel Xeon 2.9Ghz CPU’s. Beide implementaties vonden dezelfde oplossingen, wat te

PCB Java C++ C++/Java Oplossing
a 1.36 0.47 0.35 38.7
b 0.16 0.06 0.38 37.8
c 11.65 6.07 0.52 113.7
d 0.21 0.11 0.52 26.0
e 3.47 2.17 0.63 88.4
f 0.13 0.09 0.69 103.5

Tabel 5.7: Gevonden oplossing voor de capaciteitstest en uitvoeringstijd in C++ en in Java.

verwachten was omdat de algoritmes niet afhankelijk zijn van de programmeertaal. We zien
dat over het algemeen C++ dubbel zo snel werkt als Java. We kunnen dit verklaren a.h.v.
de verschillen tussen Java en C++ zoals we eerder gedaan hebben (zie Sectie 4.6).





6
Weerstandstest kort

6.1 Algoritme
In de mastergeneration, die wordt uitgevoerd op de eerste plaat in een batch, worden twee
verschillende weerstandstesten uitgevoerd. De weerstandstest kort is er een van. Een
andere benaming voor deze test is short test. In deze test wordt nagegaan of er geen
kortsluiting optreedt tussen de verschillende netten. Een kortsluiting wordt veroorzaakt door
een verbinding tussen de onderliggende koperen circuits van twee netten. Dit soort defect in
een printplaat noemt men een short tussen twee netten (zie Figuur 3.1). In praktijk kunnen
we enkel een short hebben tussen twee netten waarvan de koperen circuits dicht tegen elkaar
liggen. Het is uiteraard mogelijk dat er kortsluiting optreedt tussen twee netten die verder
van elkaar liggen die veroorzaakt wordt door een sequentie van kortsluitingen in aangrenzende
netten. Het doel van de weerstandstest kort is echter om de defecten (shorts) op te sporen
tussen de netten en niet om alle netten vinden waartussen kortsluiting optreedt. Enkel
aangrenzende netten bekijken volstaat dus voor deze test. We noemen twee aangrenzende
netten waartussen mogelijks een kortsluiting optreedt adjacente netten. Twee adjacente
netten kunnen getest worden door een probe te plaatsen op een willekeurig punt uit het eerste
net en een probe op een willekeurig punt uit het tweede net en een meting uit te voeren tussen
die twee probes. Wanneer er stroom kan vloeien van de ene naar de andere, hebben we een
short gevonden. Om de short test te kunnen uitvoeren moeten we een algoritme opstellen
dat bepaalt in welke volgorde en vanuit welke testpunten we de adjacente netten moeten
testen. De gegeven invoer voor dit algoritme is een lijst met alle koppels adjacente netten.
We zullen opnieuw de images van een printplaat apart behandelen en de oplossingen achter
elkaar hangen. De volgorde waarin de images moeten behandeld worden, wordt analoog aan
de capaciteitstest bepaald (zie Sectie 5.6).

Voor deze test zullen we output genereren met een gelijkaardige structuur als de output
gegenereerd door het algoritme van Gardien. Deze output bevat een lijst van zogenaamde
verplaatsingen. Een verplaatsing bevat twee tot vier testpunten die tegelijk getest moeten
worden. De probes zullen de verplaatsingen één voor één afwerken, m.a.w. ze zullen zich
allevier verplaatsen naar het opgegeven punt in de eerste verplaatsing. Wanneer alle probes
hun bestemming bereikt hebben, worden de metingen uitgevoerd tussen de adjacente netten.

51
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Hierbij kan het dus dat het net waarop probe 1 staat, adjacent is met het net waarop probe 2
staat, maar ook met het net waarop probe 3 staat. We kunnen per verplaatsing hoogstens zes
koppels adjacente netten testen. Een koppel adjacente netten in een verplaatsing noemen we
een match. Wanneer de testen zijn afgelopen, verplaatsen de probes zich naar hun testpunt
in de volgende verplaatsing. Dit herhalen we tot alle verplaatsingen doorlopen zijn. Het is
mogelijk dat een verplaatsing slechts voor twee of drie probes een testpunt bevat; dan blijven
de probes die geen deel uitmaken van die verplaatsing staan tot de volgende verplaatsing
waar ze weer een testpunt hebben gekregen. Het is wel mogelijk dat een probe die zich
niet moet verplaatsen een minieme afstand opschuift wanneer de andere probe aan dezelfde
kant een testpunt moet bezoeken dat te dichtbij ligt. In het algoritme van de capaciteitstest
deelden we de punten op in stroken die we onafhankelijk van elkaar testten. Wanneer twee
stroken aan eenzelfde kant werden getest, zat er tussen deze stroken altijd nog een derde
strook waardoor we zeker waren dat er geen botsingen optraden tussen de probes. Dat is hier
niet het geval. We zullen dus expliciet moeten nagaan dat de probes niet te dicht bij elkaar
komen. Wanneer de probes verder dan 1mm in x-afstand van elkaar verwijderd zijn, is er
geen probleem. Testpunten die dichter bij elkaar liggen kunnen getest worden op voorwaarde
dat ze in y-richting minstens 2mm van elkaar liggen.

Het eerste dat moet gebeuren is nagaan of alle adjacente netten daadwerkelijk getest kunnen
worden. Het kan namelijk voorkomen dat twee adjacente netten al hun punten hebben langs
dezelfde kant van de printplaat en dat alle punten van het ene net te dicht liggen bij alle
punten van het andere net. Adjacente netten waarvoor dit het geval is, noemen we kritische
netten.

De tijd die de machine nodig heeft om de short test uit te voeren, kan geminimaliseerd worden
door enerzijds de tijd te minimaliseren die de probes nodig hebben om zich te verplaatsen
tussen twee opeenvolgende verplaatsingen en door anderzijds het aantal verplaatsingen te
minimaliseren. Ons algoritme zal bestaan uit volgende drie stappen:

1. Zoek alle kritische netten, schrijf ze weg naar de outputfile gemarkeerd als kritisch en
negeer ze in het vervolg van het algoritme.

2. Kies twee tot vier netten die in een verplaatsing tegelijk getest zullen worden en zoek
testpunten waarmee de verplaatsing daadwerkelijk getest kan worden. Herhaal deze
stap tot alle adjacente netten getest zijn.

3. Bepaal in welke volgorde de verplaatsingen getest moeten worden, m.a.w. zoek het
kortste pad door alle verplaatsingen.

