
Samenvatting College 6

Outline Simplex algoritme:

(1) Bepaal een TBO (Hoofdstuk 4).

(2) Check of de huidige TBO optimaal is; zo ja, STOP.

(3) Bepaal een TBO met niet-hogere waarde; ga naar (2).

Punt 1 komt de volgende keer aan de orde; punt 2 was vorige keer al uitgewerkt. Punt 3
komt nu aan de orde. Begin met het LP-probleem te herformuleren tot:

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

Stap over van matrixnotatie op somnotatie. Gebruik hierbij de volgende nieuwe notatie:
R is indexverzameling van niet-basisvariabelen; yj = B−1aj ∀j ∈ R; zj = cBB−1aj

∀j ∈ R; b̄ = B−1b; z0 = cBB−1b.

Met behulp van deze nieuwe notatie kan het probleem worden herschreven tot:

min z = z0 −
∑
j∈R

(zj − cj)xj s.t. xBi
+

∑
j∈R

yijxj = b̄i, xB,xN ≥ 0

Voldoende (niet noodzakelijk) voor optimaliteit van de huidige TBO is cBB−1N−cN ≤ 0,
dus als zj − cj < 0 ∀j ∈ R (in de geherformuleerde doelstellingsfunctie heeft dan iedere
niet-basisvariabele een coëfficiënt ≥ 0).

Iteratieprocedure

Zoek een index k ∈ R waarvoor geldt zk − ck = max
j∈R

(zj − cj).

Door xk te verhogen verlaag je z met (zk−ck) per eenheid dat xk wordt verhoogd. Verhoog
xk waarbij je blijft voldoen aan de eisen van het toegelaten gebied (xBi

+
∑

j∈R yijxj = b̄i,
voor i = 1, . . . ,m en x ≥ 0). Je zorgt ervoor dat de overige niet-basisvariabelen gelijk aan
0 blijven. Dit komt er geometrisch gezien op neer dat je over de rand van het polytoop naar
een ander extreem punt (= TBO) x̃ loopt. Het extreme punt x̃ wordt gekarakteriseerd
door de lineair onafhankelijke vergelijkingen waar x̄ aan voldoet met in plaats van xk = 0
een andere lineair onafhankelijke vergelijking van de vorm xj = 0; dit moet xBr = 0 zijn
met r ∈ {1, . . . ,m}. Nu komt xk in de basis in plaats van deze, nader te bepalen, xBr .

Bepaling xBr

Wanneer xk de waarde ∆ (∆ ≥ 0) krijgt, dan krijgt xBi
de waarde

xBi
= b̄i −∆yik ∀i = 1, . . . ,m,

want je moet aan de vergelijkingen blijven voldoen, en alle overige niet-basisvariabelen
blijven 0. Zolang b̄i−∆yik ≥ 0 ∀i = 1, . . . ,m zit het nieuwe punt in het toegelaten gebied.



Je loopt alleen het risico dat b̄i−∆yik < 0 wordt indien yik > 0; in dat geval moet ∆ ≤ b̄i

yik

blijven. Kies daarom ∆ gelijk aan

∆ = min
i:yik>0

b̄i

yik

≡ b̄r

yrk

⇒ x̃Br = 0.

Voor deze keus van ∆ wordt de nieuwe waarde van xBr gelijk aan 0; dit betekent dat xBr

uit de basis gaat en wordt vervangen door xk. De bovenstaande regel om de vertrekkende
basisvariabele te bepalen staat bekend als de ratio-rule. De bij x̃ horende basismatrix is
dan B̃ = (aB1 , . . . , aBr−1 , ak, aBr+1 , . . . , aBm).

Stelling. De matrix B̃ is regulier.

Stelling. Indien in de bovenstaande iteratie geldt yik ≤ 0 (i = 1, . . . ,m), dan is de (n×1)
vector d waarvoor geldt dBi

= −yik (i = 1, . . . ,m), dj = 0 ∀j ∈ R\{k} en dk = 1 een
extreme richting van het stelsel {Ax = b, x ≥ 0} met cd < 0; in dat geval heeft het
onderhavige LP-probleem een onbegrensd minimum.

Een iteratie kan gemakkelijk worden uitgevoerd met behulp van het simplextableau; zie
het extra stuk dat ook op deze WWW-pagina staat.


