
Toepassingen van het toevoegen van een beperking

Het toevoegen van een beperking heeft verschillende toepassingen. De eerste betreft het
oplossen van een lineair programmeringsprobleem met heel veel beperkingen. Zoals reeds
eerder gemeld wordt de rekentijd van de simplex methode hoofdzakelijk bepaald door
het aantal vergelijkingen. Daarom is het vaak verstandig om met een beperkt aantal
vergelijkingen te beginnen en het versimpelde probleem op te lossen. Daarna check je of
aan de overige beperkingen (die je even in de wachtkamer hebt gezet) is voldaan. Zo ja,
dan heb je een oplossing voor het volledige probleem gevonden; zo nee, dan moet je een
geschonden beperking toevoegen. De kunst is dan het snel vinden van zo’n geschonden
beperking.

Een tweede toepassing doet zich voor bij de polyhedrale combinatoriek; deze tak
van wetenschap houdt zich bezig met het oplossen van lineaire programmeringsproblemen
met geheeltalligheidsvoorwaarden (kortweg Integer LP of ILP genoemd) door te kijken
naar de LP-relaxatie, waarin de geheeltalligheidsvoorwaarden zijn gerelaxeerd. Het
idee hierachter is dat de simplex methode de hoekpunten afzoekt; wanneer je ervoor
kunt zorgen dat de extreme punten van je toegelaten gebied allemaal geheeltallig zijn,
dan vind je automatisch een geheeltallige oplossing. Een ILP-probleem wordt dan als
volgt aangepakt. Je begint met de LP-relaxatie op te lossen. Vervolgens kijk je of de
gevonden oplossing geheeltallig is. Wanneer dat het geval is, dan ben je klaar; zo niet,
dan probeer je een valid inequality te vinden die het huidige optimum van het toegelaten
gebied afsnijdt, maar waaraan alle geheeltallige punten in het toegelaten gebied voldoen.
Daarna los je het nieuw verkregen probleem op, enz. Deze ‘valid inequalities’ worden ook
wel ‘cutting planes’ of sneden genoemd.

Een algemene methode om deze ‘valid inequalities’ te vinden is de methode van Go-
mory. Deze werkt als volgt. Ga uit van het probleem

(P) min cx s.t. Ax = b; x ≥ 0; x geheeltallig.

We vergeten eerst even de geheeltalligheidsbeperking; we lossen dus het probleem

(P)′ min cx s.t. Ax = b; x ≥ 0

op; definieer X als het bijbehorende toegelaten gebied. Dit levert een eindtableau op
waarin b̄ niet-geheeltallig is (anders had je een geheeltallig optimum gevonden); stel dat b̄r

fractioneel is. Hernummer voor het gemak de variabelen zodanig dat xi de basisvariabele
is in de ide rij (i = 1, . . . ,m); de variabelen xm+1, . . . , xn zijn niet-basisvariabelen. De
rde rij in het tableau correspondeert dan met de vergelijking

xr +
n∑

j=m+1

yrjxj = b̄r.

Definieer frj = yrj − byrjc en fr = b̄r − bb̄rc; hieruit volgt dat 0 ≤ frj < 1 en 0 < fr < 1
aangezien b̄r fractioneel is. Je kunt nu de rde vergelijking herschrijven tot

xr +
n∑

j=m+1

byrjcxj − bb̄rc = fr −
n∑

j=m+1

frjxj;

voor de rechterkant fr −
∑n

j=m+1 frjxj geldt dat deze kleiner dan 1 is, aangezien frj ≥ 0,
xj ≥ 0 en fr < 1. Voor iedere geheeltallige x ∈ X geldt dat het stuk aan de linkerkant van
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de vergelijking geheeltallig is, en dus moet de rechterkant dat dan ook zijn. Dit betekent
dat iedere geheeltallige oplossing x voldoet aan de beperking

fr −
n∑

j=m+1

frjxj ≤ 0,

maar het huidige optimum voldoet daar niet aan, want daarin zijn xm+1, . . . , xn niet-
basisvariabelen en dus gelijk aan 0. Herschrijven levert de Gomory snede

∑n
j=m+1 frjxj ≥

fr op. Deze voeg je toe, waarna je met de duale simplex methode een nieuwe optimale
oplossing bepaalt, enz. Uiteraard moet minstens één van de frj coëfficiënten positief zijn,
anders bevat X geen geheeltallige oplossingen.

2


