
Bewijs representatiestelling

Definitie
Beschouw de verzameling X = {x ∈ En|Ax ≤ b, x ≥ 0}; iedere beperking induceert een hyper-
vlak. Een verzameling beperkingen wordt een lineair onafhankelijke verzameling van beperkin-
gen genoemd die bindend zijn in x̄ wanneer de van deze beperkingen afgeleide hypervlakken
lineair onafhankelijk zijn en door x̄ gaan.

Representatiestelling. Ga uit van een niet-lege verzameling X = {x ∈ En|Ax ≤ b, x ≥ 0}.
Laat x1, . . . , xk de extreme punten en d1, . . . , dl de extreme richtingen van X zijn. Nu geldt
x̄ ∈ X dan en slechts dan als x̄ geschreven kan worden als een convexcombinatie van x1, . . . , xk

plus een niet-negatieve lineaire combinatie van d1, . . . , dl:

x̄ =
k∑

i=1

λixi +
l∑

j=1

µjdj met
k∑

i=1

λi = 1, λi ≥ 0 (i = 1, . . . , k), µj ≥ 0 (j = 1, . . . , l).

Bewijs. Eerst (⇐=). Je moet bewijzen dat x̄ ∈ X wanneer x̄ op die manier geschreven kan
worden. Dit komt er op neer dat je na moet gaan dat Ax̄ ≤ b en x̄ ≥ 0. Het eerste volgt Axi ≤ b
∀i en Adj ≤ 0 ∀j; het tweede volgt uit xi ≥ 0 ∀i en dj ≥ 0 ∀j.

Nu (=⇒). Neem een willekeurige x̄ ∈ X; je moet bewijzen dat x̄ zo kan worden gerepre-
senteerd. Het bewijs gaat gemakkelijker wanneer er geen extreme richtingen zijn; we bewijzen
daarom eerst de stelling voor een begrensd gebied X̄ en laten daarna zien hoe dit resultaat kan
worden gegeneraliseerd. Definieer X̄ = X ∩ {x ∈ En|px ≤ M}; hierbij is p gedefinieerd als de
(1 × n) vector bestaande uit uitsluitend enen en M is een willekeurig getal dat groter is dan
het inproduct van p met de vectoren x1, . . . , xk en x̄, dus alle extreme punten x1, . . . , xk en x̄
behoren tot X̄. Op grond van die keuze voor M geldt dat de extreme punten van X ook ex-
treme punten van X̄ zijn en dat de overige extreme punten van X̄ corresponderen met extreme
richtingen van X waarbij de beperking px ≤ M bindend is. Noem de extreme punten van X̄ nu
x1, . . . , xk, xk+1, . . . , xk+u, waarbij de eerste k stuks de extreme punten van X zijn. We gaan nu
bewijzen dat x̄ te schrijven is als een convexcombinatie van de extreme punten van X̄.

Wanneer x̄ zelf een extreem punt is, dan is het gemakkelijk. Veronderstel daarom dat x̄ geen
extreem punt van X̄ is, dus er zijn hoogstens (n−1) lineair onafhankelijke beperkingen bindend
in x̄. We passen nu het volgende lemma toe; het bewijs van Lemma 1 staat onder het eind van
het bewijs van de stelling.

Lemma 1
Wanneer x̄ geen extreem punt is, dan is x̄ te schrijven als de convexcombinatie van een extreem
punt en een punt waarin een groter aantal lineair onafhankelijke beperkingen bindend is.

Stel dat x̄ = λy1 +(1−λ)x̄1 met λ ∈ [0, 1], waarbij y1 een extreem punt is en x̄1 een punt waarin
een groter aantal lineair onafhankelijke beperkingen bindend is. Wanneer x̄1 een extreem punt
is, dan zijn we klaar; zo niet, dan passen we Lemma 1 toe op x̄1. Aangezien het aantal lineair
onafhankelijke bindende beperkingen iedere keer toeneemt, vind je na verloop van tijd een punt
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x̄i dat een extreem punt is. Wanneer je alle gevonden vergelijkingen substitueert, dan blijkt dat
x̄ een convexcombinatie is van de punten x1, . . . , xk+u.

