
Samenvatting college 5

Tijdens het vijfde college is gekeken naar de geometrische aspecten van het toegelaten
gebied

X = {x ∈ IRn|Ax ≤ b,x ≥ 0},

waarbij A een (m× n) matrix is. Dit betekent dat Ax ≤ b overeenkomt met een stelsel
van m beperkingen! Definitie: de rijvector (liggende vector) ai komt overeen met de ide
rij van A; de kolomvector (staande vector) aj komt overeen met de jde kolom van A.

Dit gebied is convex (definitie convex: als y en z in X zitten, dan zit hun convexcombinatie
λy + (1− λ)z ook in X, voor iedere waarde λ ∈ [0, 1]). Dit kun je simpel bewijzen door
te checken of λy + (1−λ)z tot X behoort, dus of λyy + (1−λ)z aan de voorwaarden van
X voldoet.

De punten x̄ ∈ X waarvoor geldt dat ze alleen te schrijven zijn als een convexcombinatie
van een y ∈ X en een z ∈ X met λ ∈ (0, 1) door y = z = x̄ te nemen worden de extreme
punten van X genoemd. Deze punten spelen een cruciale rol in de simplex methode.

Ieder van de m + n beperkingen correspondeert met een hypervlak ({x ∈ IRn|aix = bi}
of {x ∈ IRn|xj = 0}). Een punt x̄ ∈ X is een extreem punt van X dan en slechts dan
als door x̄ precies n lineair onafhankelijke hypervlakken gaan. Deze karakterisering zal
worden gebruikt om het geometrische begrip ‘extreem punt’ geschikt te maken voor het
doen van algebräısche berekeningen.

Voor een convexe verzameling X geldt dat de vector d een richting van de verzameling
is als voor iedere x0 ∈ X geldt dat de halfrechte {x0 + λd|λ ≥ 0} ook in X zit. Voor de
verzameling X = {x ∈ IRn|Ax ≤ b,x ≥ 0} geldt dat een vector d een richting is dan en
slechts dan als Ad ≤ 0 en d ≥ 0.

Een richting wordt extreem genoemd als de vector d niet te schrijven is als een strikte
convexcombinatie van twee andere richtingen d1 en d2; in het voorbeeld tijdens het college
waren dit de beide richtingen die evenwijdig lagen met de rand van het toegelaten gebied.
Omdat zowel d als λd een richting is voor alle λ > 0 wordt meestal de eis toegevoegd dat
de coëfficiënten van d geheeltallig en onderling priem zijn.

Het blijkt dat X volledig wordt gekarakteriseerd door zijn extreme punten en extreme
richtingen. Dit is de zogenaamde ‘Representatiestelling’.

Representatiestelling. Neem een niet-lege verzameling X = {x ∈ IRn|Ax ≤ b,x ≥ 0}.
Laat x1, . . . ,xk de extreme punten en d1, . . . ,dl de extreme richtingen van X zijn. Nu
geldt x̄ ∈ X dan en slechts dan als x̄ geschreven kan worden als een convexcombinatie
van x1, . . . ,xk plus een niet-negatieve lineaire combinatie van d1, . . . ,dl:
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k∑

i=1

λix
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j
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met
k∑

i=1

λi = 1, λi ≥ 0 (i = 1, . . . , k), µj ≥ 0 (j = 1, . . . , l).

Het gevolg hiervan is dat voor de representatie van het niet-lege gebied X alleen de extreme
punten en de extreme richtingen van belang zijn. Met behulp van de representatiestelling
kun je tevens de volgende stelling bewijzen.

Stelling. De volgende twee problemen zijn equivalent:

min cx s.t. Ax ≤ b, x ≥ 0 en

min
k∑

i=1

λicxi +
l∑

j=1

µjcdj s.t.
k∑

i=1

λi = 1, λi ≥ 0 (i = 1, . . . , k), µj ≥ 0 (j = 1, . . . , l),

waarbij x1, . . . ,xk de extreme punten en d1, . . . ,dl de extreme richtingen van X zijn.
Omdat xi en dj bekend zijn, zijn cxi en cdj bekende getallen.

Gevolg. Stel dat het toegelaten gebied X niet leeg is. Dan geldt

• Het minimaliseringsprobleem heeft een eindige optimale oplossing dan en slechts
dan als voor iedere richting geldt cdj ≥ 0.

Stel dat cdj ≥ 0 ∀j = 1, . . . , l. Dan geldt:

• Er is een extreem punt waarin het minimum wordt aangenomen.

• Het minimum is uniek dan en slechts dan als geldt dat:
min
1≤i≤k

cxi wordt in precies één punt aangenomen en cdj > 0 ∀j = 1, . . . , l.

Dit was het eind van de geometrische interpretatie. Nu gaan we rekenen. Daarvoor stap-
pen we over op de representatie met beperkingen Ãx = b. Dit kun je uit de representatie
met beperkingen Ax ≤ b krijgen door m spelingsvariabelen xn+1, . . . , xn+m (≥ 0) in te
voeren. Hierbij krijg je dus Ã = (A I).

Omdat extreme punten cruciaal zijn, gaan we eerst proberen de extreme punten te
karakteriseren op een manier die geschikt is om mee te rekenen. Stel we hebben een
extreem punt x̄; dit voldoet aan n lineair onafhankelijke hypervlakken. Breid x̄ nu uit
met de spelingsvariabelen (de waarde daarvan kun je simpel bepalen, want er moet worden
voldaan aan de beperkingen Ãx = b). Noem dit uitgebreide extreme punt weer x̄. Simpel
telwerk levert dat x̄ minstens n nullen bevat: iedere vergelijking xj = 0 waaraan x̄ voldoet
levert op dat de jde variabele van x̄ gelijk is aan 0, en iedere vergelijking van de vorm
aix = bi waar x̄ aan voldoet levert op dat de ide spelingsvariabele in x̄ gelijk is aan 0. In
normale gevallen zijn het er precies n, en wanneer het er meer zijn, dan is er sprake van
degeneratie.

We volgen de terminologie van het boek en noemen de matrix Ã weer A, en we ge-
bruiken x voor de vector met beslissingsvariabelen (inclusief de spelingsvariabelen). Het
aantal variabelen noemen we weer n. De resterende vergelijkingen worden dus geno-
teerd als Ax = b, waarbij x = (x1, . . . , xn)T en waarbij x1, . . . , xn−m de oorspronkelijke
variabelen zijn en xn+m−1, . . . , xn de spelingsvariabelen.
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