
Het simplextableau

Ga uit van het LP-probleem

min z = cx onder de voorwaarden Ax = b; x � 0;

waarbij A een (m � n) matrix is met rang gelijk aan m. Veronderstel dat er een toegelaten

basisoplossing bekend is met basismatrix B. Herformuleer het probleem (vergelijkingen Ax = b
en doelstellingsfunctie z = cx) uitgaande van B (zoals op het vorige college uitgebreid aan bod

gekomen is). Gebruik hierbij de nieuwe notatie.

min z onder de voorwaarden

z +
X

j2R

(zj � cj)xj = z0

xBi
+
X

j2R

yijxj = �bi voor i = 1; : : : ;m

xj � 0 voor j = 1; : : : ; n:

Let erop dat je nu z minimaliseert (als vanouds), waarbij een vergelijking is toegevoegd die z
de�nieert uitgedrukt in de niet-basisvariabelen. De bovenstaande (m+1) vergelijkingen worden
als volgt weergegeven in een tableau. Boven iedere kolom zet je op welke variabele hij betrekking

heeft. In iedere kolom zet je de co�eÆci�enten van de bijbehorende variabele, waarbij iedere rij

correspondeert met een vergelijking. Het gevolg is dat onder xBi
(i = 1; : : : ;m) een 0 staat

op de bovenste rij (vanaf heden wordt dat de nulde rij genoemd) en de ide eenheidsvector

eronder (dus overal 0 met een 1 in rij i). Onder een niet-basisvariabele xj (j 2 R) staat

(zj � cj) = (cBB
�1aj � cj) op de nulde rij en eronder staat de vector yj = B�1aj. Verder is

er nog de kolom `RHS' (van Right-Hand-Side), waaronder z0 staat op de nulde rij en de vector
�b = B�1b eronder. Helemaal vooraan staat nog de kolom die met z correspondeert. De niet-

negativiteitsbeperkingen worden niet langer expliciet vermeld. Door geoefende tableaugebruikers

worden vaak de tierelantijnen weggelaten. Ik laat in het voorbeeld verderop de kolom met

betrekking tot z weg. Links zet ik altijd (behalve in de opgaven) voor iedere rij de variabele die
basisvariabele is in die rij; dit is een aanrader.

Het simplextableau kan als volgt worden gebruikt om een iteratie uit te voeren. De nieuwe

basisvariabele kan worden gevonden door in de nulde rij het meest positieve element te zoeken;

wanneer de nulde rij uitsluitend niet-positieve elementen bevat, dan heb je een optimale oplossing

gevonden. Stel dat xk de nieuwe basisvariabele is. Onder xk staat in de rijen 1 tot en met m de

vector yk = B�1ak. De variabele die uit de basis gaat kan worden bepaald door

min
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te bepalen, waarbij �bi onder RHS staat in rij i. Wanneer yik � 0 voor alle i = 1; : : : ;m, dan

heeft het probleem een onbegrensd minimum. Stel dat de r'de basisvariabele, xBr
, uit de basis

gaat; de r'de rij hoort bij deze variabele. Nu kan de iteratie worden uitgevoerd. Daartoe moet

het volgende gebeuren:

� De verzameling basisvariabelen en hun waarden �b in de nieuwe toegelaten basisoplossing

moeten worden aangepast.

� De waarden zj�cj moeten worden aangepast voor alle niet-basisvariabelen (zj = cBB
�1aj).

� De kolommen yj moeten worden aangepast voor alle niet-basisvariabelen.

Al deze aanpassingen kunnen tot stand worden gebracht door het tableau in de bovenstaande

vorm te brengen. Je moet er dus voor zorgen dat in de kolom horend bij xk een eenheidsvector

komt te staan met een 1 in rij r; de variabele xBr
voor rij r wordt vervangen door xk. Verder

mogen de kolommen onder de huidige basisvariabelen, behalve xBr
, niet veranderen. Dit aan-

passen gebeurt door te pivoteren op het element yrk. Voer daartoe de volgende elementaire

rijoperaties uit:

� Deel rij r door yrk.

� Trek yik maal de nieuwe rij r van rij i af, voor alle i = 0; : : : ;m met uitzondering van

i = r.