Wanneer de coëfficiënten van xk+1, . . . , xk+u allemaal gelijk zijn aan 0, dan ben je klaar.
Veronderstel dat dit niet het geval is. We gaan nu bewijzen dat ieder punt xk+i (i = 1, . . . , u)
gelijk is aan de som van één van de extreme punten x1, . . . , xk en een positief veelvoud van één van
de extreme richtingen d1, . . . , dl, dus xk+i = x+µd, waarbij x ∈ {x1, . . . , xk}, d ∈ {d1, . . . , dl} en
µ > 0. In dat geval kun je door voor de extreme punten xk+i deze vergelijkingen te substitueren
een uitdrukking van de gewenste vorm voor x̄ verkrijgen.

Het bewijs van de bewering xk+i = x + µd gaat als volgt. Stel Gx = g is het stelsel van
lineair onafhankelijke beperkingen uit {Ax ≤ b;x ≥ 0} die bindend zijn in xk+i. Aangezien
rang(G) = n − 1, bezit het stelsel Gx = 0 een oplossing d 6= 0. Aangezien ook ieder veelvoud
van d voldoet aan het stelsel Gx = 0, kiezen we d zodaning dat pd ≥ 0. Aangezien voor alle
extreme punten xi (i = 1, . . . , k) van X geldt pxi < M , moet ieder punt xk+i + µd, met µ > 0,
in X liggen. Dus correspondeert d met een richting van X, en aangezien d voldoet aan (n− 1)
lineair onafhankelijke beperkingen van X, is d een extreme richting. Ter normalisatie kan de
eis worden gesteld dat pd = 1; dan geldt d ∈ {d1, . . . , dl}. Bekijk xk+i − µd met µ > 0 en
bepaal het eerste punt op deze lijn waarin een nieuwe lineair onafhankelijke beperking bindend
wordt (dat punt bestaat, want d bevat een positief element, zeg het j’de, en je loopt dus altijd
tegen de beperking xj ≥ 0 op). Dit punt, zeg x, is een extreem punt, want het aantal lineair
onafhankelijke bindende beperkingen is met 1 verhoogd tot n; wegens px < M moet dus gelden
x ∈ {x1, . . . , xk}. 2

Lemma 1
Als x̄ geen extreem punt is, dan is x̄ te schrijven als de convexcombinatie van een extreem punt
en een punt waarin een groter aantal lineair onafhankelijke beperkingen bindend is.
Bewijs. Stel Gx = g is het stelsel van lineair onafhankelijke beperkingen die bindend zijn in x̄.
Wegens rang(G) ≤ n− 1 geldt dat er een vector r 6= 0 bestaat met Gr = 0. Bekijk x̄ + µr met
µ ≥ 0 en bepaal ȳ als het eerste punt, dus met minimale µ-waarde waarin een nieuwe beperking
bindend wordt. Deze beperking is lineair onafhankelijk van de beperkingen in Gx = g, en de
beperkingen in Gx = g zijn ook bindend in ȳ. Wanneer ȳ nog geen extreem punt is, dan herhaal
je deze truc; uiteindelijk vind je een extreem punt z dat voldoet aan het stelsel Gx = g. Bekijk
de lijn x̄ + α(x̄ − z̄) met α > 0 en bepaal de kleinste waarde van α waarvoor geldt dat in het
bijbehorende punt z̄ een beperking bindend wordt. Aangezien z̄ eveneens voldoet aan het stelsel
Gx = g en aangezien deze beperking lineair onafhankelijk is van de beperkingen in Gx = g, is
in z̄ een groter aantal lineair onafhankelijke beperkingen bindend dan x̄. Dit completeert het
bewijs, aangezien α

α+1z + 1
α+1 z̄ = x̄. 2
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