6.2 Kritische netten zoeken
De eerste stap in het algoritme bestaat uit het opsporen van alle kritische netten en deze
naar de outputfile weg te schrijven met een aanduiding die zegt dat deze kritisch zijn. Voor
alle testpunten op de printplaat hebben wij de exacte locatie gekregen waarop ze getest
moeten worden. We werken steeds met opgegeven coördinaten voor elk testpunt, maar in
praktijk is zo een testpunt vaak een groter oppervlak op de printplaat. De coördinaten
zijn dan gekozen in het te testen oppervlak. Door de coördinaten van het testpunt anders
te kiezen, kunnen adjacente netten toch getest worden. Figuur 6.1 toont twee testpunten
van kritische adjacente netten waar de netten niet meer kritisch zijn na verplaatsen van de
coördinaten van waar het punt getest wordt. We raden de gebruikers aan om de coördinaten
van de testpunten van de kritische netten aan te passen in de inputfile zodat er geen kritische
netten meer zijn en dan pas de outputfile te berekenen.
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Figuur 6.1: Testpunten in kritische adjacente netten (links). Na verplaatsen van de
coördinaten van het testpunt binnen het te testen oppervlak zijn de netten niet meer kritisch
(rechts).

Om de kritische netten uit te filteren moeten we elk koppel adjacente netten bekijken. Als
bij beide netten alle punten aan dezelfde kant van de printplaat liggen, dan kunnen de netten
kritisch zijn, anders zijn ze al zeker niet kritisch (er zijn geen beperkingen op hoe de probes
zich moeten gedragen ten opzichte van die aan de andere kant). Enkel wanneer alle punten
aan dezelfde kant liggen, moeten we de punten zelf bekijken en nagaan of we een punt uit
het ene net kunnen vinden dat ver genoeg ligt van een punt uit het andere net. Als er zo
geen twee punten bestaan, dan zijn de netten kritisch. Nadat we de kritische netten apart
hebben behandeld, zijn we er zeker van dat alle overgebleven adjacente netten met elkaar
getest kunnen worden.

6.3 Samenstellen van de verplaatsingen
Om de short test zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wensen we zo veel mogelijk adjacente
netten in een verplaatsing te hebben. Zo zullen we minder verplaatsingen hebben waardoor
ook de afstand tussen de verplaatsingen kleiner zal zijn. Elk koppel adjacente netten moet in
een verplaatsing voorkomen. Nadat we de netten gekozen hebben, moeten we ook vastleggen
welke probe we op welk testpunt plaatsen. Merk op dat niet elke mogelijke combinatie
van vier netten tot een geldige verplaatsing kan leiden. Een geldige verplaatsing is een
verplaatsing die in praktijk door de machines getest kan worden. We moeten de netten
die we binnen elke verplaatsing testen daarvoor zorgvuldig kiezen. Uit elk net moeten
we een punt kunnen selecteren zodat geldt dat binnen de verplaatsing niet meer dan twee
testpunten aan de voorkant liggen, niet meer dan twee testpunten aan de achterkant liggen
en de testpunten aan dezelfde kant niet te dicht bij elkaar liggen. Ons algoritme selecteert
vier (of minder indien het niet anders kan) netten en een testpunt voor elk net zodat we een
geldige verplaatsing hebben. Verder proberen we het aantal matches in de verplaatsingen te
maximaliseren. Het algoritme voor het selecteren van de netten gaat als volgt.

1. Kies een willekeurig net n1 dat nog ongeteste adjacente netten heeft.

2. Selecteer nu een willekeurig net uit de adjacente netten van n1, noem dit n2.

3. Zoek nog maximaal twee netten die een geldige verplaatsing kunnen vormen met n1
en n2 die zoveel mogelijk matches bevat.

4. Bepaal voor elk gekozen net een testpunt zodat de testpunten een geldige verplaatsing
vormen.

5. Verwijder alle koppels adjacente netten in de samengestelde verplaatsing uit de lijst
van nog te testen adjacente netten.

6. Ga terug naar stap 1 als er nog ongeteste adjacente netten overblijven.
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Wanneer we twee adjacente netten n1 en n2 hebben gekozen, mogen we nog hoogstens twee
andere netten selecteren om de verplaatsing te vervolledigen. Om zoveel mogelijk matches
te hebben, kijken we naar de doorsnede van de adjacente netten van n1 en n2. Afhankelijk
van de grootte van die doorsnede gaan we anders te werk. We streven naar verplaatsingen
met zes matches.

Wanneer n1 en n2 geen andere gemeenschappelijke adjacente netten hebben (de doorsnede
is leeg), zullen we een adjacent net van n1 en een adjacent net van n2 kiezen. Op deze
manier hebben we al drie matches en mogelijkheid tot een vierde match wanneer de twee
extra gekozen netten ook een match zijn. Figuur 6.2 toont een voorstelling van deze
situatie. In deze voorstelling stelt elke top een net voor. De zwarte toppen staan voor
de eerst gekozen netten n1 en n2. Twee toppen zijn verbonden wanneer de netten die ze
voorstellen adjacent zijn. We gaan de adjacente netten af en verkiezen een combinatie met
vier matches. Wanneer er meerdere mogelijkheden zijn met vier matches of wanneer er geen

?

Figuur 6.2: Voorstelling van twee netten die adjacent zijn en waarvan de doorsnede van hun
adjacente netten leeg is.

enkele dergelijke combinatie bestaat, dan selecteren we de combinatie waarvoor de extra
netten zelf een zo klein mogelijk aantal adjacente netten over hebben.

Een tweede mogelijkheid is dat n1 en n2 juist één ander gemeenschappelijk adjacent net
hebben. We kiezen dan dit net als derde en gaan op zoek naar een vierde net binnen de
andere adjacente netten van n1 en n2. Figuur 6.3 toont een voorstelling van deze situatie.
Door een adjacent net te kiezen van n1 of n2 hebben we al vier matches en we kunnen een

?

Figuur 6.3: Voorstelling van twee netten die adjacent zijn en waarvan de doorsnede van hun
adjacente netten juist één ander net bevat.

vijfde hebben wanneer het derde en vierde gekozen net onderling ook een match vormen.
Opnieuw geven we voorkeur aan een combinatie met vijf matches en wanneer er meerdere
combinaties evenveel matches hebben, selecteren we de combinatie waar de twee gekozen
netten zelf nog zo min mogelijk ongeteste adjacente netten over hebben.

