
Samenvatting college 5

Een punt x̄ is een extreem punt dan en slechts dan als het punt voldoet aan (n−m) (in de oude
telling zijn dit er n stuks) lineair onafhankelijke vergelijkingen van de vorm aix = bi en xj = 0;
hierbij gebruik ik de notatie dat ai de i de rij van A is (en ai is de i de kolom van A). Nu geldt
dat (x̄, x̄S) (dit is het uitgebreide extreme punt dat je krijgt door aan x̄ de spelingsvariabelen
toe te voegen) minstens (n−m) coëfficiënten gelijk aan 0 heeft. Ervan uitgaande dat je (x̄, x̄S)
kent, partitioneer x in twee stukken xN = 0 (in xN stop je alle xi’s waarvoor geldt dat ze
0 zijn in (x̄, x̄S)) en xB ≥ 0 (hierin stop je de overige xi’s). De volgorde van de xi’s in xN

komt overeen met de index-volgorde; de volgorde van de xi’s in xB mag je zelf kiezen, zolang
je maar consistent bent. De j’de variabele in xB wordt genoteerd als xBj . Partitioneer A en c
overeenkomstig in [B N ] en (cB cN ).

De oplossing x =
[
xB
xN

]
met xB = B−1b en xN = 0 wordt een basisoplossing genoemd; wanneer

B−1b ≥ 0, dan wordt x een toegelaten basisoplossing (TBO) genoemd (wanneer je uitgegaan bent
van een extreem punt (x̄, x̄S), dan is dat het geval). B wordt de basismatrix of basis genoemd;
N wordt de niet-basismatrix genoemd. De componenten van xB heten de basisvariabelen; de
componenten van xN heten de niet-basisvariabelen. Wanneer xB > 0, dan wordt x een niet-
gedegenereerde toegelaten basisoplossing genoemd; wanneer xB ≥ 0 en xB bevat nullen, dan
wordt xB een gedegenereerde toegelaten basisoplossing genoemd. Voorlopig gaan we er van uit
dat xB > 0 is. Hierbij geldt

xB = (xB1 , . . . , xBm)T ;B = (aB1 , . . . , aBm),

waarbij aj de jde kolom van A is. De volgorde is essentieel.
Stelling. Iedere toegelaten basisoplossing van het systeem {x ∈ IRn|Ax = b,x ≥ 0}, waarbij A
een (m× n) matrix is met rang(A) = m, correspondeert met een extreem punt, en omgekeerd.

Outline van de simplex methode
1. Bepaal een toegelaten basisoplossing (dit komt aan bod in H4).

2. Kijk of de gevonden toegelaten basisoplossing optimaal is. Zo ja, dan stop.

3. Gegeven een niet-optimale toegelaten basisoplossing, bepaal een nieuwe toegelaten basis-
oplossing met niet-hogere waarde (uitgaande van een minimaliseringsprobleem) waarbij je
over de rand van het toegelaten gebied naar de volgende toegelaten basisoplossing loopt.
We zullen zien dat dit kan gebeuren door één basisvariabele uit de basis te halen en een
andere ervoor in de plaats te nemen. Ga naar Stap 2.

Ga uit van de huidige TBO met bijbehorende basismatrix B. Begin met het LP-probleem
te herformuleren door de basisvariabelen en de doelstellingsfunctie uit te drukken in de niet-
basisvariabelen:

min cBxB + cNxN s.t. BxB + NxN = b, xB,xN ≥ 0.

Voorvermenigvuldigen van BxB + NxN = b met B−1 en xB uit de doelstellingsfunctie werken
geeft dat het probleem overgaat in

min cBB−1b− (cBB−1N − cN )xN s.t. xB = B−1b−B−1NxN , xB,xN ≥ 0.



Dit bovenste is in matrixnotatie opgeschreven; hierna stappen we over op somnotatie. Vol-
doende (niet noodzakelijk) voor optimaliteit van

(B−1b
0

)
is cBB−1N − cN ≤ 0 (dit betekent

cBB−1aj − cj ≤ 0 voor alle niet-basisvariabelen xj); de huidige TBO is het unieke optimum
indien cBB−1N − cN < 0. Het niet-noodzakelijk zijn van deze voorwaarde heeft te maken met
degeneratie; wanneer dat niet aan de orde is, dan is de voorwaarde ook noodzakelijk (in het
college wordt hier verder niet op in gegaan).

Indien je niet kunt bewijzen dat de huidige TBO optimaal is, dan moet je gaan itereren.


