
Uitwerkingen opgaven Werkcollege 12

Opgave 1.
(a) Definieer x1 (x2) als het aantal specialisten (gewone stervelingen) dat je inhuurt voor
het geven van de colleges. Je komt nu tot de volgende formulering:

(P) Minimaliseer z = 4x1 + 3x2

o.v. 2x1 + x2 ≥ 15
x1 + x2 ≥ 10
x1 , x2 ≥ 0

Op de standaard wijze vind je voor het duale probleem:

(D) Maximaliseer z = 15w1 + 10w2

o.v. 2w1 + w2 ≤ 4
w1 + w2 ≤ 3
w1 , w2 ≥ 0

We lossen het duale probleem op met de simplex methode (N.B. het gaat hier om een
maximaliseringsprobleem). Voor spelingsvariabelen w3, w4 in; dit zijn de basisvariabelen
in het eerste tableau (we hebben dan gelijk een TBO te pakken en hoeven dus niet de
twee-fasen methode toe te passen).

w1 w2 w3 w4 RHS
−15 −10 0 0 0

w3 2 1 1 0 4
w4 1 1 0 1 3

Omdat het hier om een maximaliseringsprobleem gaat ben je pas optimaal indien de nulde
rij ≥ 0 is. Het levert het meeste op om w1 nu in de basis te brengen, maar rekenkundig is
het handiger om w2 in de basis te brengen. Je kunt nog steeds de ratio-regel gebruiken,
aangezien je daarmee de toegelatenheid van de nieuwe TBO checkt, en dat heeft niets met
de doelstellingsfunctie te maken. Dus gaat w4 uit de basis en w2 komt erin. Pivoteren
levert het volgende tableau

w1 w2 w3 w4 RHS
−5 0 0 10 30

w3 1 0 1 −1 1
w2 1 1 0 1 3

Nog niet optimaal, want je kunt de waarde van de doelstellingsfunctie verhogen door w1

in de basis te brengen. Dan gaat w3 uit de basis. Pivoteren geeft

w1 w2 w3 w4 RHS
0 0 5 5 35

w1 1 0 1 −1 1
w2 0 1 −1 2 2

Dit levert een optimale oplossing van het duale probleem met (w1, w2, w3, w4) = (1, 2, 0, 0)
met waarde 35. Door goed naar het primale probleem te kijken zie je de oplossing
(x1, x2, x3, x4) = (5, 5, 0, 0) met waarde 35 (dit is het probleem dat bij het hoorcollege
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is gebruikt voor het afleiden van het duale probleem. Bij het volgende hoorcollege zullen
we afleiden dat een optimale oplossing voor het primale probleem kan worden afgelezen
van de nulde rij (het duale probleem van (D) is weer (P)): (x1, x2, x3, x4) = (5, 5, 0, 0) met
waarde 35.

(b) Wanneer je het hoorcollege psychologie uitbesteedt, dan verandert de 10 in de tweede
beperking van het primale probleem in een 9; voor (D) gaat dan de doelstellingsfunctie
over in 15w1 + 9w2. Het punt (w1, w2) = (1, 2) is natuurlijk nog steeds een toegelaten
oplossing voor (D) (per slot van rekening verandert het toegelaten gebied niet) met waarde
33; als dit punt nog steeds optimaal is, dan is de uitkomstwaarde van (P) ook 33. Dit
kun je nagaan door B−1b′ (met b′ = (15, 9)T ) te berekenen; wanneer deze ≥ 0 is, dan cor-
respondeert de oude serie basisvariabelen weer met een optimale oplossing (de nulde rij
is niet veranderd). De totale kosten mogen niet stijgen, dus de psychiater mag maximaal
2 kosten.

Dit is uiteraard niet toevallig gelijk aan w2. Een andere manier om het probleem te
benaderen is het invoeren van een nieuwe activiteit die het inkopen van extern onderwijs
symboliseert. De bijbehorende kolom is dan a5 = (0, 1). Deze is interessant indien
z5 − c5 > 0, waarbij z5 = (cBB−1)2 = w2.

Opgave 2 (a) Op de onderhand bekende wijze (zorg ervoor dat cx ≥ wAx ≥ wb) kun je
vinden dat het volgende probleem het duale probleem is:

(P) Maximaliseer z = 7w1 + 29w2 + 12w3

o.v. w1 + 4w2 + 4w3 ≤ −2
w1 + 2w2 + w3 ≤ −3
w1 + 6w2 + 2w3 ≤ −2
w1 + 4w2 + 2w3 ≤ −4

w1 , w2 ≤ 0
w3 ≥ 0

(b) De complementaire spelingsrelaties zijn: x1 ·w4 = 0, x2 ·w5 = 0, x3 ·w6 = 0, x4 ·w7 = 0,
x5 · w1 = 0, x6 · w2 = 0 en x7 · w3 = 0.