De laatste optie is dat de doorsnede van de adjacente netten van n1 en n2 twee of meer
netten bevat. In dit geval selecteren we twee netten uit de doorsnede. We hebben dan reeds
vijf matches. Een zesde match kan gevormd worden wanneer de twee nieuw gekozen netten
onderling ook adjacent zijn. Figuur 6.4 toont een voorstelling van deze situatie. Net zoals in
de vorige gevallen verkiezen we een combinatie met zes matches indien mogelijk en wanneer
er meerdere mogelijke keuzes zijn nemen we de netten die nog zo min mogelijk ongeteste
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?

Figuur 6.4: Voorstelling van twee netten die adjacent zijn en waarvan de doorsnede van hun
adjacente netten twee of meer andere netten bevat.

adjacente netten hebben.

In eender welke situatie zullen we enkel een combinatie kiezen indien die tot een geldige
verplaatsing kan leiden. We zijn zeker dat n1 en n2 een geldige verplaatsing kunnen vormen
omdat we de kritische netten eerder al verwijderd hebben. Als het niet mogelijk is om extra
netten te kiezen op de beschreven manier die samen met n1 en n2 een geldige verplaatsing
vormen, dan zullen we gewoon een verplaatsing maken die enkel n1 en n2 bevat. Tabel 6.1
toont hoeveel verplaatsingen we konden maken van de koppels adjacente netten voor onze
images. Het eerste dat opvalt is dat we er niet altijd in slagen om goede verplaatsingen

Image a b1 c d1 e f 1 f 4 f 6 f 9 f 12 f 21 f 23 f 24
# adjacente 4993 686 8275 701 18729 338 338 96 639 195 195 745 597
# kritische 22 3 19 0 227 7 6 0 8 2 3 4 2

n # met n matches
1 64 11 705 77 911 40 42 10 144 124 125 68 44
2 26 7 118 7 52 4 7 2 9 2 2 9 9
3 164 15 380 45 459 11 10 3 25 2 2 32 23
4 369 40 706 54 1092 21 18 5 31 6 6 55 24
5 215 21 357 35 798 14 12 7 24 7 3 25 28
6 302 58 261 14 1292 16 19 3 25 0 3 47 38

Totaal # verpl. 1140 152 2527 232 4604 106 108 30 258 141 141 236 166

Tabel 6.1: Aantal gevonden verplaatsingen per mogelijk aantal matches en informatie over
de adjacente netten voor elke image.

te vormen, bij images f 9, f 12 en f 21 zijn er enorm veel verplaatsingen die slechts één
match bevatten. Voor de andere images kunnen we ruwweg zeggen dat het aantal gevormde
verplaatsingen een vierde bedraagt van het aantal adjacente koppels dat aanwezig is. Ook
zien we dat het van image tot image afhangt hoeveel verplaatsingen we kunnen maken met
zes matches in.

Nadat we de netten voor een verplaatsing gekozen hebben, moeten we voor elk net een
testpunt selecteren. We verdelen eerst de netten over de front- en rearkant op een manier
dat ze zeker getest kunnen worden. We trekken een denkbeeldige lijn op 1/3 en 2/3 van
de breedte van de image. Dan kiezen voor twee netten die we aan dezelfde kant van de
plaat gaan testen een punt zo dicht mogelijk tegen de lijn op 1/3 en een punt zo dicht
mogelijk tegen de lijn op 2/3. Door de punten op deze manier te kiezen, krijgen we een
zekere structuur in de verplaatsingen. De gekozen testpunten zullen dichter bij elkaar liggen
waardoor de afstand tussen de verplaatsingen kleiner wordt.
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6.4 Volgorde van de verplaatsingen
Na het opstellen van de verplaatsingen, moeten we de verplaatsingen in een bepaalde volgorde
zetten waarin ze getest zullen worden. We nemen de afstand tussen twee verplaatsingen
gelijk aan de langste afstand die een probe moet afleggen om van de ene naar de andere te
gaan. Deze afstand zal echter niet gelijk zijn aan de werkelijke afstand die door de probes
zal worden afgelegd. Wanneer een verplaatsing maar drie (of twee) netten bevat en er bv.
maar 1 punt aan de frontkant ligt, hangt de afstand tot de volgende verplaatsing af van
waar de ongebruikte probe zich op dat moment bevindt. Om de exacte afstand tussen
twee verplaatsingen te kennen, moeten we dus ook de vorige verplaatsing kennen. Om het
kortste-pad-algoritme niet te complex te maken, zullen we ervoor kiezen om toch een afstand
te definiëren tussen twee verplaatsingen, onafhankelijk van de voorgaande. Meer bepaald,
wanneer beide verplaatsingen twee punten hebben aan elke kant, nemen we het maximum
van de afstanden die de probes moeten afleggen. Als er een verplaatsing is met slechts één
punt aan een kant, dan nemen we als afstand de minimale afstand tussen het punt van de ene
verplaatsing en de punten van de andere verplaatsing aan dezelfde kant. Na het definiëren van
deze afstand kunnen we een kortste pad algoritme toepassen op de verplaatsingen zoals we
eerder gedaan hebben op testpunten tijdens het berekenen van de capaciteitstest. We kiezen
opnieuw het algoritme dat als beste naar boven kwam binnen een beperkte uitvoeringstijd,
zijnde Christofides-algoritme gevolgd door random descent.

Nadat de volgorde vastligt, gaan we door de verplaatsingen en bepalen we welke probe
een testpunt moet bezoeken indien er maar één aan een kant is. Dit doen we zodanig dat de
totale afstand het kleinst wordt, m.a.w. we laten de probe die er op dat moment het dichtste
bij is het punt bezoeken. Tabel 6.2 toont hoe lang het zal duren om elke afzonderlijke image
te testen op de machines en de tijd die nodig was om de oplossing te berekenen. Beide
tijden zijn in seconden. We zien dat voor de grotere images de uitvoeringstijd snel oploopt.

Image #adj Oplossing Uitvoeringstijd
a 4993 112.34 1.77
b1 686 9.70 0.04
c 8275 453.97 5.95
d1 701 24.29 0.07
e 18729 506.33 16.42
f 1 338 10.01 0.01
f 4 338 11.29 0.01
f 6 96 2.18 0.00
f 9 639 22.73 0.06
f 12 195 7.24 0.02
f 21 195 7.86 0.01
f 23 745 29.83 0.05
f 24 597 20.69 0.03

Tabel 6.2: Geschatte tijd die de machines nodig hebben om de gevonden oplossing voor de
short test uit te voeren en tijd die nodig was om deze oplossing te berekenen voor elk van
de images (tijden in seconden).

