
Oplossen met Excel

� Voeg Solver toe als add-in bij Excel als volgt:

– Open Excel

– File → Options → Add-Ins

– Selecteer Solver Add-in; klik op Go.

– Solver Add-in aanvinken; klik op OK.

– Solver is nu gëınstalleerd; toegankelijk via Data (nu staat Solver helemaal rechts).

� Vul nu eerst het excel-blad in voordat je Solver opent.

� Kies voor iedere variabele een cel (gebruik voor het gemak één rij!); vul hier 0 in. Bijv. drie
variabelen x1, x2, x3; gebruik cellen A1, B1, C1 (Engelstalig: kolommen worden aangeduid
met een letter).

� Zet de beperkingen en de doelstellingsfunctie in de rijen eronder. Bijv. 3 beperkingen
(rijen 2, 3 en 4); de doelstellingsfunctie komt daaronder in rij 5.

� Bijv. 5x1 + 8x2 − x3 ≤ 10 opnemen in Excel in rij 2.

� Plaats de coëfficiënten van x1, x2 en x3 in de cellen A2, B2 en C2 (dus +5 in A2, enz.).

� Vul in bij cel D2 de functie SUMPRODUCT (onder Formulas; Insert a function). Selecteer
voor Array 1 A1-C1 (overeenkomstig de variabelen x1, x2, x3). Evenzo voor Array 2 A2-
C2: nu staat er dus in cel D2 SUMPRODUCT(A1:C1;A2:C2); dit komt overeen met de
formule 5x1 + 8x2 − x3 (met huidige waarde 0).

� Zet de waarde 10 (rechterkant eerste beperking) in bijv. cel E2. De eerste beperking is
dan ‘waarde in cel D2’ ≤ ‘waarde in cel E2’; deze beperking kun je dan opnemen in Solver.

� Nu de overige beperkingen klaarzetten. Tip: pas in de formule in cel D2 A1-C1 aan door
tussen A en 1 en tussen C en 1 een dollarteken te zetten. Nu kun je bij de beperking in rij
3 cel D2 copiëren en in cel D3 plaatsen: daar komt dan D3=A3*A1+B3*B1+C3*C1 (je
moet nog wel even de goede waarden in A3-C3 zetten).

� Voer op dezelfde wijze de doelstellingsfunctie in (komt te staan in bijv. cel D5).

� Open Solver (Via Data (Gegevens)).

� Vul bij de doelstellingsfunctie de goede cel in (hier D5); klik Max (maximaliseren) of MIN
(minimaliseren) aan.

� Selecteer de cellen met waarden die mogen veranderen (variabelen); hier A1-C1.

� Voeg de randvoorwaarden toe (cel links, cel rechts, tussen in kun je ≤, ≥, =, int (geh),
bin, dif invullen). Bijv. D2 ≤ E2 komt nu overeen met 5x1 + 8x2 − x3 ≤ 10.

� Je kunt bijv. toevoegen A1 ≤ 10; A1 int (A1 moet een geheeltallige waarde krijgen); A1
bin (dit betekent binair: A1 mag alleen waarde 0 of 1 krijgen).

� Alle variabelen ≥ 0: vink ‘Make unconstrained variables non-negative’ aan (indien je wilt
dat x1 ≥ 0, enz.).

� Oplossingsmethode kiezen: Simplex LP.

� Solve aanklikken.

� De optimale waarden verschijnen in A1-C1, enz.
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