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Opgave 1.
(a) Het gaat hier om de schaduwprijs van de derde grondstof; deze is gelijk aan (cBB−1)3 =
−4 (hierbij kun je (cBB−1)3 vinden op de nulde rij onder x7); omdat je de rechterkant
verlaagt, wordt het dus +4. Er is niets op tegen om dit netjes af te leiden. Introduceer
de activiteit 0 als het verkopen van grondstof 3. De bijbehorende kolom is a0 = (0, 0, 1)T

en c0 = −q (verkopen levert q per eenheid op). Het uitvoeren van activiteit 0 is niet
interessant indien 0 ≥ z0 − c0 = cBB−1a0 + q = (cBB−1)3 + q = −4 + q, dus indien q ≤ 4;
de gevraagde q0 = 4.

(b) Om deze vraag te beantwoorden moet je z(6) bepalen; je kunt uit het gegeven tableau
aflezen dat de waarde z(0) gelijk is aan -64; dit correspondeert met de keus om niets
te verkopen. Wanneer je alle zes eenheden van grondstof 3 verkoopt, dan krijg je een
nieuwe rechterkantvector b′ = (3, 5, 0)T . In het huidige tableau moet de kolom onder
RHS worden aangepast; cBB−1b′ = −40 en B−1b′ = (10,−5, 8). Het nieuwe tableau
wordt dan

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 RHS
0 −2 0 −6 0 −8 −4 −40
1 1 0 1 0 2 −1 10
0 1 1 −1 0 −1 1 −5
0 1 0 0 1 1 −1 8

Helaas, de rechterkant is niet ≥ 0, maar daar hebben we de duale simplex methode voor:
x3 gaat uit de basis. Er zijn twee kandidaten om in de basis te gaan: x4 en x6. Toepassen
van de ratioregel levert dat x4 in de basis gaat. Na een pivot actie vind je het volgende
tableau

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 RHS
0 −8 −6 0 0 −2 −10 −10
1 2 1 0 0 1 0 5
0 −1 −1 1 0 1 −1 5
0 1 0 0 1 1 −1 8

Je hebt een optimale oplossing gevonden, en je leest af dat z(6) = −10. Dit betekent dat
je alleen gaat verkopen indien A ≥ 54.

(c) Vervang de rechterkant door b(λ) = (3, 5, 6 − λ)T , waarbij λ ∈ [0, 6]. Voor de basis
horend bij het eindtableau voor λ = 0 geldt B−1b(λ) = (4 + λ, 1− λ, 2 + λ)T met waarde
z(λ) = cBB−1b(λ) = −64 + 4λ. Je ziet dat deze oplossing toegelaten is voor λ ∈ [0, 1] en
dan uiteraard ook optimaal is, omdat de nulde rij niet verandert.

Wanneer λ > 1, dan moet je overstappen op een andere basis met de duale simplex
methode; dit is degene die je hebt berekend bij (b). Wanneer je de kolom onder RHS
berekent voor λ ∈ [1, 6], dan vind je op de nulde rij z(λ) = −70+10λ en op de rijen 1 t/m
3 vind je (5, λ− 1, 2 + λ)T . De bijbehorende oplossing is dus optimaal voor alle λ ∈ [1, 6]
met waarde z(λ) = −70 + 10λ.

Nu hoef je alleen nog maar de breekpunten op te zoeken bij productie en verkoop.
Die zitten bij λ = 0, λ = 1 (dan zit er een breekpunt in de productieopbrengstcurve),
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λ = 2 (breekpunt bij verkoop curve), λ = 4 (breekpunt bij verkoop curve) en λ = 6.
Een simpele rekensom leert dat het optimaal is om 4 eenheden van de derde grondstof te
verkopen en de rest te gebruiken om te produceren.

Opgave 2.
Vervang de oorspronkelijk kostenvector c = (−43,−21,−3,−11,−26) in (P) door c− λc′,
waarbij λ ≥ 0 en c′ = (0, 3, 0, 2, 7) (de kostencoëfficiënten van de spelingsvariabelen blijven
0). Bepaal de waarden van λ waarvoor de basis horend bij het onderstaande tableau
correspondeert met de optimale oplossing. Het tableau luidde:

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 RHS
−1 0 2 0 −6 0 −8 −1 −108

4 0 2 1 1 0 −5 2 6
3 0 1 0 0 1 2 5 2
0 1 −1 0 1 0 3 −1 2

Je moet de nieuwe nulde rij bepalen. Definieer voor het gemak van de notatie q = c−λc′.
Onder xj staat nu zj − cj, terwijl er zj − qj hoort te staan. Dit kun je in orde maken
door er cj − qj bij op te tellen; invullen geeft cj − qj = λc′j. De nieuwe nulde rij wordt
dus (−1, 3λ, 2, 2λ,−6 + 7λ, 0,−8,−1). Die moet je in de goede vorm vegen (onder de
basisvariabelen hoort 0 te staan).