Het huidige algoritme van Gardien heeft slechts enkele seconden nodig om een oplossing te
berekenen. De bottleneck van ons algoritme is de volgorde zoeken waarin de verplaatsingen
worden bezocht, meer bepaald het random descent deel daarvan. We kunnen de zoektijd
verkorten door random descent vroeger te laten stoppen met zoeken. Dit zal natuurlijk ten
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koste zijn van de kwaliteit van de oplossing. Het is echter zo dat de oplossingsfile slechts
één keer moet berekend worden per printplaat en daarna herbruikt kan worden. We zullen
in het uiteindelijke programma de klant een parameter laten instellen waarmee hij zelf kan
beslissen of hij wat langer wil wachten of sneller een oplossing wil krijgen die minder optimaal
is.

6.5 Verdere optimalisatie

6.5.1 Referentiepunten beter kiezen

In het eerder besproken algoritme probeerden we de testpunten in een verplaatsing te kiezen
op 1/3 en 2/3 van de image. Dit kan mogelijks geen optimale oplossing opleveren. De
meeste netten in een printplaat bevatten slechts een klein aantal punten, maar er zijn enkele
netten, waaronder de referentienetten, die een groot aantal punten bevatten en waarvan de
punten over een volledige image verspreid liggen. Een mogelijke optimalisatie die we kunnen
aanbrengen is de testpunten, die uit de referentienetten gekozen werden, later aanpassen
naar meer optimale punten.

Na het bepalen van de volgorde van de verplaatsingen en van welke probe welk punt moet
bezoeken, zullen we opnieuw door de lijst van verplaatsingen lopen. Wanneer we een testpunt
tegenkomen uit een referentienet, gaan we als volgt te werk.

1. Bereken de afstand tot de vorige en volgende verplaatsing in de lijst zonder de afstanden
tot punten uit referentienetten mee te rekenen. Noem deze afstanden respectievelijk
dfrom en dto

2. Zoek een punt uit het referentienet dat binnen een afstand dfrom ligt van waar de
probe, die zich tot dat punt moet verplaatsen, zich bevindt in de vorige verplaatsing.
Analoog moet het punt op een afstand dto liggen van waar de probe zich in de volgende
verplaatsing naar moet verplaatsen. Zorg er ook voor dat het punt niet te dicht ligt
bij waar de andere probe aan dezelfde kant zich op dat moment bevindt.

3. Als we zo een punt gevonden hebben, vervang dan het punt uit het referentienet in de
verplaatsing door het nieuwe punt.

Door op deze manier te werk te gaan, zijn we er zeker van dat de langste afstand waarover
een probe zich moet verplaatsen tussen twee verplaatsingen niet van of naar een punt uit een
referentienet is. Tabel 6.3 toont de gevonden oplossingen na toevoegen van de optimalisatie
en de verhouding tussen deze oplossing en de oplossingen uit Tabel 6.2. We zien dat het
anders kiezen van de testpunten uit de referentienetten bijna altijd een beter resultaat
oplevert maar dat het verschil heel klein is. We zullen deze aanpassing toevoegen aan het
definitieve algoritme.

6.5.2 Kleine verplaatsingen samenvoegen

Het komt vaak voor dat er slechts twee netten worden getest in een verplaatsing. Dan zijn er
twee probes die moeten wachten tot de testen zijn uitgevoerd en zelf niets kunnen bijbrengen.
Het lijkt intuïtief een goed idee om twee verplaatsingen, die elk maar twee netten testen,
samen te voegen tot een grotere verplaatsing waarin vier netten getest worden. Om dit te
bekomen zullen we, wanneer we een verplaatsing maken van slechts twee netten, proberen
om de testpunten beide aan front/rear kant te kiezen. We noemen de verplaatsingen die
enkel twee frontpunten of enkel twee rearpunten bevatten respectievelijk frontverplaatsingen
of rearverplaatsingen. We kiezen de kant van de verplaatsing zodanig dat we op het einde
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Image #adj Oplossing Verhouding
a 4993 110.48 0.98
b1 686 9.62 0.99
c 8275 445.87 0.98
d1 701 23.02 0.95
e 18729 500.95 0.98
f 1 338 10.40 1.03
f 4 338 11.29 1
f 6 96 1.96 0.90
f 9 639 21.84 0.96
f 12 195 7.14 0.99
f 21 195 7.25 0.92
f 23 745 30.77 1.03
f 24 597 20.33 0.98

Tabel 6.3: Gevonden oplossingen na anders kiezen van de punten uit de referentienetten en
de verhouding tussen deze oplossing en de eerder gevonden oplossing zonder de optimalisatie.

evenveel frontverplaatsingen als rearverplaatsingen hebben. We kunnen dan voor elke front-
verplaatsing een rearverplaatsing kiezen en die samennemen tot een grotere verplaatsing.
We kunnen de verplaatsingen willekeurig samennemen of door ze op een bepaalde manier te
sorteren. Wanneer we ze sorteren, sorteren we de frontverplaatsingen en de rearverplaatsingen
en voegen we ze op die manier samen. Volgende sorteermethoden werden uitgeprobeerd:

• Sorteer op gemiddelde van de x-coördinaten van de twee testpunten (x).

• Sorteer op gemiddelde van de y-coördinaten van de twee testpunten (y).

• Sorteer op gemiddelde van de x-coördinaten; de frontverplaatsingen van klein naar
groot en de rearverplaatsingen van groot naar klein (x rev).

• Sorteer op gemiddelde van de y-coördinaten; de frontverplaatsingen van klein naar
groot en de rearverplaatsingen van groot naar klein (y rev).

Tabel 6.4 toont de resultaten van de gevonden oplossingen wanneer we de verplaatsingen niet
samennemen, wanneer we ze willekeurig samennemen en voor elk van de sorteermethodes.
Het eerste dat we opmerken is dat het inderdaad beter is om de front- en rearverplaatsingen
samen te nemen tot grotere verplaatsingen. Over het algemeen krijgen we ook een verbetering
wanneer we de verplaatsingen sorteren dan wanneer we ze willekeurig samenvoegen. Verder is
het image-afhankelijk welke sorteermethode het beste werkt. In veel gevallen is het verschil
tussen de oplossingen miniem. We hebben vaker dat sorteren op y-coördinaat een betere
oplossing geeft dan sorteren op x-coördinaat en dat de twee lijsten in andere richting sorteren
minder goed werkt. We zullen kiezen om beide lijsten op y-coördinaat te sorteren voor we
ze samenvoegen.