(c) Stel dat (w1, . . . , w7) een optimale oplossing van (D) is. Volgens de complementaire
spelingsrelaties moet gelden dat w7 = 0, aangezien x4 6= 0; evenzo moet gelden w2 = w3 =
0. De overige wj’s moeten zo worden gekozen dat w in het toegelaten gebied ligt; of te
wel, je moet ervoor zorgen dat aan de vergelijkingen wordt voldaan. Wanneer je daarin 0
invult voor w2, w3, w7, dan houd je over: w1 + w4 = −2, w1 + w5 = −3, w1 + w6 = −2 en
w1 = −4. Hieruit vind je w = (−4, 0, 0, 2, 1, 2, 0). Dit punt voldoet ook aan de resterende
eisen (w1 ≤ 0, spelingsvariabelen ≥ 0). Ten overvloede geldt nog dat de waarde van dit
punt eveneens −28 bedraagt.

(d) Stel wederom dat (w1, . . . , w7) een optimale oplossing van (D) is. We pakken het
probleem op dezelfde manier aan als bij (c) en kijken waar het fout gaat. We vinden nu
dat w2 = w5 = w7 = 0 en de overige wi’s moeten voldoen aan: w1 + 4w3 + w4 = −2,
w1 +w3 = −3, w1 +2w3 +w6 = −2 en w1 +2w3 = −4. Wanneer je de tweede vergelijking
aftrekt van de vierde, dan houd je over w3 = −1. Maar dit voldoet niet aan de eis w3 ≥ 0,
dus er is geen toegelaten oplossing van (D) die aan de complementaire spelingsrelaties
voldoet, waaruit volgt dat deze x niet optimaal is (maar dat wisten we ook al).

Opgave 3
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Het probleem was gedefinieerd als

(P) Minimaliseer z = 2x1 + 4x2 + 3x3 + 2x4

o.v. −x1 − x2 + x4 ≤ −3
x1 − x2 + x3 − x4 ≥ 4
x1 , x2 , x3 , x4 ≥ 0

(a) Op de onderhand bekende wijze (zorg ervoor dat cx ≥ wAx ≥ wb) kun je vinden dat
het volgende probleem het duale probleem is:

(D) Maximaliseer z = −3w1 + 4w2

o.v. −w1 + w2 ≤ 2
−w1 − w2 ≤ 4

w2 ≤ 3
w1 − w2 ≤ 2

w1 ≤ 0
w2 ≥ 0

(b) Wanneer je de duale simplex methode wilt gebruiken, dan moet de nulde rij ≤ 0
zijn in een tableau dat aan alle eisen voldoet: er moeten m basisvariabelen zijn, waarbij
onder iedere basisvariabele een 0 op de nulde rij staat en een eenheidsvector in de rijen
daaronder (dat werd wel eens vergeten). Je kunt x3 als tweede basisvariabele nemen,
maar dan heeft de nulde rij niet meer de gewenste vorm. Begin daarom met het tableau,
waarin x5 en x6 basisvariabelen zijn; de tweede vergelijking moet daarvoor met −1 worden
vermenigvuldigd:

x1 x2 x3 x4 x5 x6 RHS
−2 −4 −3 −2 0 0 0
−1 −1 0 1 1 0 −3
−1 1 −1 1 0 1 −4

Aangezien de nulde rij ≤ 0 is, hoort bij dit tableau een toegelaten oplossing van het
duale probleem. Hier is dat (w1, w2) = cBB−1 = (0, 0); wanneer je spelingsvariabe-
len w3, w4, w5, w6 invoert, dan kun je de waarden daarvan vinden onder respectievelijk
x1, x2, x3, x4, waarbij je met −1 moet vermenigvuldigen. Dit lijkt misschien een beetje
hocus-pocus, maar het is volkomen logisch, aangezien je kunt afleiden dat z1 − c1 =
cBB−1a1 − c1 = −w1 + w2 − c1 = −w3, enz.