Een andere mogelijkheid (die op hetzelfde neerkomt) is de correcte waarde op de nulde
rij uit te rekenen. Na deze aanpassing geldt dat op de nulde rij onder xj moet komen te
staan qBB−1aj−qj. Invullen van q = c−λc′ en uitwerken geeft qBB−1aj−qj = (cBB−1aj−
cj)−λ(c′BB−1aj − c′j). Aangezien B = [a4, a6, a2] geldt c′B = (c′4, c

′
6, c

′
2) = (2, 0, 3). Verder

geldt dat (zj−cj) de waarde is die nu onder xj staat; B−1aj is de kolom die onder xj staat
in de rijen 1, 2 en 3. Invullen geeft: (z1−c1)

′′ = −1−8λ, (z2−c2)
′′ = 0, (z3−c3)

′′ = 2−λ,
(z4−c4)

′′ = 0, (z5−c5)
′′ = −6+2λ, (z6−c6)

′′ = 0, (z7−c7)
′′ = −8+λ, (z8−c8)

′′ = −1−λ.
Deze zelfde waarden vind je door de eerste manier en correct vegen. De basis van het
huidige tableau correspondeert met een optimale oplossing dan en slechts dan als alle
bovenstaande waarden ≤ 0 zijn. Dit levert de volgende beperkingen op λ op: λ ≥ 2,
2λ ≤ 6 en λ ≤ 8, waarbij de eerste beperking komt van (z3 − c3)

′′ ≤ 0, de tweede van
(z5− c5)

′′ ≤ 0 en de derde van (z7− c7)
′′ ≤ 0; (z1− c1)

′′ < 0 voor alle λ ≥ 0. Hieruit volgt
dat het gegeven tableau correspondeert met een optimale oplossing wanneer λ ∈ [2, 3].

Opgave 3.
(a) Het volgende tableau is het laatste tableau van de tweede fase.

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 RHS
−1 0 0 −20 −5 0 0 −85

1 0 1 0 5 0 −3 4
1 1 0 2 −3 0 2 3
1 0 0 −3 −17 1 10 5

Bepaal de kolom die bij x′
2 hoort: je vindt (z′2 − c2) = −10 (de kostencoëfficiënt van c2

verandert niet) en y′2 = (1, 1,−5)T . Voeg deze toe aan het tableau.
Er zijn nu twee mogelijkheden. Je kunt er voor proberen te zorgen dat je primaal

toegelaten blijft (dus dat je weer in een TBO komt of te wel dat de vector onder RHS op
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de rijen 1 t/m m ≥ 0 blijft) of je kunt ervoor proberen te zorgen dat je duaal toegelaten
blijft, dus dat de nulde rij ≤ 0 blijft. Om het eerste te bereiken moet je voor iedere
niet-basisvariabele bepalen voor welke basisvariabele hij in de plaats komt (dit kan met
de ratio-regel); je moet nu eentje kiezen die x2 uit de basis verdrijft. Het uitgebreide
tableau is

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x′
2 RHS

−1 0 0 −20 −5 0 0 −10 −85
1 0 1 0 5 0 −3 1 4
1 1 0 2 −3 0 2 1 3
1 0 0 −3 −17 1 10 −5 5

Wanneer je x1, x4 of x′
2 in de basis zou brengen, dan gaat x2 eruit. In alle gevallen kost

dat iets, maar het kost het minst wanneer je x1 in de basis brengt (met als bijkomend
voordeel dat daar steeds een 1 staat; dat rekent gemakkelijker). Na afloop van de iteratie
strepen we meteen x2 weg; dit levert het tableau (met x′

2 op de plaats van x2):

x1 x′
2 x3 x4 x5 x6 x7 RHS

0 −9 0 −18 −8 0 2 −82
0 0 1 −2 8 0 −5 1
1 1 0 2 −3 0 2 3
0 −6 0 −5 −14 1 8 2

Hiermee kun je verder rekenen. Wanneer je x4 of x′
2 in de basis had gebracht, dan had je

ook een tableau gevonden met een rechterkant die ≥ 0 is en waarin x2 uit de basis is.
Om duaal toegelaten te blijven bepaal je voor iedere niet-basisvariabele xj met y2j > 0

de ratio −(zj − cj)/y2j; breng nu de variabele die de kleinste ratio bewerkstelligt in de
basis. In dit geval is het x7. Na de pivot ben je niet meer primaal toegelaten, maar dan
kun je de duale simplex methode toepassen. Je kunt overigens ook een pivot operatie
uitvoeren waarbij je een niet-basisvariabele xj in de basis brengt met y2j < 0. In dat
geval moet je voor iedere niet-basisvariabele xj met y2j < 0 de ratio (zj − cj)/y2j bepalen
en degene kiezen met mimimale ratio. In dit geval moet je x5 in de basis brengen. Het
nadeel hiervan is dat je dan zeker weet dat je primaal niet meer toegelaten bent.