6.6 Toekomstig werk
Een mogelijke manier om het algoritme nog beter te maken is voor alle testpunten een beter
punt proberen te zoeken. Dit doen we voorlopig enkel voor punten uit referentienetten. Er
zijn namelijk nog andere netten die veel punten bevatten of verspreid liggen over de hele
image. Het kan voorkomen dat een net slechts twee punten bevat maar dat deze links en
rechts tegen de rand van de printplaat liggen. We zagen eerder echter dat het anders kiezen
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Gesorteerd
Image niet willek. x x rev y y rev tijd
a 110.5 107.8 108.2 107.0 107.6 107.3 1.69
b1 9.6 9.4 9.4 9.5 9.5 9.4 0.04
c 445.9 333.0 328.6 332.5 326.2 327.2 6.23
d1 23.0 18.5 18.8 18.0 19.7 18.3 0.09
e 501.0 498.7 496.8 488.9 493.5 499.0 16.31
f 1 10.4 10.6 10.2 10.7 9.7 10.2 0.01
f 4 11.3 10.8 10.8 10.9 11.0 10.8 0.01
f 6 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 0.00
f 9 21.8 19.4 18.9 19.1 18.6 19.0 0.07
f 12 7.1 7.0 6.9 7.2 7.0 7.1 0.01
f 21 7.2 8.4 7.9 7.4 7.4 7.3 0.01
f 23 30.8 26.8 25.5 25.7 25.2 25.5 0.07
f 24 20.3 16.5 15.7 16.6 15.7 16.5 0.03

Tabel 6.4: Oplossingen met of zonder samennemen van de front- en rearverplaatsingen op
verschillende manieren.

van de punten uit de referentienetten geen grote verbetering oplevert, we zijn dus niet zeker
of het voor de andere netten wel het geval zal zijn.





7
Weerstandstest open

7.1 Algoritme
De tweede weerstandstest die we in de master generation uitvoeren, is de weerstandstest
open. In deze test gaan we na dat binnen elk net alle punten daadwerkelijk met elkaar in
verbinding staan. Het is namelijk mogelijk dat er een defect zit in het onderliggend koperen
ciruit waardoor er geen verbinding is tussen twee punten die wel verbonden zouden moeten
zijn. Zo een defect noemt men een open in een net (zie Figuur 3.1). Om een net te testen
moeten we telkens een koppel punten uit dat net met elkaar testen dat nog niet eerder door
transitiviteit getest werd. Deze test is echter nog niet geïmplementeerd. In dit hoofdstuk
geven we een idee van een mogelijk algoritme om de test op te lossen. Opnieuw behandelen
we de verschillende images apart en voeren we de oplossingen voor de images na elkaar uit.

We kunnen deze test voor elk net oplossen door een probe te plaatsen op een punt uit het
net en de andere probes te gebruiken om de andere punten te bezoeken. Door het probleem
op deze manier aan te pakken, zien we een duidelijke gelijkenis met de capaciteitstest. In
de capaciteitstest lieten we een probe rusten op een punt uit het opgegeven referentienet
en gebruikten we de andere probes om de punten uit het te testen net te bezoeken. Het
idee is om de open test op een gelijkaardige manier op te lossen. In dit geval kiezen we dus
geen punt uit een referentienet, maar een punt uit het net zelf om de stilstaande probe op
te plaatsen. We zullen de netten zo elk afzonderlijk testen. Wanneer alle punten uit een net
aan de boven- of onderkant van de printplaat liggen, gaan we te werk zoals we dat ook deden
in de capaciteitstest wanneer alle punten aan dezelfde kant lagen.

Het enige dat nog moet gebeuren, is bepalen in welke volgorde we de netten willen testen.
Hiervoor bekijken we eerst de netten die testpunten hebben aan beide kanten van de plaat.
We nemen daarvoor het centrum van elk net. Hiermee bedoelen we het punt met x-coördinaat
in het midden tussen de x-coördinaten van het meest linkse en het meest rechtse punt uit
het net, analoog voor de y-coördinaat. Nadat we voor elk net het centrum hebben gevonden,
bepalen we het kortste pad door deze punten. In die volgorde zullen de netten getest worden.
Ook voor de netten waarvan alle punten aan dezelfde kant van de printplaat liggen, zoeken
we het centrum. We berekenen dan afzonderlijk het kortste pad tussen de centrumpunten

61



62 HOOFDSTUK 7. WEERSTANDSTEST OPEN

aan de frontkant en die aan de rearkant van de plaat. Op de machines zullen we eerst de
netten testen met punten aan beide kanten, hiervoor hebben we alle probes nodig. Daarna
zullen we de netten testen die maar aan één kant liggen. We kunnen de netten aan front- en
rearkant tegelijkertijd testen.

7.2 Toekomstig werk
De methode die we eerder besproken, is geoptimaliseerd voor de capaciteitstest. Door de
analogie met deze test hopen we ook hier goede resultaten te verkrijgen. Een werk voor in
de toekomst is de implementatie van de capaciteitstest te herschrijven zodat ze ook gebruikt
kan worden om de open test op te lossen. We verwachten echter dat deze methode niet
optimaal zal werken wanneer er veel netten zijn waarvan de punten erg verspreid liggen over
een image. Doordat we de netten een voor een afwerken, zullen de naalden zich meerdere
malen van de ene kant van een image naar de andere kant moeten verplaatsen. Dit kan
opgelost worden door de testen voor de verschillende netten door elkaar uit te voeren zodat
de naalden tussen de verschillende metingen minder afstand moeten afleggen.



8
Vergelijking

In dit hoofdstuk zullen we proberen om de resultaten die gevonden werden door onze
algoritmes te vergelijken met de resultaten die de black-box algoritmes van Gardien opleveren.
Het probleem is echter dat we slechts een benaderende vergelijking kunnen uitvoeren voor
de short test en zo goed als geen vergelijking voor de capaciteitstest. De enige manier om
de echte prestaties van onze algoritmes te kennen, is door de oplossingen daadwerkelijk uit
te voeren op de machines. Helaas had onze contactpersoon binnen Gardien, die de software
schrijft voor de machines, een erg drukke periode. Hierdoor was er voorlopig nog geen tijd
om de gevonden algoritmes in de huidige code te integreren en de oplossingen uit te voeren
op de machines.

8.1 Weerstandstest kort
Voor de short test produceert ons algoritme output die dezelfde structuur heeft als de output
die het huidige algoritme van Gardien produceert; namelijk een lijst van verplaatsingen.
We kunnen voor alle outputfiles op een analoge manier de afstanden berekenen tussen de
verplaatsingen. Zo kunnen we de tijd schatten die de machine nodig zal hebben om de
oplossing uit te voeren. Merk echter op dat deze tijden slechts theoretisch zijn. Er zijn
namelijk een aantal handelingen die de machines uitvoeren en die niet werden meegeteld,
o.a. de metingen zelf. Alle oplossingen moeten evenveel metingen uitvoeren (namelijk een
per koppel adjacente netten) zodat de extra tijd die daarvoor nodig is constant is. Het duurt
6ms om een meting uit te voeren.

