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Dualiteit: afleiding van het duale probleem

Ga uit van het probleem:

(P) : min cx s.t. Ax ≥ b; x ≥ 0.

Het bovenstaande probleem wordt het primale probleem genoemd. Bij ieder primaal
probleem hoort een duaal probleem. Het duale probleem komt voort uit het vinden
van de beste ondergrens voor het primale minimaliseringsprobleem (wanneer het
primale probleem een maximaliseringsprobleem is, dan volgt het duale probleem uit
het vinden van de beste bovengrens). De afleiding ervan gaat als volgt. Probeer
door de ongelijkheden uit Ax ≥ b en x ≥ 0 te combineren een ondergrens voor cx te
vinden die geldt voor iedere x uit het toegelaten gebied. Noteer de ide vergelijking
uit Ax ≥ b als aix ≥ bi. Stel dat je wi maal aix ≥ bi neemt en vervolgens het zaakje
sommeert. Dit geeft een ondergrens van waarde

∑n
i=1 wibi wanneer de wi waarden

zodanig zijn dat voldaan is aan de voorwaarden:

cx ≥
m∑

i=1

wia
ix ≥

m∑
i=1

wibi ∀x|Ax ≥ b; x ≥ 0

Aangezien xj ≥ 0, wordt aan het eerste ‘≥’ teken voldaan wanneer voor xj geldt
dat de coëfficiënt van xj links niet kleiner is dan de coëfficiënt rechts. De coëfficiënt
links is cj, de coëfficiënt rechts is

∑m
i=1 wiaij. Dus er moet gelden:

cj ≥
m∑

i=1

wiaij ∀j = 1, . . . , n. In matrixnotatie: c ≥ wA.

Aan het tweede ‘≥’ teken is voldaan wanneer alle coëfficiënten wi niet-negatief zijn.
Dus er moet gelden:

wi ≥ 0 ∀j = 1, . . . , n. In matrixnotatie: w ≥ 0.

Wanneer de vector w aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, dan weet je dat∑n
j=1 wibi = wb een ondergrens vormt voor de uitkomst van het probleem (P). Dat

geldt echter voor iedere w die aan de voorwaarden wA ≤ c en w ≥ 0 voldoet, dus
je kunt de beste ondergrens bepalen voor het probleem (P) door te maximaliseren
over wb onder de voorwaarden wA ≤ c en w ≥ 0; de beslissingsvariabelen zijn dan
de wi’s. Dit probleem is het duale probleem:

(D) : max wb s.t. wA ≤ c; w ≥ 0.

Een soort gelijke afleiding kan worden gebruikt wanneer (P) is gegeven in standaard
vorm:

(P)′ : min cx s.t. Ax = b; x ≥ 0.

Om aan cx ≥ wAx ≥ wb te voldoen moet gelden wA ≤ c, maar de eis w ≥ 0 vervalt,
aangezien Ax = b geldt voor alle x in het toegelaten gebied van (P). Algemeen geldt:



(P) : min c1x1 + c2x2 + c3x3 (D) : max w1b1 + w2b2 + w3b3

s.t. s.t.
a11x1 + a12x2 + a13x3 ≥ b1 w1a11 + w2a21 + w3a31 ≤ c1

a21x1 + a22x2 + a23x3 ≤ b2 ⇐⇒ w1a12 + w2a22 + w3a32 ≥ c2

a31x1 + a32x2 + a33x3 = b3 w1a13 + w2a23 + w3a33 = c3

x1 ≥ 0, x2 ≤ 0, x3 onbegrensd w1 ≥ 0, w2 ≤ 0, w3 onbegrensd

Zwakke dualiteitsstelling
Stel dat (P) een minimaliseringsprobleem is en (D) het bijbehorende duale probleem.
Dan geldt dat de oplossingswaarde van (P) niet kleiner is dan de oplossingswaarde
van (D).

Gevolg

1. Wanneer x∗ een toegelaten oplossing van (P) is en w∗ een oplossing van (D)
met cx∗ = w∗b, dan zijn x∗ en w∗ optimale oplossingen van (P) en (D).

2. Wanneer één van beide problemen onbegrensd is, dan bezit het andere prob-
leem geen toegelaten oplossing.

Sterke dualiteitsstelling
Stel dat (P) een minimaliseringsprobleem is en (D) het bijbehorende duale probleem.
Dan geldt dat indien één van beide problemen een begrensde optimale oplossing
bezit, dan heeft het andere probleem ook een begrensde optimale oplossing en de
oplossingswaarden van (P) en (D) zijn gelijk.

Het bewijs van deze stelling is erop gebaseerd dat je het primale probleem kunt
oplossen met de simplex methode. Laat B de basismatrix zijn die hoort bij het
laatste tableau. Nu kun je bewijzen dat w∗ = cBB−1 een optimale oplossing is voor
(D). Dit volgt onmiddellijk uit het eerste gevolg van de zwakke dualiteitsstelling,
indien je kunt bewijzen dat w∗ = cBB−1 een toegelaten oplossing is voor (D). Dit
laatste kun je aantonen door de beperkingen uit het duale probleem na te lopen:
het blijkt dat iedere beperking erop neer komt dat voor zekere j moet gelden dat
zj − cj = cBB−1aj − cj ≤ 0 is. Maar dit is zo, want in het eindtableau geldt dat de
nulde rij ≤ 0 is (met uitzondering van het getal onder RHS).

Aflezen van essentiële informatie uit het tableau
Stel dat je het primale probleem oplost met de simplex methode; de nulde rij in het
laatste tableau is dan ≤ 0. Boven xj staat cBB−1aj − cj = w∗aj − cj, waarbij w∗ =
cBB−1 een optimale oplossing van het duale probleem is. Dit is precies −w∗

m+j: de
waarde van de jde spelingsvariabele in de optimale oplossing van het duale probleem.
Ongeacht de vorm van het primale probleem kunnen dus de waarden −w∗

m+j worden
afgelezen van de nulde rij.

Wanneer het primale probleem beperkingen heeft van de vorm Ax ≤ b, dan
moeten spelingsvariabelen worden toegevoegd. In de nulde rij van het laatste tableau
staat dan boven de jde spelingsvariabelen de jde component van cBB−1; daar staat
dus w∗

j . Wanneer het primale probleem beperkingen heeft van de vorm Ax ≥ b, dan
staat in de nulde rij van het laatste tableau boven de jde spelingsvariabelen −w∗

j .


