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Opgave 1.
Beschouw het onderstaande probleem van een willekeurige faculteit (bijv. Informatica)
die onderwijs moet aanbieden. Het onderwijs valt uiteen in hoor- en werkcolleges. Iedere
periode moeten minstens 15 werkcolleges en 10 hoorcolleges worden gegeven. Voor dit
werk worden docenten aangesteld; deze vallen uiteen in twee categorieën: specialisten en
gewoon volk. Een specialist is gehard en kan per periode 2 werkcolleges en 1 hoorcollege
geven; het gewone volk kan per periode 1 werkcollege en 1 hoorcollege geven. Verder is
nog gegeven dat een specialist 4 eenheden kost tegen een gewone medewerker 3 eenheden;
je wilt natuurlijk de kosten minimaliseren.

(a) Formuleer het bovenstaande probleem als een LP-probleem (trek je niets aan van
geheeltalligheid; parttime dienstverbanden zijn tegenwoordig in de mode) en formuleer ook
het bijbehorende duale probleem. Bepaal een optimale oplossing voor beide problemen
(mag met de simplex methode; mag ook door eens goed naar het probleem te kijken).

(b) Eén van de hoorcolleges betreft psychologie. Dit kan ook worden gegeven door een
speciaal hiervoor ingehuurde psychiater. Hoeveel mag deze persoon maximaal kosten om
de totale kosten niet te laten stijgen?

Opgave 2.
Beschouw het volgende lineair programmeringsprobleem.

(P) Minimaliseer z = −2x1 − 3x2 − 2x3 − 4x4

o.v. x1 + x2 + x3 + x4 ≤ 7
4x1 + 2x2 + 6x3 + 4x4 ≤ 29
4x1 + x2 + 2x3 + 2x4 ≥ 12
x1 , x2 , x3 , x4 ≥ 0

(a) Formuleer het duale probleem (D) van het bovenstaande lineair programmeringsprob-
leem (P). Gebruik duale variabelen w1, w2 en w3.

(b) Voer spelingsvariabelen x5, x6 en x7 in in (P) en spelingsvariabelen w4, w5, w6 en w7

in (D). Formuleer de complementaire spelingsrelaties.

(c) Bewijs met behulp van de complementaire spelingsrelaties dat het punt x∗ =
(0, 0, 0, 7, 0, 1, 2) met waarde -28 een optimale oplossing is.

(d) Uiteraard volgt het onmiddellijk uit (c), maar bewijs toch met behulp van de com-
plementaire spelingsrelaties dat x∗ = (0, 2, 0, 5, 0, 5, 0) met waarde -26 geen optimale
oplossing is.



Opgave 3
Beschouw het volgende lineair programmeringsprobleem.

(P) Minimaliseer z = 2x1 + 4x2 + 3x3 + 2x4

o.v. −x1 − x2 + x4 ≤ −3
x1 − x2 + x3 − x4 ≥ 4
x1 , x2 , x3 , x4 ≥ 0

(a) Formuleer het bijbehorende duale probleem.

(b) Los het bovenstaande lineaire programmeringsprobleem op met de duale simplex meth-
ode. Geef daarbij steeds in iedere iteratie aan welke toegelaten basisoplossing van het
duale probleem je hebt.

Opgave 4
Beschouw het volgende LP-probleem:

Min −2x1 + 3x2 − 4x3

o.v. x1 − x2 + 2x3 ≤ 7
2x1 + x2 + 3x3 ≤ 22
x1 − x2 + x3 ≤ 2
x1 , x2 , x3 ≥ 0

Toevoegen van spelingsvariabelen x4, x5 en x6 en oplossen met de simplex methode geeft
het volgende eindtableau:

x1 x2 x3 x4 x5 x6 RHS
z −1 0 0 −1 0 −2 −11
x2 −1 1 0 1 0 −2 3
x3 0 0 1 1 0 −1 5
x5 3 0 0 −4 1 5 4

Vervang b = (7, 22, 2)T door b′ = (b1, b2, b3)
T . Wat is de beste keuze voor (b1, b2, b3),

gegeven dat de huidige serie basisvariabelen gehandhaafd moeten blijven?

Hint: bepaal de nieuwe vector onder RHS. De bepaling van de beste keuze voor (b1, b2, b3)
komt dan overeen met een LP-probleem.

Opgave 5
Het lemma van Farkas luidt:
Precies één van de volgende beide systemen heeft een oplossing:

Ax ≥ 0, cx < 0, x vrij en wA = c, w ≥ 0.

Bewijs dit lemma met behulp van de sterke dualiteitsstelling. De sterke dualiteitsstelling
luidt: als het primale probleem of het duale probleem een begrensde optimale oplossing
heeft, dan heeft het andere probleem dat ook en de uitkomstwaarden zijn aan elkaar gelijk.


