
Samenvatting College 7:
‘initiële toegelaten basisoplossing’ en ‘Revised Simplex’

Initiële toegelaten basisoplossing

Zorg ervoor dat het beginprobleem in de standaard vorm komt te staan (dus met
vergelijkingen in plaats van beperkingen) door spelingsvariabelen toe te voegen
(wanneer je al te maken hebt met een probleem met gelijkheden Ax = b, dan hoeft
dat uiteraard niet meer). Zorg er verder voor dat b ≥ 0 (vermenigvuldig indien
nodig enkele vergelijkingen met −1). Dit geeft het probleem

P: min cx s.t. Ax = b, x ≥ 0.

Zet deze vergelijkingen Ax = b in het tableau. Wanneer A de eenheidsmatrix
als deelmatrix bevat, dan kun je, nadat de doelstellingsvergelijking is uitgedrukt
in de niet-basisvariabelen, beginnen met de simplex methode. Wanneer A niet I
als deelmatrix bevat, dan zorg je ervoor dat de ontbrekende eenheidsvectoren aan
het tableau worden toegevoegd door kunstmatige variabelen xa te introduceren;
wanneer je de ide eenheidsvector hebt toegevoegd, dan betekent dit dat je een kun-
stmatige variabele aan de ide vergelijking toevoegt.

Voor het gemak van de notatie gaan we er even van uit dat aan iedere vergelijking
een kunstmatige variabele is toegevoegd. Het toegelaten gebied wordt dan

X̃ = {x ∈ IRn|Ax + Ixa = b, x,xa ≥ 0}.

Het toegelaten gebied wordt dus vergroot: een punt (x,xa) = (x̂, x̂a) uit X̃
correspondeert alleen met een punt uit het toegelaten gebied van P wanneer x̂a = 0.

Daarom zoek je nu een oplossing van het uitgebreide stelsel van vergelijkingen
met xa = 0, of het bewijs dat die er niet is.

Twee-fasen methode:

1. In de eerste fase los je het hulpprobleem op:

min ιxa s.t. Ax + Ixa = b, x, xa ≥ 0;

hierbij is ι de vector bestaande uit allemaal enen. De doelstellingsfunctie is
dus gelijk aan de som van de kunstmatige variabelen.

2. Als de uitkomstwaarde positief is, dan leeg toegelaten gebied: Stop.

3. Als de uitkomstwaarde nul is, dan vormt de oplossing x van het hulpprobleem
een toegelaten oplossing van het oorspronkelijke probleem. Indien er geen
kunstmatige variabelen in de basis zitten, dan heb je een TBO van het oor-
spronkelijke probleem. Indien er kunstmatige variabelen in de basis zitten,



dan moet je die eruit halen door op een willekeurig element ongelijk nul uit
die rij te pivoteren; dat mag omdat er 0 onder RHS staat in die rij. Indien die
rij geen andere elementen ongelijk nul bevat, dan mag je de rij wegstrepen;
het oorspronkelijke stelsel van vergelijkingen was dan niet van volledige rang.

Wanneer je een TBO voor het oorspronkelijke probleem hebt gevonden, dan kun je
doorgaan op de bekende manier. Je moet de oorspronkelijke doelstellingsfunctie-
vergelijking z − cx = 0 in het tableau worden gezet, waarna je onder de basisvari-
abelen met behulp van elementaire rijoperaties een nul kweekt (oftewel, je drukt
de doelstellingsfunctievergelijking uit in de niet-basisvariabelen). En dan maar iter-
eren.

‘Big M’ methode:
Los het probleem P(M) op, met M een grote constante:

P(M): min cx + Mιxa s.t. Ax + Ixa = b, x, xa ≥ 0.

Dit wordt in de praktijk niet toegepast, omdat er teveel risico is voor afrondfouten.

Eindigheid van de simplex methode

Deze sectie is geen tentamenstof, maar het kan geen kwaad het te lezen.
Wanneer je geen last hebt van degeneratie, dan weet je dat in iedere iteratie de
waarde van de doelstellingsfunctie lager wordt. Dit betekent dat je iedere keer
een andere verzameling basisvariabelen moet vinden. Hieruit volgt dat het aantal
iteraties begrensd is door het aantal verschillende bases (ongeacht de volgorde van
de basisvariabelen).

Wanneer er degeneratie optreedt, dan kan het voorkomen dat je na een iteratie
in hetzelfde punt blijft, maar dat de basis is veranderd. Dit is op zich niet zo erg,
zo lang je maar steeds in een andere basis terecht komt. Het verschijnsel dat je
na verloop van een aantal iteraties weer in dezelfde basis terecht komt (waarbij het
bijbehorende punt niet eens optimaal hoeft te zijn) wordt cykelen genoemd.

Er zijn twee regels bekend die cykelen voorkomen:

1. De regel van Bland;

2. De lexicografische regel.

De regel van Bland werkt als volgt: breng van de variabelen met positieve zj − cj

waarde degene met kleinste index in de basis, en haal in geval van keus (dus wanneer
volgens de ratio-regel er twee of meer basisvariabelen voor vervanging in aanmerking
komen) de basisvariabele met kleinste index uit de basis.

