
Voorbeeld Duale Simplex methode

Beschouw het volgende LP-probleem:

Min �2x1 + 3x2 � 4x3
o.v. x1 � x2 + 2x3 � 7

2x1 + x2 + 3x3 � 22

x1 � x2 + x3 � 2

x1 ; x2 ; x3 � 0

Toevoegen van spelingsvariabelen x4, x5 en x6 en oplossen met de simplex methode geeft het

volgende eindtableau:

x1 x2 x3 x4 x5 x6 RHS

z �1 0 0 �1 0 �2 �11
x2 �1 1 0 1 0 �2 3

x3 0 0 1 1 0 �1 5

x5 3 0 0 �4 1 5 4

Vervang b = (7; 22; 2)T door b0 = (�4; 2;�3)T en los het nieuwe probleem op met de duale

simplex methode.

Oplossing. Bepaal eerst de nieuwe RHS vector horend bij het laatste tableau. Aangezien in

het oorspronkelijke tableau onder x4, x5 en x6 een identiteitsmatrix stond, kunnen de vector

cBB
�1 en de matrix B�1 uit het tableau worden afgelezen. Hieruit volgt: cBB

�1b0 = 10 en
�b = B�1b0 = (2;�1; 3)T . Deze bevat een negatief element, dus je moet duale simplex toepassen.

Het duale simplex tableau horend bij de huidige basis met de nieuwe RHS vector wordt:

x1 x2 x3 x4 x5 x6 RHS
z �1 0 0 �1 0 �2 10

x2 �1 1 0 1 0 �2 2

x3 0 0 1 1 0 �1 �1

x5 3 0 0 �4 1 5 3

Het minimale element van RHS staat op de tweede rij; x3 moet uit de basis. Om te bepalen

welke variabele in de basis gaat, bepalen we voor alle negatieve elementen y2j de verhouding
zj�cj
y2j

; de index j die voor het minimum zorgt correspondeert met de variabele xj die in de basis

komt. In dit geval is y2;6 het enige negatieve element op de tweede rij, dus x6 komt in de basis

en x3 gaat er uit. Voer een pivot operatie uit op y2;6. Dit leidt tot het volgende duale simplex

tableau:

x1 x2 x3 x4 x5 x6 RHS

z �1 0 �2 �3 0 0 12

x2 �1 1 �2 �1 0 0 0

x6 0 0 �1 �1 0 1 1

x5 3 0 5 1 1 0 �2

De nieuwe basisoplossing is nog steeds niet toegelaten, want x5 heeft een negatieve waarde.

Aangezien de rij die hoort bij x5 geen negatieve yij waarden bevat, terwijl de rechterkant negatief

is, heeft het nieuwe LP-probleem geen toegelaten oplossing. De vergelijking die in de derde rij

staat volgt door in het oorspronkelijke probleem de eerste en tweede vergelijking op te tellen,

zoals snel kan worden ingezien door op te merken dat de vergelijking in de derde rij precies �e�en

keer de eerste en tweede spelingsvariabele bevat.
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