(b) Je kunt aan de getallen onder de spelingsvariabelen op de nulde rij zien of het optimum
zal veranderen wanneer je een beperking weglaat. De spelingsvariabele van de tweede
vergelijking (x6) is basisvariabele, hetgeen betekent dat het optimum hoe dan ook aan de
tweede beperking zal voldoen; je kunt zelfs b2 = 14 vervangen door b2 = 19 en nog steeds
blijft het optimum gelijk. Voor de derde vergelijking geldt dat x7 geen basisvariabele is,
maar het levert niet op om hem te schrappen, want z7− c7 = 0. Voor de eerste beperking
levert het wel op om hem te schrappen. Vervang x5 daar toe door x′

5 − x′′
5, met x′

5 ≥ 0 en
x′′

5 ≥ 0. Voeg beide nieuwe variabelen toe aan het tableau. De kolom onder x′
5 is gelijk

aan de huidige kolom onder x5, en de kolom onder x′′
5 is gelijk aan het tegenovergestelde

van de huidige kolom onder x5, dus daar komt (5,−5, 3, 17)T onder te staan. Je kunt het
huidige optimum dan verlagen door x′′

5 in de basis te brengen.
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Opgave 4.
(a) Op de bekende wijze bepalen we (D) door ervoor te gaan zorgen dat cx ≥ wAx ≥ wb
voor alle x ∈ X. Dit leidt tot het volgende duale probleem:

(D) Maximaliseer −2w1 + w2 + 10w3

o.v. −w1 + 2w2 + w3 ≤ −1
−w1 + w2 − w3 ≤ 1
2w1 − w2 + w3 ≤ −1
w1 , w2 , w3 ≤ 0

(b) Het toegelaten gebied van het duale probleem is niet leeg, want bijv. het punt
(w1, w2, w3) = (0, 0,−1) voldoet. We proberen een tegenspraak af te leiden door te veron-
derstellen dat (D) wel een begrensd maximum heeft; noem deze waarde Q. Op grond van
de sterke dualiteitsstelling heeft (P) dan ook een eindig minimum met waarde Q; dit is
in tegenspraak met het gegeven dat het toegelaten gebied van (P) leeg is.
N.B. Je moet hier een toegelaten punt aangeven, want het is mogelijk dat zowel (P) als
(D) een leeg toegelaten gebied hebben.

(c) Het toegelaten gebied van het duale probleem heeft de vorm W = {w ∈ Rm|wA ≤
c, w ≤ 0}. Een vector d is een richting van W dan en slechts dan als geldt dA ≤ 0 en
d ≤ 0 (ga dit zelf na!). Deze vector d zorgt voor een onbegrensd maximum indien db > 0.
De relatie met het lege toegelaten gebied voor het primale probleem kan als volgt worden
gelegd.

Wanneer je wilt bewijzen dat het toegelaten gebied X = {x ∈ Rn|Ax ≤ b, x ≥ 0}
leeg is, dan moet je beperkingen uit Ax ≤ b combineren tot een beperking

∑n
j=1 qjxj ≤ Q

zodanig dat alle qj ≥ 0 en Q < 0. Dat combineren gebeurt door λ1 maal de eerste
beperking op te tellen bij λ2 maal de tweede beperking enz. Uiteraard moet dan gelden
dat λi ≥ 0, anders klapt het teken in de beperking om. Nu geldt dat qj =

∑m
i=1 λiaij = Λaj

en Q =
∑m

i=1 λibi = Λb, waarbij Λ = (λ1, . . . , λm). Je zoekt dus een vector Λ ≥ 0 zodanig
dat Λaj ≥ 0 voor j = 1, . . . , n en Λb < 0. Omdat Λaj ≥ 0 voor j = 1, . . . , n equivalent is
met ΛA ≥ 0, zie je dat je door d = −Λ te kiezen een vector vindt waarvoor geldt dA ≤ 0,
d ≤ 0 en db > 0. In het gegeven voorbeeld moet je d = (−1,−1, 0) kiezen.
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