INVARIANT. Wanneer het bovenstaande goed hebt uitgevoerd, dan staat onder de i de basis-
variabele een 0 op de nulde rij en de ide eenheidsvector eronder. Omgekeerd geldt dat wanneer je

dat gedaan hebt, dan heb je de iteratie goed uitgevoerd. Het waarom komt nu (dit is belangrijk

wanneer je meer wilt worden dan een aap die een trucje heeft geleerd).

Stelling. Noem de nieuwe basismatrix ~B. In het aangepaste tableau staat onder iedere niet-

basisvariabele xj in rij 0 de waarde c ~B
~B�1aj � cj en in de rijen 1; : : : ;m de vector ~B�1aj ; onder

RHS staat in rij 0 de waarde c ~B
~B�1b en in de rijen 1; : : : ;m staat de vector ~B�1b.

Bewijs. Het uitvoeren van elementaire rijoperaties is equivalent met het voorvermenigvuldigen

met een reguliere matrix. Vergelijk de rijen 1; : : : ;m van het huidige tableau met de rijen
1; : : : ;m van het oorspronkelijke tableau dat hoort bij de vergelijkingen z � cx = 0 en Ax = b;
het huidige tableau is uit het oorspronkelijke tableau voortgekomen door elementaire rijoperaties

uit te voeren, dus door met een reguliere matrix voor te vermenigvuldigen. Aangezien in de rijen

1; : : : ;m onder de kolommen horend bij de basisvariabelen in het huidige tableau een eenheids-

matrix staat, moet er dus zijn voorvermenigvuldigd met de inverse van de matrix bestaande uit

de basiskolommen uit A; aangezien deze laatste matrix precies ~B is, moet de matrix waarmee

de rijen 1; : : : ;m zijn voorvermenigvuldigd gelijk zijn aan ~B�1. Dit impliceert dat in de rijen

1; : : : ;m onder xj precies ~B�1aj staat, en onder RHS staat ~B�1b. Er is slechts �e�en mogelijkheid

om de vergelijking z � cx = 0 uit te drukken in de niet-basisvariabelen, dus de nulde rij heeft

de gewenste vorm. 2
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Voorbeeld. Dit voorbeeld werd ook gebruikt bij de Opgaven van Werkcollege 3; toen zijn de

LP's geherformuleerd gegeven de TBO's die nu ook worden gevonden door de simplex methode.

Minimaliseer z = �2x1 + 3x2 � 4x3
o.v. x1 � x2 + 2x3 � 7

2x1 + x2 + 3x3 � 22
x1 � x2 + x3 � 2

x1 ; x2 ; x3 � 0

Voer spelingsvariabelen x4, x5 en x6 in. Een toegelaten basisoplossing wordt gevonden door

voor de basisvariabelen de spelingsvariabelen te nemen. Dit levert het volgende tableau op.

x1 x2 x3 x4 x5 x6 RHS

z 2 �3 4 0 0 0 0

x4 1 �1 2 1 0 0 7

x5 2 1 3 0 1 0 22

x6 1 �1 1 0 0 1 2

Het grootste element op de nulde rij is 4, de co�eÆci�ent van x3. Dus x3 wordt de nieuwe

basisvariabele. Vergelijk de ratio's 7=2, 22=3, 2=1; de laatste is het kleinst, dus x6 gaat uit de

basis en wordt vervangen door x3. Het nieuwe tableau wordt:

x1 x2 x3 x4 x5 x6 RHS

z �2 1 0 0 0 �4 �8
x4 �1 1 0 1 0 �2 3

x5 �1 4 0 0 1 �3 16

x3 1 �1 1 0 0 1 2

Uit het bovenstaande tableau kan worden afgelezen dat de huidige toegelaten basisoplossing

(x1; x2; x3; x4; x5; x6) = (0; 0; 2; 3; 16; 0) is met waarde �8. Probeer zelf te bepalen wat B is en

hoe je in dit geval B�1 uit het tableau kunt aezen. Probeer de volgende iteraties zelf uit te

voeren. De oplossing van het LP-probleem is (x1; x2; x3; x4; x5; x6) = (0; 3; 5; 0; 4; 0) met waarde
�11.
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