De test uitvoeren op de machine voor de oplossigen van Gardien duurt 245 seconden voor
printplaat a. Dit is bijna het dubbele van de geschatte tijd. Hiervan gaan 30 seconden naar
het uitvoeren van de metingen zelf en we schatten 122 seconden naar het verplaatsen van de
probes. Deze schatting werd bekomen door te berekenen hoe lang het duurt om de probes
te verplaatsen tussen de punten. We hebben dan nog 93 seconden over die zullen gaan extra
handelingen die de machine uitvoert.

Ook hebben we in onze oplossing de kritische netten weggelaten. Voor de meeste printplaten
zijn dat er slechts enkele, maar voor printplaat e zijn dat er nogal wat zodat dat ook een
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extra tijdsverschil kan opleveren. Door deze factoren is het moeilijk om de echte verhouding
te kennen tussen de oplossingen. We verwachten wel dat een oplossing een beter resultaat
oplevert wanneer de theoretische tijd die nodig is om de verplaatsingen te bezoeken kleiner is.
Over hoeveel een oplossing in realiteit beter zal zijn, kunnen we geen uitspraak doen. Tabel
8.1 vergelijkt onze gevonden theoretische oplossingen voor de short test met die van Gardien.

PCB #adj Oplossing Gardien Verhouding
a 4993 104.7 122.2 0.86
b 1372 111.1 138.4 0.80
c 8275 306.5 317.6 0.97
d 1402 37.1 41.1 0.90
e 18729 480.2 442.3 1.09
f 8611 245.9 249.1 0.99

Tabel 8.1: Oplossingen gevonden door het short-algoritme vergeleken met de oplossingen
gevonden door het algoritme van Gardien.

In de meeste gevallen verwachten we dat onze oplossingen sneller uitgevoerd kunnen worden
op de machines dan die van Gardien. Voor printplaat f is er echter amper een verschil in
oplossing en voor printplaat e is onze oplossing minder goed. We zien over het algemeen
dat het verschil tussen de oplossingen groter is voor de printplaten met een kleiner aantal
adjacente netten. Hieruit vermoeden we dat het algoritme van Gardien beter geoptimaliseerd
is om oplossingen te vinden voor grote printplaten.

8.2 Capaciteitstest
Voor de capaciteitstest is het nog moeilijker om een vergelijking te maken tussen onze
oplossingen en die van Gardien. De output die het huidige capaciteitstest-algoritme van
Gardien produceert, bestaat echter uit één lange lijst punten. Deze worden dan op een of
andere manier verdeeld over de verschillende probes, maar hoe dit exact gebeurt, is niet
bekend. We kunnen dus onmogelijk een theoretische schatting maken van de tijd die nodig
is voor de verplaatsingen zoals we dat voor de short test wel konden. In Tabel 8.2 tonen we
opnieuw de gevonden oplossingen en de nodige tijd om die te berekenen.

PCB Uitvoeringstijd Oplossing
a 0.99 38.7
b 0.07 37.8
c 5.88 113.7
d 0.12 26.0
e 4.06 88.4
f 0.14 103.5

Tabel 8.2: Gevonden oplossing en uitvoeringstijd voor de capaciteitstest.

De enige extra informatie die we hebben, is dat het uitvoeren van de capaciteitstest op
de machines met het huidige algoritme 106 seconden duurt voor printplaat a. We zagen
echter in de vorige sectie dat er een groot verschil kan zijn tussen de theoretische tijd die
wij berekenen en de tijd die de machines er in realiteit over doen. Door het grote verschil
tussen de 38.7 seconden die onze oplossing theoretisch nodig zou hebben en de 106 seconden
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die de huidige oplossing nodig heeft, verwachten we wel dat ons algoritme een verbetering
oplevert.





9
Nabespreking

9.1 Conclusie
Zowel voor de capaciteitstest als voor de shorttest hebben we verschillende methodes uit-
geprobeerd om tot een goede oplossing te komen. We verwachten dat onze oplossingen
voor de capaciteitstest een verbetering opleveren maar kunnen hier niets met zekerheid over
zeggen zolang de oplossingen niet daadwerkelijk op de machines worden uitgevoerd. Voor
de shorttest kunnen we met meer zekerheid zeggen dat ons algoritme een betere oplossing
heeft gevonden voor bijna alle printplaten in de testdata. Over het algemeen presteert
het algoritme goed voor printplaten met een kleiner aantal netten. Ook voor de open test
werd een oplossing besproken maar deze werd voorlopig nog niet geïmplementeerd zodat we
hiervoor geen besluiten kunnen trekken.

9.2 Toekomstig werk
Het is de bedoeling dat onze algoritmes in de toekomst in de code van Gardien worden
geïntegreerd. Dan kunnen de testen uitgevoerd worden op de machines en kunnen we een
echte vergelijking maken van hoe het nieuwe algoritme preseteert in vergelijking met het
oude. Verder moet ook het algoritme voor de open test geïmplementeerd worden zodat we
ook daar de oplossingen van kunnen gebruiken en vergelijken.

Er kunnen op het algoritme nog extra optimalisaties toegepast worden om de uitvoeringstijd
korter te maken. Een eerste mogelijkheid is dat we voor de isomorfe images in een printplaat,
hiermee bedoelen we images die er exact hetzelfde uitzien, slechts één keer een oplossing
berekenen en deze herbruiken. In onze testdata bestond b.v. printplaat b uit 12 isomorfe
images. In de huidige implementatie wordt er voor elk van deze images opnieuw een oplossing
berekend. We konden onze oplossingen voorlopig niet hergebruiken omdat er geen info
gegeven was over welke testpunten van de isomorfe images met elkaar overeenkomen.
Een tweede optie die de uitvoeringstijd kan reduceren, is om verschillende berekeningen
parallel uit te voeren. Printplaat f bijvoorbeeld bestaat uit een aantal verschillende images
waarvoor de oplossingen onafhankelijk van elkaar kunnen worden berekend. Ook het kortste
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pad zoeken door de verschillende stroken in de capaciteitstest is een deel dat eenvoudig
geparallelliseerd kan worden.
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A
Samenvatting

Het doel van deze thesis is algoritmes te ontwerpen voor het snel en efficiënt testen van
printplaten. Een printplaat of PCB (Printed Circuit Board) is een plaat waarop elektronische
componenten bevestigd worden. Printplaten bevinden zich in zo goed als alle elektronische
apparaten: printers, digitale wekkers, computers,. . . De opdracht van deze thesis werd aan-
geleverd door Gardien en Ucamco, twee wereldspelers in de printplatenindustrie. Het is
belangrijk dat de platen getest worden alvorens er componenten op bevestigd worden. De
contactpunten waarop de componenten op bevestigd worden, zijn punten aan de oppervlakte
van de printplaat die inwendig verbonden zijn met elkaar door middel van een geleidend
circuit. De punten zitten opgedeeld in zogenaamde netten. Binnen een net moeten alle
punten met elkaar verbonden zijn en er mogen geen verbindingen zijn tussen punten uit
verschillende netten. De testen moeten nagaan dat er geen defecten in een printplaat
voorkomen.

