
Opgaven Werkcollege 4

Opgave 1
(a) Ga uit van het minimaliseringsprobleem

min cx s.t. Ax = b, x ≥ 0.

Stel dat een TBO (Toegelaten BasisOplossing) met bijbehorende matrix B gegeven is.
Bewijs dat deze TBO optimaal is indien geldt dat

cBB−1N − cN ≤ 0 dus als cBB−1aj − cj ≤ 0 ∀ j ∈ R.

(b) Bewijs dat deze TBO de unieke optimale oplossing is indien cBB−1N − cN < 0 is.

(c) Stel dat we de doelstellingsfunctie cx hadden moeten maximaliseren in plaats van
minimaliseren. Het uitvoeren van de herformulering gaat dan nog steeds hetzelfde. Geef
een voldoende voorwaarde voor optimaliteit van de gegeven TBO (en bewijs deze).

Opgave 2.
Beschouw het volgende LP-probleem:

Minimaliseer z = −2x1 + 3x2 − 4x3

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

Voer spelingsvariabelen x4, x5 en x6 in. Gegeven is dat de volgende punten extreme punten
zijn (voor het probleem zonder spelingsvariabelen): (x1, x2, x3) = (0, 0, 0), (x1, x2, x3) =
(0, 0, 2) en (x1, x2, x3) = (0, 3, 5). Bepaal voor ieder van deze punten de bijbehorende
TBO, en herformuleer voor iedere TBO het LP-probleem door de basisvariabelen uit
te drukken in de niet-basisvariabelen en de basisvariabelen uit de doelstellingsfunctie te
substitueren. Geef iedere keer aan wat B en N zijn.

Hint. Bedenk dat het werken met elementaire rijoperaties (zie hoogtepunten) op hetzelfde
neerkomt als het voorvermenigvuldigen met een reguliere matrix.

Opgave 3
Het Algemeen Dagblad organiseert (organiseerde?) een spel genaamd de ‘Team Master-
competitie’ voor de ‘voetbalkenners’. Het gaat er hierbij om om, gegeven een aantal
beperkingen, een team samen te stellen; voor iedere speler die je opneemt krijg je een
aantal punten, bijv. wanneer deze speler een doelpunt maakt, enz. Uiteraard moet je bij
dit spel een team inleveren aan het begin van de competitie, maar je kunt binnen zekere
beperkingen ook spelers tussentijds wisselen. De restricties waar je mee te maken hebt
zijn
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• Iedere speler heeft een prijs; in totaal mag je maximaal 20 miljoen uitgeven.

• Iedere speler is ingedeeld in een categorie: doelman, verdediger, middenvelder of
aanvaller. Je moet kiezen uit een 4-3-3 (1 doelman, 4 verdedigers, 3 middenvelders
en 3 aanvallers), een 4-4-2 of een 3-4-3 systeem. Tijdens het seizoen kan niet worden
gewisseld van systeem.

• Van ieder team uit de eredivisie mag je maximaal één speler kiezen.

• Maximaal één speler per week mag worden gewisseld; dit kost drie strafpunten. Het
nieuwe team moet weer aan de budget restrictie van 20 miljoen voldoen.

De puntentelling staat in de onderstaande tabel; het is dus ook mogelijk om punten te
verliezen.

team team per houdt eigen 1 × 2 × rode #
wint gelijk goal nul goal geel geel kaart assists

doelman 3 1 10 3 −3 −1 −2 −5 2
verdediger 3 1 5 1 −3 −1 −2 −5 2
middenvelder 3 1 4 0 −3 −1 −2 −5 2
aanvaller 3 1 3 0 −3 −1 −2 −5 2

Een doelpunt gemaakt uit een strafschop levert voor die speler altijd 1 punt op, ongeacht
wat voor soort speler hem ook neemt.

Om een idee te krijgen van de klasse van de voorspellers wordt na afloop van het
seizoen (dus op basis van volledige informatie) bepaald wat het maximale aantal punten
is dat gehaald had kunnen worden.

(a) Stel dat het niet toegestaan is om te wisselen, dus het team dat aan het begin van
de competitie is opgegeven staat voor de rest van het seizoen. Stel verder dat gekozen is
voor een 4-3-3 systeem. Formuleer het probleem van het bepalen van het elftal dat tot een
maximaal aantal punten leidt als een geheeltallig lineair programmeringsprobleem. Geef
aan wat de variabelen zijn, wat de parameters voorstellen, en hoe de uitkomst vertaald
moet worden naar een opstelling.

(b) Doe hetzelfde als bij (a), maar dat voor het geval dat van te voren niet is vastgelegd
volgens welk systeem (4-3-3, 4-4-2 of 3-4-3) gespeeld gaat worden.

(c) Bouw nu de mogelijkheid in dat er maximaal één speler per week gewisseld mag
worden; dit kost 3 punten per wissel. Aangezien het systeem vast ligt, mogen alleen twee
gelijksoortige spelers (doelmannen, enz.) tegen elkaar worden gewisseld. Ieder elftal mag
bovendien maximaal 20 miljoen kosten. Formuleer het probleem van het bepalen van het
elftal dat tot een maximaal aantal punten leidt als een geheeltallig lineair programme-
ringsprobleem.
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