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Van Hoofdstuk 4 behoort alleen het gedeelte over de twee-fasen methode met een
willekeurig aantal variabelen tot de tentamenstof. De twee-fase methoden met één
kunstmatige variabele, de ‘big M methode’ en de eindigheid van de simplexmethode
zijn nuttig om zelf te lezen (en dat kan hieronder).

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).

Twee-fasen methode (rest)

Het doel is het vinden van een TBO. In het vorige college is de twee-fasen methode
aan bod gekomen, waarbij je zoveel kunstmatige variabelen mag gebruiken als je wilt.
Je kunt echter ook de twee-fasen methode gebruiken met slechts één kunstmatige
variabele. Ga uit van het probleem

P: min cx s.t. Ax = b, x ≥ 0.

Kies een willekeurige verzameling basisvariabelen en de bijbehorende (nadat de vol-
gorde is gespecificeerd) basismatrix B (let er op dat deze regulier is). Druk de
vergelijkingen uit in de gekozen basisvariabelen door het stelsel Ax = b voor te
vermenigvuldigen met B−1. Wanneer de rechterkantvector B−1b ≥ 0 is, dan corre-
spondeert B met een toegelaten basisoplossing en kun je het probleem P oplossen.
Wanneer dat niet het geval is, dan gebruik je de kunstmatige variabele xa.

Voeg −xa toe aan de linkerkant bij iedere vergelijking met negatieve rechterkant
(dit is b̄i in vergelijking i); dit komt op hetzelfde neer als +xa bij de rechterkant
optellen als deze negatief is, zoals bij het college is gebeurd. Zet vervolgens het hele
systeem van vergelijkingen in het tableau met als doelstellingsfunctievergelijking
z′ − xa = 0. Breng nu xa in de basis ten koste van de basisvariabele xBr waarbij r
zodanig is dat

b̄r = min
j

b̄j.

Dit levert een niet-negatieve rechterkantvector op, dus het nieuwe tableau corres-
pondeert met een toegelaten basisoplossing, waarin xa in de basis voorkomt. Aangezien
je z′ = xa minimaliseert gaat deze er vanzelf uit, indien het toegelaten gebied niet
leeg is.

Er zitten twee voordelen aan deze methode: je kunt eventuele voorkennis met
betrekking tot basisvariabelen benutten, en je hebt minder variabelen. Helaas blijkt
dat het in de praktijk minder snel te werken dan de gewone Twee Fasen methode
met een kunstmatige variabele per vergelijking. Een mogelijke verklaring hiervan is



dat je in het laatste geval gemakkelijker naar een toegelaten oplossing wordt geleid.
Een kleiner aantal variabelen is mooi meegenomen, maar ook niet meer dan dat:
de looptijd van de simplex methode wordt in de praktijk bepaald door het aantal
vergelijkingen.

‘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.
Zie ook de slides op deze website, waarin de mogelijkheden staan uitgelegd.

Een andere, zeer nuttige toepassing van de ‘big M’ methode heeft te maken
met het modelleren van extra opties die in het arbeidsproces niet gewenst zijn.
Een goed voorbeeld is de beperking van de productiecapaciteit. Wanneer die niet
voldoende is, dan kun je een kunstmatige variabele opnemen die de hoeveelheid
overwerk meeneemt. Dit levert dan een boeteterm op in de doelstellingsfunctie,
waarbij je als kostencoëfficiënt dan de prijs van overwerk opneemt.

Revised Simplex methode

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.

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.


