
Samenvatting College 13

Gevoeligheidsanalyse
Ga uit van het LP-probleem min cx s.t. Ax = b; x ≥ 0. Los dit probleem op met
de gewone simplex methode; stel dat B de basis is die bij het eindtableau hoort. Nu
kunnen zich de volgende verstoringen voordoen:

1. Er wordt een nieuwe variabele toegevoegd.

2. De kostenvector c verandert.

3. De rechterkantvector b verandert.

4. De matrix van beperkingen A verandert (of je laat een activiteit weg).

5. Er wordt een beperking weggelaten.

6. Er wordt een nieuwe beperking toegevoegd.

Ad (1). Wanneer een nieuwe variabele xn+1 met kolom an+1 wordt toegevoegd, dan
zet je deze er gewoon bij; je doet eigenlijk of hij er al die tijd wel aanwezig is geweest,
maar dat zijn waarde steeds gelijk was aan 0. Vervolgens bepaal je (zn+1− cn+1) en
yn+1, zet deze informatie in je tableau, en gaat door met de gewone simplex meth-
ode.

Ad (2). Stel dat de kostencoëfficiënt ck van xk verandert; gebruik c′k om de nieuwe
kostencoëfficiënt aan te geven. Aangezien de kostenvector geen invloed heeft op het
toegelaten gebied, blijft de oude optimale oplossing toegelaten. In de nulde rij staat
momenteel zk − ck onder xk, terwijl er zk − c′k zou moeten staan. Pas dat dus aan
door bij de huidige waarde (ck − c′k) op te tellen. Wanneer xk in B zit, bijvoorbeeld
xk = xBr , dan hoort onder een willekeurige xj c′BB−1aj − cj te staan. Aangezien
c′BB−1aj − cj = cBB−1aj − cj + (c′k − ck)yrj, moet je bij de huidige waarde er nog
(c′k − ck)yrj bij op tellen. Onder xk staat natuurlijk weer een 0. Hetzelfde resultaat
kan worden bereikt door je te realiseren dat je bij de de huidige zk − ck de waarde
(ck − c′k) moet optellen, waarna je weer een 0 onder xk brengt (het blijft een basis-
variabele) door middel van schoonvegen, dus door er (c′k− ck) maal de rde rij bij op
te tellen. Daarna kun je doorgaan met de simplex methode.

Ad (3). Stel dat de rechterkant verandert in b′. Aangezien zj − cj = cBB−1aj − cj

niet van b afhangt, blijft de oplossing met xB = B−1b′ optimaal wanneer deze toege-
laten is. Wanneer dat niet het geval is, dan kun je door middel van de duale simplex
methode een optimale oplossing bepalen (zie het voorbeeld op deze webpagina).

Ad (4). Stel dat de kolom aj wordt vervangen door a′j. Wanneer xj geen basisvari-
abele is, dan streep je xj met kolom aj weg en voeg je x′

j met kolom a′j toe; onder
x′

j komen dan z′j − cj = cBB−1a′j − cj en y′j = B−1a′j te staan. Hierna kun je de
gewone simplex methode toepassen.



Wanneer xj wel een basisvariabele is, dan probeer je die uit de basis te halen.
Voeg x′

j toe als zonet. De eerste mogelijkheid is ervoor te zorgen dat je duaal
toegelaten blijft, dus dat de nulde rij ≤ 0 blijft. Stel dat xj de rde basisvariabele
was. Om duaal toegelaten te blijven bepaal je voor iedere niet-basisvariabele xj

met yrj > 0 de ratio −(zj − cj)/yrj; breng nu de variabele die de kleinste ratio
bewerkstelligt in de basis. Na de pivot ben je zeer waarschijnlijk niet meer primaal
toegelaten, maar dan kun je de duale simplex methode toepassen. Je kunt overigens
ook een pivot operatie uitvoeren waarbij je een niet-basisvariabele xj in de basis
brengt met yrj < 0. In dat geval moet je voor iedere niet-basisvariabele xj met
yrj < 0 de ratio (zj − cj)/yrj bepalen en degene kiezen met mimimale ratio. Het
nadeel hiervan is dat je dan zeker weet dat je primaal niet meer toegelaten bent.

Een tweede mogelijkheid is om een oplossing te vinden waarbij xj uit de basis
gaat ten gunste van een niet-basisvariabele xk waarbij de rechterkantvector ≥ 0 bli-
jft (primaal toegelaten): dit is het geval indien xk op basis van de ratio regel xj uit
de basis zou verdrijven. Als zo’n xk bestaat, dan breng je die in de basis ten gunste
van xj, waarna je door kunt gaan met de gewone simplex methode. Ga zelf na hoe
het zit met de tijdsduur.

