
Implementatie revised simplex met LU-decompositie

In de praktijk is de matrix A vaak ‘sparse’, dat wil zeggen, A bevat veel nullen.
De eerder behandelde implementatie maakt daar onvoldoende gebruik van. In com-
merciële pakketten wordt daarom gekozen voor een andere implementatie van de
revised simplex methode; deze werkt met behulp van LU-decompositie. In iedere
iteratie worden op een slimme manier de vectoren w = cBB−1, yk en b̄ berekend uit
de stelsels van vergelijkingen wB = cB, Byk = ak en Bb̄ = b. In de eerste implemen-
tatie werd steeds B−1 bijgehouden; nu lossen we de vergelijkingen op met behulp
van LU-decompositie. We bepalen een matrix R zodanig dat RB = U , waarbij U
een bovendriehoeksmatrix is (dus met onder de diagonaal uitsluitend nullen). Dan
gaat Byk = ak over in RByk = Uyk = Rak, waaruit we snel yk op kunnen lossen.
Op analoge wijze vinden we Ub̄ = Rb. Om w te bepalen moeten we een tussenstap
gebruiken: wB = wR−1RB = wR−1U = cB. Noem wR−1 = w′; de vector w′ kunnen
we gemakkelijk vinden uit w′U = cB. Daarna kunnen we w bepalen als w = w′R.
Het bepalen van de matrix R gebeurt als volgt, waarbij we zorgen voor numerieke
stabiliteit.

Stel dat de matrix B reeds de gewenste vorm heeft in de eerste j − 1 kolommen.
Met behulp van vegen brengen we nu ook de jde kolom in de juiste vorm. We
bepalen eerst het grootste element (in absolute waarde) in de jde kolom op de rijen
j, . . . ,m; we zorgen er voor dat dit element op de diagonaal van de j’de kolom
terechtkomt (dit om numerieke stabiliteit te verkrijgen: bij het schoonvegen tel
je λ maal de j’de rij op bij de overige rijen met |λ| ≤ 1, zodat een verstoring
van grootte ε maximaal ε meetelt in de overige rijen). Stel dat dit element nu op
positie (l, j) staat met l ≥ j. Dan moeten we de jde en de lde rij omdraaien; dit
komt overeen met het voorvermenigvuldigen met een permutatiematrix (in dit geval
is dat een eenheidsmatrix waarvan de jde en de lde rij zijn omgedraaid); noem
deze Pj. Je mag uiteraard alleen de rijen j en l omdraaien indien l ≥ j; anders
bederf je de nulstructuur van de eerste j − 1 kolommen. Vervolgens gaan we in
de resulterende matrix de jde kolom onder de diagonaal schoonvegen met behulp
van elementaire rijoperaties; dit komt overeen met het voorvermenigvuldigen met
een elementaire matrix Gj, waarvan alleen de jde kolom onder de diagonaal afwijkt
van een eenheidsmatrix. Deze matrices Pj en Gj zijn compact op te slaan. Daarna
ga je verder met het in de juiste vorm brengen van de resulterende matrix. De
uiteindelijke matrix R is dan gelijk aan Gm−1 · Pm−1 . . . G2 · P2 · G1 · P1. Deze
matrices sla je allemaal op; je berekent niet R, omdat het vermenigvuldigen met die
permutatiematrices en elementaire matrices zo gemakkelijk gaat en het opslaan zo
compact kan.

Na een iteratie verandert B: de kolom aBr wordt vervangen door ak. Wanneer
r = 1, dan zouden we de eerste kolom eerst moeten schoonvegen, waarna de nullen
onder de diagonaal in de kolommen 2, . . . ,m − 1 vermoedelijk ook verdwenen zijn.
Om dit te voorkomen hernummeren we de basisvariabelen (kwestie van adminis-
tratie): de eerste r− 1 basisvariabelen blijven gelijk, de basisvariabelen r +1, . . . ,m



gaan allemaal een plaats naar voren (dus de r +1ste basisvariabele wordt de nieuwe
rde basisvariabele, enz.) en xk wordt de nieuwe mde basisvariabele. Noem de nieuwe
basismatrix B̃; dan geldt dat RB̃ bijna de goede vorm heeft, alleen op de posities
(r +1, r), . . . , (m, m− 1) staat geen nul. Veeg deze resulterende matrix weer schoon
tot een bovendriehoeksmatrix; sla de gebruikte P en G matrices weer op. Wan-
neer na een aantal iteraties het aantal P en G matrices de pan uitrijst, dan kun
je opnieuw de matrix R bepalen; dit heeft als bijkomend voordeel dat je de echte
gegevens weer gebruikt, zodat er minder kans is op afrondfouten.

Tot slot nog een drietal trucs die nuttig zijn bij de implementatie:

1. Als B sparse is, dan kun je proberen ervoor te zorgen dat R en U ook sparse zijn
door de rijen en kolommen van B te permuteren (zorg dat onder de diagonaal
al veel nullen staan).

2. Pas ‘scaling’ toe; probeer de elementen van A in alle rijen en kolommen
ongeveer even groot te krijgen door vergelijkingen met een constante te delen
of door op een andere eenheid over te stappen. Dit uiteraard in verband met
het voorkomen van afrondfouten.

3. Bepaal niet (zj−cj) voor alle niet-basisvariabelen xj maar alleen de meestbelo-
vende. Dit komt later nog terug in de methode van Kolomgeneratie.