De testinstallatie waarop de platen getest worden, bevat vier naalden, zogenaamde probes,
waartussen metingen kunnen uitgevoerd worden. Twee naalden bevinden zich langs de
onderkant en twee naalden langs de bovenkant van de plaat. De naalden mogen elkaar
nooit kruisen maar kunnen verder wel onafhankelijk van elkaar bewegen.

Om een printplaat te testen zijn er twee testen nodig. De short test gaat na dat er geen
kortsluiting optreedt tussen de verschillende netten, m.a.w. dat er geen verbinding is tussen
punten die niet in hetzelfde net zitten. De open test gaat na dat binnen een net alle punten
daadwerkelijk met elkaar in verbinding staan. In praktijk nemen deze twee testen veel tijd
in en zal men deze enkel uitvoeren op de eerste plaat uit een batch. Daarna voert men de
zogenaamde capaciteitstest uit, deze test duurt veel minder lang. Elk net heeft een bepaald
net als referentienet gekregen. Tijdens de capaciteitstest wordt de capaciteit gemeten tussen
elk punt en een punt uit zijn bijhorend referentienet. Men slaat de capaciteit op tussen elk
net en zijn referentienet tijdens de metingen op de eerste printplaat. Voor alle volgende
printplaten herhaalt men enkel de capaciteitstest en vergelijkt men de resultaten met de
opgeslagen resultaten. Op deze manier kan men veel tijd besparen. De testen optimaliseren
zal gebeuren door het pad dat de probes moeten afleggen zo kort mogelijk te houden. We
houden er rekening mee dat we de oplossingen snel willen kunnen berekenen en dat een
oplossing die enkele miliseconden beter is, in praktijk niet echt een verbetering is.
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Om de testen uit te voeren moet een probe vaak een aantal punten na elkaar bezoeken.
Het is dus belangrijk om een goed kortste-pad-algoritme te gebruiken dat voor onze data
snel een pad kan bepalen dat enkele miliseconden mag afwijken van het optimum. We hebben
verschillende local search metaheuristieken uitgetest, zijnde random descent (RD), steepest
descent (SD), parallel tempering (PT) en tabu search (TS). Ook integer programming (IP)
en Christofides-algoritme (CA) werden getest op onze data. RD lijkt voor ons de beste
oplossingen op te leveren: deze vond op een minimale tijd een zo goed als optimale oplossing.
Dit komt door de eenvoud van het algoritme: het kan op korte tijd veel opties uitproberen.
IP vond optimale oplossingen maar had veel te veel tijd nodig. CA werkt erg snel en vond
oplossingen die hoogstens een factor 3/2 van het optimum afwijken. Als laatste werd RD
toegepast op de oplossing gevonden door CA. Deze combinatie bleek een verbetering te zijn
op zowel RD als CA. We zullen deze combinatie als kortste-pad-algoritme gebruiken in alle
volgende algoritmes.

In de capaceteitstest moet elk punt gemeten worden ten opzichte van een punt uit zijn
referentienet. We verdelen daarom de netten volgens hun referentienet. In praktijk zijn
er meestal maar één of twee netten die dienst doen als refernetienet. Deze netten hebben
een groot aantal punten die verspreid liggen over de volledige plaat. We laten telkens een
probe rusten op een punt uit het referentienet en gebruiken de andere probes om de andere
punten af te gaan. Hiervoor delen we de punten van de printplaat langs elke kant op in drie
stroken. We laten dan eerst een probe rusten op een referentiepunt in de linkse strook aan
de voorkant en bezoeken met de andere probes de middelste strook aan de voorkant en de
linkse en rechtste strook aan de achterkant. Daarna herhalen we het proces om de overige
drie stroken te testen. Het verdelen van de stroken doen we zodanig dat de tijd die nodig is
om alle punten te bezoeken uit de stroken die tegelijk getest worden, gelijk is.

De short test gaat na dat er geen verbinding is tussen de verschillende netten. In praktijk
kan zo een verbinding enkel voorkomen tussen netten die dicht bij elkaar liggen, dit noemen
we adjacente netten. De testen gebeuren door een probe te plaatsen op een punt uit elk van
de adjacente netten en een meting uit te voeren. In deze test zal op elk moment elke probe
een punt toegewezen krijgen waar hij zich naar moet verplaatsen. Nadat alle probes zich
verplaatst hebben, worden de metingen uitgevoerd en verplaatsen de probes zich naar hun
volgende punt. Om deze test efficiënt te laten verlopen, wensen we zoveel mogelijk koppels
adjacente netten tegelijk te kunnen testen. We kiezen onze vier netten waar we onze probes
op plaatsen zodanig dat dit verwezenlijkt wordt.

Tijdens de open test wordt er getest dat alle punten binnen een net met elkaar verbonden
zijn. Een mogelijke manier om dit te doen is een probe plaatsen op een punt uit het net en
de andere probes gebruiken om de punten uit het net af te gaan. Wanneer we het op deze
manier bekijken, is er een duidelijke analogie met de capaciteitstest, waar hetzelfde gebeurde
maar met de stilstaande probe op een referentiepunt. We zullen dan ook hetzelfde algoritme
toepassen. Verder moeten we nog bepalen in welke volgorde we de netten testen. Dit doen
we door voor elk net het centrum te bepalen van de boundingbox rond alle punten in het
net. Daarna zoeken we het kortste pad door alle centrumpunten. In die volgorde zullen we
de netten testen.

