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De simplexmethode voor begrensde variabelen

Tot nu toe zijn alleen problemen aan de orde geweest waarbij de variabelen alleen
van onderen waren begrensd (door 0); wanneer een variabele xj zowel van onderen
als van boven was begrensd, dan kon dat worden opgevangen door de beperking
xj ≤ uj als een gewone beperking op te nemen. Aangezien dit steeds een extra
beperking (en dus een vergelijking) oplevert en het aantal vergelijkingen in hoge
mate de looptijd van de simplexmethode bepaalt, is er winst te behalen door dat
slimmer te doen.

Het probleem is als volgt gedefinieerd:

min cx s.t. Ax = b, l ≤ x ≤ u,

waarbij l en u gegeven onder- en bovengrensvectoren zijn. Zorg ervoor dat lj > −∞
is; de variabelen hoeven niet van boven begrensd te zijn.

Net als bij het oorspronkelijke probleem zonder bovengrenzen geldt nu weer dat
indien het probleem een eindige optimale oplossing heeft, dan bestaat er een extreem
punt waarin dat optimum wordt aangenomen. Een extreem punt correspondeert
weer met een toegelaten basisoplossing. Maar waar vroeger de niet-basisvariabelen
standaard op hun ondergrens (= 0) stonden, kunnen ze nu zowel op hun onder-
als bovengrens staan. Een TBO heeft dus minstens (n − m) coëfficiënten xj die
gelijk zijn aan lj of uj. Definieer R1 (R2) als de verzameling van de indices van de
variabelen die op hun ondergrens (bovengrens) staan.

De simplex methode voor begrensde variabelen werkt volgens dezelfde outline
als de gewone simplex methode. De eerste stap is het vinden van een initiële toege-
laten basisoplossing met behulp van de twee-fasen methode. Bepaal eerst een TBO
met behulp van kunstmatige variabelen. Bepaal eerst voor iedere xj met kolom aj

ongelijk aan ±ei voor een i = 1, . . . ,m of je deze op zijn onder- dan wel bovengrens
zet (oftewel, of xj de waarde lj of uj krijgt). Bekijk nu de overgebleven variabelen xj

en bepaal hun waarde gegeven de waarden van de overige variabelen (die je al hebt
vastgeprikt); die kun je berekenen uit de ide vergelijking wanneer de bijbehorende
kolom ±ei is. Wanneer deze waarde van xj in het domein ligt (dus ≥ lj en ≤ uj), dan
wordt xj de ide basisvariabele; zo niet, dan zet je xj op zijn onder- of bovengrens.
Tot slot voeg je voor iedere ontbrekende basisvariabele een kunstmatige variabele xa

toe; als je xBi
nog niet hebt, dan voeg je een kunstmatige variabele met kolom ±ei

toe. Het teken van de kolom volgt uit de ide vergelijking: wanneer de waarde van de
linkerkant ≤ waarde rechterkant is, dan voeg je +xa toe; zo niet, dan −xa, waarna je
de vergelijking met −1 vermenigvuldigt. Denk erom dat een kunstmatige variabele
≥ 0 moet zijn. Hierna ga je de doelstellingsfunctie z′ = ‘som van de kunstmatige
variabelen’ minimaliseren.

Gegeven een toegelaten basisoplossing x, herformuleer het probleem op de bek-
ende wijze: je vermenigvuldigt Ax = b voor met B−1 en werkt de basisvariabelen uit



de doelstellingsfunctie. Zoals vanouds levert dit het volgende probleem op (alleen de
indexverzameling R van vroeger is nu in twee deelverzamelingen R1 en R2 verdeeld):

min z = z0 −
∑

j∈R1

(zj − cj)xj −
∑

j∈R2

(zj − cj)xj

onder de beperkingen

xBi
+

∑
j∈R1

yijxj +
∑

j∈R2

yijxj = b̄i ∀i;

en verder nog de onder- en bovengrenzen.