Aangezien je nog geen toegelaten oplossing hebt gevonden, moet je itereren. De ba-
sisvariabele die hoort bij het meest negatieve element onder RHS (dat is x6) gaat uit de
basis. Kandidaten om in de basis te gaan zijn x1 en x3; op grond van de ratio-regel geldt
dat x1 in de basis gaat. Voor het duale probleem betekent dit dat w3 nul gaat worden,
het geen ook nodig is om aan de complementaire spelingsrelaties te voldoen. Het nieuwe
tableau is:

x1 x2 x3 x4 x5 x6 RHS
0 −6 −1 −4 0 −2 8
0 −2 1 0 1 −1 1
1 −1 1 −1 0 −1 4

Nu is ook de rechterkant ≥ 0, dus we hebben een optimale toegelaten oplossing gevon-
den, namelijk (x1, x2, x3, x4, x5, x6) = (4, 0, 0, 0, 1, 0) met waarde 8. De bijbehorende duale
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oplossing is (w1, w2, w3, w4, w5, w6) = (0, 2, 0, 6, 1, 4) met eveneens waarde 8.

Opgave 4
Bepaal de nieuwe RHS vector horend bij het laatste tableau. Aangezien in het oorspronke-
lijke tableau onder x4, x5 en x6 een identiteitsmatrix stond kunnen de vector cBB−1 en de
matrix B−1 uit het tableau worden afgelezen. Je vindt dat de nieuwe waarde gelijk is aan
−b1−2b3 en dat de nieuwe waarde voor xB gelijk is aan (b1−2b3, b1−b3,−4b1 +b2 +5b3)

T .
Deze oplossing correspondeert met een toegelaten oplossing indien xB ≥ 0. De beste
oplossing vind je dan door het volgende LP op te lossen (ik heb de bi vervangen door xi):

(P) Minimaliseer z = −x1 − 2x3

o.v. x1 − 2x3 ≥ 0
x1 − x3 ≥ 0

−4x1 + x2 + 5x3 ≥ 0

De xi’s zijn vrije variabelen. Vrij gemakkelijk valt in te zien dat de keus x1 = 2λ, x2 = 3λ,
x3 = λ met λ ≥ 0 een oplossing levert met waarde −4λ; er is sprake van een onbegrensd
minimum. Dit kun je echter veel mooier zien aan de hand van het duale probleem.

(D) Maximaliseer 0
o.v. w1 + w2 − 4w3 = −1

+ w3 = 0
−2w1 − w2 + 5w3 = −2

w1 , w2 , w3 ≥ 0

Je kunt het stelsel vergelijkingen direct oplossen, waarbij je dan als oplossing vindt
(w1, w2, w3) = (3,−4, 0). Deze oplossing voldoet niet aan de ≥ 0 beperkingen, dus het
toegelaten gebied van (D) is leeg. De sterke dualiteitsstelling zegt dan dat (P) geen eindige
optimale oplossing kan hebben. Aangezien het toegelaten gebied van (P) niet leeg is (het
punt 0 voldoet) moet (P) derhalve een onbegrensd minimum bezitten.

Opgave 5
Het lemma van Farkas. Precies één van de volgende beide systemen heeft een oplossing:

Ax ≥ 0, cx < 0, x vrij en wA = c, w ≥ 0.

Bewijs. Beschouw het LP-probleem

(P) min cx s.t. Ax ≥ 0, x vrij.

De link met het lemma van Farkas is dat dit probleem een uitkomstwaarde < 0 bezit
dan en slechts dan als het eerste systeem een oplossing heeft. Het bijbehorende duale
probleem is

(D) max 0 s.t. wA = c, w ≥ 0.

Stel dat het stelsel {wA = c, w ≥ 0} een toegelaten oplossing bezit. Dan is het toegelaten
gebied van (D) niet leeg, en dus heeft (D) een eindige optimale oplossing met waarde 0.
Op grond van de sterke dualiteitsstelling geldt dat (P) dan ook een eindige optimale
oplossing met waarde 0 heeft, dus er bestaat geen x waarvoor geldt Ax ≥ 0 en cx < 0.

Wanneer het stelsel {wA = c, w ≥ 0} geen toegelaten oplossing bezit, dan is de
uitkomst van (D) gelijk aan −∞. Aangezien probleem (P) x = 0 als toegelaten oplossing
heeft, moet op grond van de sterke dualiteitsstelling gelden dat (P) een oneindige optimale
oplossing heeft (wanneer (P) een eindige optimale oplossing heeft, dan zou (D) er ook één
moeten hebben). Dus er bestaat een x waarvoor geldt Ax ≥ 0 en cx < 0. 2
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