Ad (5). Ga uit van het LP-probleem min cx s.t. Ax ≤ b; x ≥ 0. Voer spelingsvari-
abelen xS (xS ≥ 0) in; nu hoort bij iedere beperking een spelingsvariabele. Stel dat
je de rde beperking wilt weglaten; noem xSr vanaf nu x′. De rde beperking komt tot
uitdrukking in de beperking x′ ≥ 0. Het idee is om deze beperking te relaxeren door
van x′ een vrije variabele te maken. Doe dit door een nieuwe variabele x′′ toe te
voegen aan het probleem, met x′′ ≥ 0; deze komt in de nieuwe rde vergelijking. De
aangepaste rde vergelijking wordt dan arx + x′ − x′′ = br; de overige vergelijkingen
blijven gelijk. Aangezien a′′ = −a′ en c′ = c′′ = 0, geldt (z′′ − c′′) = −(z′ − c′), met
(z′ − c′) ≤ 0 in de huidige oplossing. Wanneer (z′ − c′) = 0, dan blijft de huidige
oplossing optimaal (x′ zat blijkbaar in de basis en dus was de rde beperking niet
bindend). Wanneer (z′ − c′) < 0, dan loont het dus om x′′ in de basis te brengen.
Wanneer je hem in de basis hebt gebracht, dan komt er een relatie in het tableau
te staan (hoeft niet in de rde rij) met −x′ + x′′ erin; x′ en x′′ komen in geen enkele
andere vergelijking voor (je hebt ervoor gezorgd dat x′′ in de basis komt, dus y′′

is een eenheidsvector; y′ = −y′′). Dus kun je deze vergelijking gewoon schrappen,
want je kunt hem altijd kloppend maken door de goede waarde voor x′ en x′′ in te
vullen.

Wanneer je een oorspronkelijke gelijkheidsbeperking wilt weglaten, dan kun je
aan die vergelijking x′ − x′′ toevoegen met x′ ≥ 0 en x′′ ≥ 0. Daarna gaat het
bovenstaande verhaal weer op.

Ad (6). Er wordt een nieuwe beperking toegevoegd. Neem aan dat je een opti-
male oplossing met bijbehorend eindtableau hebt gevonden. Stel dat de beperking
am+1x ≤ bm+1 wordt toegevoegd. Wanneer de huidige optimale oplossing aan de
nieuwe beperking voldoet, dan is deze oplossing optimaal, want het nieuwe toege-
laten gebied is een deel van het vroegere toegelaten gebied. Zo niet, dan probeer



je uitgaande van het gevonden eindtableau het nieuwe optimum te bepalen (indien
dat bestaat, want het nieuwe toegelaten gebied kan ook leeg zijn).

Partitioneer am+1 als vanouds in [am+1
B am+1

N ]; voer xn+1 in als spelingsvariabele
bij de nieuwe beperking. Het systeem van vergelijkingen kan worden herschreven
tot

z + (cBB−1N − cN)xN = cBB−1b
xB + B−1NxN = B−1b
xn+1 + (am+1

N − am+1
B B−1N)xN = bm+1 − am+1

B B−1b.

In plaats van te herschrijven, partitioneren, enz. kun je ook de vergelijking am+1x+
xn+1 = bm+1 toevoegen aan het tableau, waarna je het tableau in de juiste vorm
brengt (de relaties moeten worden uitgedrukt in de niet-basisvariabelen); hierbij is
xn+1 de basisvariabele in de m + 1ste vergelijking. Dit komt uiteraard op precies
hetzelfde neer.

Aangezien de nulde rij niet is veranderd (cn+1 = 0), geldt dat de huidige oplossing
optimaal is wanneer bm+1 − am+1

B B−1b ≥ 0 (dus wanneer de huidige oplossing aan
de nieuwe beperking voldoet). Wanneer dat niet het geval is, dan kun je de duale
simplex methode gebruiken.

Het direct toevoegen van een gelijkheidsbeperking is veel lastiger, want je kunt
niet gemakkelijk de basis uitbreiden. Het is wel mogelijk door een omweg te ge-
bruiken. Voeg in plaats van de gelijkheidsbeperking een ≤ of ≥ beperking toe (kies
de mogelijkheid waaraan het oude optimum voldoet). Het oude optimum voldoet
nog steeds, dus je hebt een optimale oplossing voor dit probleem te pakken; de spel-
ingsvariabele die hoort bij de nieuw toegevoegde beperking heeft positieve waarde.
Vervolgens werk je die spelingsvariabele uit de basis, zoals is uitgewerkt bij punt 4.


