
Opgaven Werkcollege 5

Opgave 1
Beschouw het voorbeeld dat gedeeltelijk is uitgewerkt in het stuk over het simplextableau
dat op het web staat. Het probleem luidt:

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. Een toegelaten basisoplossing wordt gevonden
door voor de basisvariabelen de spelingsvariabelen te nemen. Los het probleem op met de
simplexmethode (de eerste iteratie staat ook uitgewerkt in het stuk op het web; afhankelijk
van je werklust kun je die opnieuw uitvoeren). Mocht je deze opgave bekend voorkomen,
dan kan dat kloppen; bij het vorige werkcollege ben je dit probleem ook al aan het
herformuleren geweest (wanneer je tenminste opgave 2 met succes hebt uitgewerkt).

Ga na welke aanpassingen nodig zijn om een maximaliseringsprobleem op te kunnen lossen
met de simplex methode (uiteraard zonder er een minimaliseringsprobleem van te maken
door de doelstellingsfunctie met −1 te vermenigvuldigen).

Opgave 2.
Beschouw het volgende lineair programmeringsprobleem.

(P) Minimaliseer z = c1x1 + c2x2

o.v. x1 + x2 ≥ 2
x1 − x2 ≤ 4
x1 − x2 ≥ −3
x1 , x2 ≥ 0

(a) Teken het toegelaten gebied in de tweedimensionale ruimte.

(b) Bewijs dat het toegelaten gebied onbegrensd is door een richting d = (d1, d2) aan te
geven (hierbij moet je natuurlijk ook bewijzen dat het echt een richting is).

(c) Aan welke voorwaarden moeten de waarden c1, c2 voldoen zodanig dat het optimum
van het bovenstaande probleem onbegrensd is?

Opgave 3.
Beschouw het volgende lineair programmeringsprobleem.

Minimaliseer z = c1x1 + c2x2 + c3x3 − 10x4

o.v. a11x1 + 3x2 + 2x3 + 6x4 ≤ b1

a21x1 + x2 + 4x3 + x4 ≥ b2

a31x1 + 5x2 + 3x3 + 10x4 ≤ b3

x1 , x2 , x3 , x4 ≥ 0

1



(a) Voer spelingsvariabelen x5, x6, x7 in. Het volgende tableau is het laatste tableau van
de tweede fase.

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 RHS
−1 0 0 d −5 0 0 z0

1 0 1 e 5 0 −3 4
1 1 0 f −3 0 2 3
1 0 0 g 17 1 −10 5

Bepaal met behulp van het tableau B−1, cBB−1 en de optimale oplossing (punt en
waarde); het bepalen van cBB−1 gaat op ongeveer dezelfde wijze als het bepalen van
B−1. Bepaal B en de correcte waarden voor c1, c2, c3, a11, a21, a31, b1, b2, b3, d, e, f, g, z0.
Ga daarbij uit van de instantie die aan het begin van deze opgave is gegeven
met daaraan toegevoegd de spelingsvariabelen.

(b) Is het optimum van het bovenstaande probleem uniek?

Opgave 4
Bij de simplexmethode is het essentieel dat in iedere iteratie de deelmatrix B regulier
is. Deze matrix B is regulier dan en slechts dan als de kolommen waaruit B bestaat
corresponderen met lineair onafhankelijke vectoren; deze vectoren vormen dan een basis.

Bij een iteratie van de simplex methode wordt de huidige basisvariabele xBr in de basis
vervangen door de huidige niet-basisvariabele xk. Bewijs dat de matrix B die hoort bij
deze nieuwe serie basisvariabelen ook regulier is. U kunt daarbij gebruik maken van de
onderstaande stelling:

Stelling. Stel a1, . . . , an vormen een basis in Rn. Het vervangen van a1 door een vector
a ∈ Rn levert een basis op van Rn dan en slechts dan als de coëfficiënt λ1 in a =

∑n
j=1 λjaj

ongelijk is aan 0.
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