De lexicografische regel staat in een ander stuk op dezelfde webpagina beschreven.



In de commerciële pakketten komen deze regels niet voor. De reden hiervoor is
dat cykelen in de praktijk toch niet voorkomt, omdat er wordt gewerkt met afgeronde
waarden. De regel van Bland heeft als nadeel dat je niet de variabele met maximale
zj − cj waarde in de basis brengt, waardoor je vermoedelijk meer iteraties nodig
hebt. De lexicografische regel heeft dit nadeel niet, maar de uitvoering hiervan kost
nogal wat tijd.

Revised Simplex

Van sectie 5.1. behoort alleen de revised simplex methode tot de tentamenstof.
De implementatie met LU-decompositie niet, maar daar kun je wel een vraag over
krijgen op het werkcollege (lees het stuk op het web dus wel even een keertje door).

Tot nu toe hebben we onze aandacht gericht op het aan de praat krijgen van de
Simplex methode. Nu komen en efficiëntere implementatie van de iteratieprocedure
aan bod; het basisprincipe hierachter kun je mooi gebruiken bij de techniek van
kolomgeneratie (komt volgende keer)

Bij een iteratie heb je de volgende gegevens nodig:

• zj − cj = cBB−1aj − cj om te bepalen of je huidige TBO optimaal is en, zo
niet, om een nieuwe basisvariabele, stel xk, te selecteren;

• yk = B−1ak en B−1b om na te gaan of het minimum oneindig is en, zo niet,
om met behulp van de ratio regel te bepalen welke basisvariabele uit de basis
gaat.

Tot nu toe werd al deze informatie bijgehouden in het simplextableau. Een nadeel
daarbij is dat je expliciet alle vectoren B−1aj bij moet houden, hetgeen behoorlijk
wat geheugenruimte kan kosten wanneer n veel groter is dan m. Een oplossing
hiervoor is dat je slechts cBB−1, B−1, cBB−1b en B−1b bijhoudt; samen met de c en
A uit het LP-probleem heb je dan alle nodige informatie beschikbaar (het bijhouden
van cBB−1b is niet noodzakelijk, maar die krijg je er gewoon bij). Het bijhouden van
cBB−1, B−1, cBB−1b en B−1b kan via het simplex tableau plaatsvinden: Wanneer
in het oorspronkelijke tableau op de eerste m rijen en kolommen een eenheidsmatrix
staat met nullen op de eerste m plaatsen in de nulde rij, dan staat na iedere iteratie
cBB−1 op de eerste m plaatsen in de nulde rij, B−1 staat in de eerste m rijen en
kolommen, cBB−1b en B−1b staan onder ‘RHS’.

Ga daarom uit van een probleem dat in de volgende vorm is gegoten:

min cNxN s.t. IxB + ĀxN = b, x ≥ 0

met b ≥ 0 (wanneer het probleem niet in de huidige vorm is gegoten, dan kun je
de gewenste formulering krijgen door voor te vermenigvuldigen met B−1). Van het
tableau houd je alleen de kolommen onder de initiële basisvariabelen en onder RHS



bij. Bij iedere iteratie bevat het revised simplex tableau dan de volgende informatie
(plaats ‘Basic inverse’ boven het gedeelte van het tableau waarboven vroeger de
initiële basisvariabelen stonden):

Basic inverse RHS
z cBB−1 cBB−1b
xB B−1 B−1b

Definieer de vector w = cBB−1. Voor iedere niet-basis variabele xj moet nu zj−cj =
cBB−1aj − cj = waj − cj worden bepaald. Stel xk is de variabele die in de basis
gaat. Bepaal yk = B−1ak. Voeg deze aan het revised simplex tableau toe:

Basic inverse RHS xk

z cBB−1 cBB−1b zk − ck

xB B−1 B−1b yk

Nu kun je weer zoals vanouds bepalen welke variabele uit de basis gaat. In geval
van degeneratie kun je de lexicografische regel gebruiken.

De voordelen van de revised simplex methode zijn:

• Je hebt minder geheugenruimte nodig;

• Je hebt minder kans op afrondfouten, aangezien afrondfouten zich nu alleen
voort kunnen planten via de B−1, aangezien je de overige gegevens steeds weer
opnieuw uit A en c inleest.

De hoeveelheid rekenwerk neemt niet echt af (gemeten in elementaire bewerkingen,
maar het vegen is over het algemeen voor een mens veel vervelender dan het bepalen
van zj − cj).

N.B. Het is niet echt nodig om het probleem eerst in de vorm

min cNxN s.t. IxB + ĀxN = b, x ≥ 0

te gieten met b ≥ 0; wanneer je de huidige cBB−1, B−1, cBB−1b en B−1b in je
basistableau hebt staan en op de goede wijze pivoteert, dan komt het automatisch
goed. Let er wel op dat je op de oude vertrouwde wijze moet pivoteren; in het
volledige tableau moet een eenheidsmatrix staan, anders is de huidige informatie
niet correct.

Een uitgewerkt voorbeeld kun je op het web vinden.