Het uiteindelijke algoritme voor capaciteitstest werd geïmplementeerd in Java en C++, dat
voor de short test enkel in C++. De open test moet nog geïmplementeerd worden. We
kunnen echter onze oplossingen moeilijk vergelijken met de algoritmes die Gardien momenteel
gebruikt door een tekort aan informatie. De enige manier om de echte prestaties te kennen,
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is de gevonden oplossingen uitvoeren op de machines. Op basis van de informatie die we wel
hebben, verwachten we dat onze oplossingen voor de capaciteitstest beter zullen presteren en
die voor de open test op zo goed als alle printplaten beter preseteren. In de toekomst moet
ook de open test geïmplementeerd worden en moeten de implementaties geïntegreerd worden
in de code die Gardien gebruikt zodat de machines onze oplossingen kunnen uitvoeren.





B
Summary

The aim of this thesis is the design of algorithms in order to test PCBs quickly and efficiently.
A PCB (Printed Circuit Board) is a board on which electronical components can be attached.
PCBs can be found in almost every electronic device: printers, digital clocks, computers,...
Gardien and Ucamco, two world players in the PCB industry, gave the assignment of this
thesis. It is important that the boards get tested before the components are attached to
them. The contact points on which the components are attached, are points on the surface
of the board that are internally connected by a conductive circuit. The points are divided in
so called nets. Within each net, all points have to be connected, but a connection between
points from different nets is forbidden. Testing a PCB should track down defects or assure
it works correctly.

The testinstallation on which the boards are tested, contains four needles, so called probes,
between which measurements can be done. There are two probes that can reach the front
side and two probes that can reach the rear side of the board. The probes can never cross
each other but apart from that, they can move independently.

Two tests are needed to test a PCB’s correctness. The short test checks that there are
no shorts between the nets, in other words, that there is no connection between points that
are not contained in the same net. The open test assures that, within the same net, all
points are connected with each other. In practice, those two tests take a long time and
will only be executed on the first board in a batch. Afterwards, the capacitance test is
performed on the board. Every net has a certain net as reference net. During the capacitance
test, the capacity is measured between each point and a point from its reference net. The
capacitance between each net and its reference net is stored. On all following PCBs only the
capacitance test is perfomed and the results are compared with the stored results from the
first PCB. The tests can be optimized by making the path that the probes have to follow
as short as possible. We must take into account that the solutions should be calculated fast
and that, in practice, a solution is not an improvement if it is only a few miliseconds better
than an other solution.

To perform the tests, a probe often has to visit a collection of points. Therefore it is
important to use a fast algorithm that can find the shortest path between the points
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(or a path that differs only a few miliseconds from the shortest path). We experimented
with several methods, among which local search metaheuristics. More specifically, we tried
random descent (RD), steepest descent (SD), parallel tempering (PT) and tabu search (TS).
Further, integer programming (IP) and Christofides algorithm (CA) were tested on the data.
RD was chosen as the best metaheuristic: it could find almost optimal solutions in minimal
time. This is due to the simplicity of the algorithm: many options can be checked in a
shorter time period. With IP, optimal solutions were found but the calculation time was
too long. CA works really fast and found solutions that differ at most a factor 3/2 from the
optimum. A last option was performing RD on the solution found by CA. This combination
turned out to be an improvement for both RD and CA and was chosen as shortest path
algorithm to use in all following algorithms.

During the capacitance test, every point must be measured against a point from its reference
net. Therefore, we divide the points according to their reference net. In practice, there will
be only a few reference nets. Those nets contain a large amount of points and they are
scattered over the whole board. We let one probe rest on a point from a reference net and
use the other probes to go through the points. In order to do so, we divide the points on
each side of the board in three strips. First, a probe will stay on a reference point on the
left strip on the front side and the other probes are used to test the strip in the middle on
the front side and the left an right strip on the rear side. Afterwards the same is repeated
to test the left and right strip on the front side and the one in the middle on the rear side.
We divide the points in strips in a way that it takes the same amount of time to go through
the points in the strips that are tested together.

The short test checks that there is no connection between different nets. In practice, such a
connection can only appear between nets that lie close to each other, those nets are called
adjacent nets. Two adjacent nets can be tested by placing one probe on a point from the
first net and one probe on a point from the second and performing a measurement. During
the test, a point is assigned to each probe to which the probes should move. After all probes
have finished their movement, the measurements are executed and the probes move to their
next point. To make this efficient, we would like to test as many adjacent nets as possible
for each configuration. We choose the four nets on which we place our probes such that we
can accomplish that.

The open test assures that within a net, all the points are connected to each other. One
way to do this is by placing a probe on one point from the net and using the other probes
to visit the other points from that net. By formulating the problem like that, we see a
clear resemblance with the capacitance test, where the same thing happened but with the
standing probe on a reference point. Therefore, we will apply the same algorithm. Further,
the order in which the nets will be tested has to be defined. This will be done by calculating
the center point for each net, i.e. the midpoint of the boundingbox around the points in the
net. We calculate the shortest path between those midpoints and we will test the nets in
that order.

The final algorithm for the capacitance test is implemented in C++ and Java, the one
for the short test only in C++. The open test still has to be implemented. However, it is
hard to compare our solutions with the algorithms that Gardien is currently using due to
lack of information. The only way to know the real performance of the algorithms is by
performing the found solutions on the machines. Based on the information we do have, we
expect that our solutions for the capacitance are an improvement and those for the short
test as well on almost every PCB. In the future, also the open test has to be implemented
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and the implementations has to be integrated in the code used by Gardien such that the
machines can execute our solutions.





C
Afbeeldingen printplaten

Om meer inzicht te krijgen in de stuctuur van de punten van een printplaat, tonen we hier
printplaat c die we tijdens de experimenten gebruiken (zie Figuur C.2). Figuur C.1 toont de
gebruikte kleurencode. Afbeeldingen van de andere printplaten kunnen niet getoond worden
omwille van bedrijfsgeheim van de klanten van Gardien.

Drie van de gebruikte printplaten bestaan uit meerdere images. Figuren C.3, C.4 en C.5
tonen respectievelijk de structuur van printplaten b, d en f. Twee images met eenzelfde
nummer zijn isomorf, dit betekent dat de images er exact hetzelfde uitzien. In printplaat f
zijn ook images 1 en 4 isomorf, maar 90◦ gedraaid. We behandelen ze wel apart omdat de
machines de punten in een andere volgorde zullen moeten bezoeken. Hetzelfde geldt voor
images 12 en 21 van plaat f.

Testpunt front Midpunt front

Testpunt rear Midpunt rear

Testpunt refnet Midpunt refnet

Figuur C.1: Legende gebruikt in de figuren van de printplaat.
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(a) Voorkant
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(b) Achterkant

Figuur C.2: Printplaat c.
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Figuur C.3: Images in printplaat b.
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Figuur C.4: Images in printplaat d.
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Figuur C.5: Images in printplaat f.