Stelling. De huidige toegelaten basisoplossing is optimaal wanneer zj− cj ≤ 0 voor
alle j ∈ R1 en zj − cj ≥ 0 voor alle j ∈ R2.

Het bewijs hiervan heeeft u zelf gegeven op het werkcollege (en het staat in de
uitwerking). Wanneer niet aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, dan moet
er worden gëıtereerd (het kan nog wel zo zijn dat deze TBO wel optimaal is, maar
dat kun je nu niet aantonen).

We letten bij een iteratie er expliciet op of aan de vergelijkingen is voldaan; met
de grenzen houden we impliciet rekening. Gebruik b̂ en ẑ om de waarden van xB en
z horend bij de huidige toegelaten basisoplossing aan te geven:

b̂i = (B−1b)i −
∑

j∈R1

yijlj −
∑

j∈R2

yijuj;

ẑ = cBB−1b−
∑

j∈R1

(zj − cj)lj −
∑

j∈R2

(zj − cj)uj.

Een niet-basisvariabele die op zijn ondergrens staat kun je verhogen, en een niet-
basisvariabele die op zijn bovengrens staat kun je verlagen. Het aanpassen van de
waarde van xk met ∆k heeft het volgende effect:

Verhoog xk van lk tot lk + ∆k ⇒
{

z gaat van ẑ naar ẑ − (zk − ck)∆k

xBi
gaat van b̂i naar b̂i − yik∆k

Verlaag xk van uk tot uk −∆k ⇒
{

z gaat van ẑ naar ẑ + (zk − ck)∆k

xBi
gaat van b̂i naar b̂i + yik∆k

Pas de waarde aan van de variabele xk die leidt tot

max{max
j∈R1

(zj − cj), max
j∈R2

−(zj − cj)}, indien positief.

Wanneer xk op zijn ondergrens staat, dan verhoog je deze met ∆k; wanneer xk op
zijn bovengrens staat, dan verlaag je deze met ∆k. Bepaal ∆k als de maximale
aanpassing zodanig dat je aan de grenzen blijft voldoen. Altijd geldt ∆k ≤ uk − lk.
Verder moet gelden:

lBi
≤ b̂i − yik∆k ≤ uBi

als k ∈ R1, of



lBi
≤ b̂i + yik∆k ≤ uBi

als k ∈ R2.

Bepaal de maximale waarde zodanig dat ∆k aan alle begrenzingen voldoet en noteer
waar die begrenzing vandaan komt:

• Als ∆k = uk − lk, dan wordt xk op zijn andere grens gezet en verandert de
basis niet.

• Als de grens ∆k komt van de variabele xBi
, dan komt xk in de basis in plaats

van xBi
; xBi

wordt op zijn onder- of bovengrens gezet (afhankelijk van zijn
waarde bij de gegeven keuze van ∆k).

Vervolgens bepaal je de nieuwe waarden van b̂ en ẑ.

Werken met het tableau
Een iteratie kun je weer mooi uitvoeren met behulp van een tableau. Sla in het
tableau alleen de linkerkant van de vergelijkingen op; onder xj staat zj − cj op de
nulde rij en yj daaronder. De kolom RHS vervang je door de kolom met als kop

R̂HS; hieronder plaats je niet de rechterkant van de vergelijkingen (zoals vroeger),
maar de waarden va z en de huidige basisvariabelen. Boven een niet-basisvariabele
xj zet je een ‘l’ als j ∈ R1 en een ‘u’ als j ∈ R2. Bij een iteratie moet je letten op
het volgende:

• Pas altijd de waarden onder R̂HS apart aan.

• Wanneer xk van de ene op de andere grens komt, dan blijft de basis gelijk, dus
je hoeft niet te pivoteren.

• Wanneer xBr uit de basis gaat, dan moet je pivoteren op yrk.

• Pas de l’s en u’s aan.


