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Economische interpretatie van w∗
i

Stel w∗ is de optimale oplossing van (D); de uitkomstwaarde van (P) is dan gelijk
aan w∗b. Wanneer je nu b een klein beetje verandert (bijv. bi wordt ε groter, dan
verandert de uitkomstwaarde van (P) met w∗

i ε. Hierbij moet ε zo klein zijn dat de
huidige basismatrix B blijft corresponderen met het eindtableau. Dit is het geval
indien B−1b′ ≥ 0 blijft, waarbij b′ de aangepaste vector b is. In dat geval heb je
namelijk een toegelaten oplossing voor (P) en een toegelaten oplossing voor (D) die
beide waarde cBB−1b′ hebben.

Complementaire spelingsrelaties
Uit de sterke dualiteitsstelling volgt onmiddellijk dat x en w een optimale oplossing
vormen voor (P) en (D) dan en slechts dan als x een toegelaten oplossing van (P)
is, wanneer w een toegelaten oplossing van (D) is, en wanneer cx = wb. Uit de
afleiding van (D) volgt dat alleen kan gelden cx = wb indien cx = wAx = wb, dus
wanneer (c−wA)x = 0 en w(Ax− b) = 0. Definieer zoals gebruikelijk ai als de ide
kolom uit A. Dan geldt

(c−wA)x =
n∑

i=1

(ci −wai)xi.

Uit de constructie van (D) volgt dat (ci − wai)xi ≥ 0 (wanneer xi ≥ 0, dan eis je
ci −wai ≥ 0; wanneer xi ≤ 0, dan eis je ci −wai ≤ 0; en wanneer xi vrij is, dan eis
je ci −wai = 0), dus de eis (c−wA)x = 0 is equivalent met de eis (ci −wai)xi = 0
voor i = 1, . . . , n. Evenzo geldt dat de eis w(Ax − b) = 0 equivalent is met de
eis wi(a

ix − bi) = 0 voor i = 1, . . . ,m, waarbij ai gedefinieerd is als de ide rij van
A. Wanneer je de spelingsvariabelen xn+i (i = 1, . . . ,m) introduceert om van de
ide beperking van (P) een gelijkheid te maken en wanneer je de spelingsvariabelen
wm+i (i = 1, . . . , n) introduceert om van de ide beperking van (D) een gelijkheid te
maken, dan gaan de bovenstaande eisen over in

xiwm+i = 0 ∀i = 1, . . . , n en xn+iwi = 0 ∀i = 1, . . . ,m.

Dit worden de complementaire spelingsrelaties genoemd. Je kunt ze nuttig toepassen
wanneer een toegelaten basisoplossing x van (P) is gegeven en je wordt gevraagd om
aan te tonen dat deze optimaal is. Met behulp van de complementaire spelingsre-
laties kun je dan snel een bijbehorende w vinden; wanneer deze toegelaten in voor
(D), dan was x inderdaad een optimale oplossing (wanneer x tenminste toegelaten
was, maar dat is simpel te controleren).



Duale simplex methode
Ga uit van het primale probleem

(P) min cx s.t. Ax = b; x ≥ 0.

Bij de primale simplex methode (dit is de oude vertrouwde simplex methode; ik heb
er primaal voorgezet omdat we direct de duale simplex methode krijgen) zorg je
ervoor dat je bij iedere iteratie een toegelaten primale oplossing hebt door ervoor te
zorgen dat xB = B−1b ≥ 0. Op de nulde rij staat dan een ‘oplossing’ van het duale
probleem die weliswaar steeds aan alle vergelijkingen in (D) voldoet, maar waarin
niet ieder element het gewenste teken heeft. Wanneer de nulde rij ≤ 0 geworden is,
dan heeft ieder element het juiste teken en heb je volgens de sterke dualiteitsstelling
een optimale oplossing gevonden; hier probeer je voor te zorgen in je iteratieproces.

De duale simplex werkt op precies dezelfde manier, maar de rol van primaal en
duaal is als volgt omgedraaid. Stel dat je een basis B weet zodanig dat voor alle
j ∈ R geldt zj−cj = cBB−1aj−cj ≤ 0 (dit komt erop neer dat de nulde rij ≤ 0 is); als
xB = B−1b ≥ 0, dan weet je dat B correspondeert met een optimale oplossing. Stel
echter dat B−1b 6≥ 0; de oplossing die bij B hoort is niet toegelaten. Een voorbeeld
hiervan is een probleem met c ≥ 0; de oorsprong is dan optimaal indien toegelaten.
Door te itereren probeer je nu een toegelaten primale oplossing te vinden, waarbij
je ervoor zorgt dat de nulde rij ≤ 0 blijft; je hebt dus een toegelaten duale oplossing
in iedere iteratie, maar deze duale oplossing is niet optimaal. De duale simplex
methode werkt als volgt. Breng de bij B horende relaties

z +
∑
j∈R

(zj − cj)xj = z0

xBi
+

∑
j∈R

yijxj = b̄i ∀i = 1, . . . ,m

tot uitdrukking in een tableau. Een iteratie bestaat uit de stappen:

Stap 1. Bepaal min1≤i≤m b̄i; wanneer dit minimum ≥ 0 is, dan heb je een optimale
oplossing gevonden.

Stap 2. Stel het bij Stap 1 gevonden minimum hoort bij b̄r; xBr gaat uit de basis. Stel
dat er minstens één getal yrj < 0 is. Bepaal

zk − ck

yrk

= min
j

{
zj − cj

yrj

∣∣∣∣∣ yrj < 0

}
.

Stap 3. De variabele xk komt in de basis in plaats van xBr ; pas het tableau aan door
een pivot operatie uit te voeren op yrk.



Wanneer in Stap 2 alle yrj ≥ 0 zijn, dan staat in het tableau de relatie

xBr +
∑
j∈R

yrjxj = b̄r,

waarbij de linkerkant≥ 0 is voor iedere niet-negatieve vector x, terwijl de rechterkant
< 0 is. Dit impliceert dat het primale probleem geen toegelaten oplossing bezit.
Op grond van het tweede gevolg van de zwakke dualiteitsstelling weet je dan dat
het duale probleem een onbegrensd maximum heeft (iets netter: uit de zwakke
dualiteitsstelling volgt dat, óf het toegelaten gebied is leeg (maar dat is hier niet zo,
want er is al een oplossing bekend), óf er is een onbegrensd maximum). Zoek zelf uit
hoe zo’n onbegrensde oplossing eruit ziet door een richting aan te geven waarover je
kunt verbeteren (hierbij moet je natuurlijk gebruik maken van het huidige tableau).

Na het pivoteren zijn de nieuwe elementen (zj − cj)
′ in de nulde rij gelijk aan

(zj − cj)
′ = (zj − cj)−

yrj

yrk

(zk − ck);

op grond van de keuze van xk geldt dat de nieuwe nulde rij wederom ≤ 0 is (dit
is uiteraard geen toeval; xk is gekozen zodanig dat hieraan is voldaan). De nieuwe
waarde van het probleem bedraagt

z0 −
(zk − ck)

yrk

b̄r;

wegens (zk − ck) ≤ 0, yrk < 0 en b̄r < 0, geldt dat de waarde van de doelstellings-
functie niet lager is geworden.

Bekijk ook het voorbeeld dat op deze webpagina staat uitgewerkt.


