
Voorbeeld complementaire spelingsrelaties

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

o.v. x1 + 2x2 + x3 + x4 ≤ 2
x1 − x2 + x3 + 2x4 ≥ 3

2x1 − x2 + x3 ≥ 2
x1 , x2 , x3 , x4 ≥ 0

Bepaal het duale probleem van (P).

Gegeven is dat (x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7) = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0) een optimale oplossing voor
(P). Formuleer de complementaire spelingsrelaties die voor deze oplossing moeten gelden.
Bepaal met behulp van deze relaties een optimale oplossing van het duale probleem (u
kunt er hierbij van uit gaan dat de duale variabele horend bij de derde vergelijking van
(P) de waarde 0 heeft). Controleer de optimaliteit van de gevonden oplossing van het
duale probleem.

Oplossing. Het duale probleem kan worden gevonden door wb te maximaliseren over
alle vectoren w waarvoor geldt cx ≥ wAx ≥ wb voor alle x in het toegelaten gebied. Dit
leidt tot de volgende verzameling beperkingen:

• Zorg er eerst voor dat aan cx ≥ wAx wordt voldaan. Wegens x1 ≥ 0 moet de
coëfficiënt van x1 in cx minstens zo groot zijn als de coëfficiënt van x1 in wAx,
dus c1 ≥ wa1. Invullen geeft w1 + w2 + 2w3 ≤ −2. Evenzo kan worden gevonden
2w1 − w2 − w3 ≤ 2, w1 + w2 + w3 ≤ 1 en w1 + 2w2 ≤ 1.

• Om aan wAx ≥ wb te voldoen, moet er voor worden gezorgd dat na vermenigvuldig-
ing met wj er een ‘≥’ teken in de jde beperking staat. Aangezien er een ‘≤’ in de
huidige eerste beperking staat, moet w1 ≤ 0 zijn. Aangezien er ‘≥’ tekens in de
huidige tweede en derde beperking staan, moet w2 ≥ 0 en w3 ≥ 0 zijn.

(D) Maximaliseer z = 2w1 + 3w2 + 2w3

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

Wanneer je de spelingsvariabelen x5, x6 en x7 in (P) en de spelingsvariabelen w4, w5, w6

en w7 in (D) invoert (alle spelingsvariabelen zijn niet-negatief), dan worden de comple-
mentaire spelingsrelaties: x1 · w4 = 0, x2 · w5 = 0, x3 · w6 = 0, x4 · w7 = 0, x5 · w1 = 0,
x6 · w2 = 0, x7 · w3 = 0.

Voor de gegeven optimale oplossing (x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7) = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0) betekent
dit dat w4 = 0 en w7 = 0. De bijbehorende toegelaten oplossing w met w3 = 0
kan worden gevonden door een toegelaten oplossing van het duale probleem te bepalen
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met w3 = 0, w4 = 0, w7 = 0. Invullen in de eerste en vierde vergelijking van (D)
geeft w1 + w2 = −2 en w1 + 2w2 = 1, dus w1 = −5 en w2 = 3. Dit invullen in
de tweede en derde vergelijking met w3 = 0 geeft w5 = 15 en w6 = 3. De vector
(w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7) = (−5, 3, 0, 0, 15, 3, 0) ligt in het toegelaten gebied en heeft
waarde −1. Dit is gelijk aan de waarde van (P) voor de gegeven oplossing, dus de boven-
staande oplossingen zijn optimaal voor (P) en (D).
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