
Totale UniModulariteit

Stel dat je het probleem

(P) min cx s.t. Ax = b; x ≥ 0 : x geheeltallig.

voor je kiezen krijgt waarbij gegeven is dat A en b geheeltallig zijn. In sommige gevallen kun je
bewijzen dat de optimale oplossing van de LP-relaxatie (dus het bovenstaande probleem zonder
de eis dat x geheeltallig moet zijn) altijd geheeltallig is; je krijgt de geheeltalligheid dus als het
ware cadeau. Wanneer namelijk B−1 geheeltallig is, dan is B−1b dat ook (want b is geheeltallig)
en dus is dan de hele oplossingsvector x geheeltallig.

Eén geval waarin je kunt garanderen dat B−1 geheeltallig is is in geval van een Totaal

UniModulaire matrix A; de matrix A wordt dan TUM genoemd. Een matrix A wordt totaal
unimodulair genoemd als de determinant van iedere vierkante deelmatrix van A gelijk is 0,±1.
Dit impliceert uiteraard dat alle coëfficiënten van A dan gelijk moeten zijn aan 0,±1.

Theorem 1 Een matrix met elementen 0,±1 met in iedere kolom maximaal één +1 en maxi-

maal één −1 is TUM.

Deze stelling kan worden veralgemeniseerd tot de volgende stelling:

Theorem 2 Een matrix met elementen 0,±1 is TUM indien hoogstens twee elementen per

kolom ongelijk zijn aan 0 en wanneer de rijen van A in twee verzamelingen I1 en I2 kunnen

worden gepartitioneerd zodanig dat geldt:

1. Als een kolom twee keer +1 of twee keer −1 bevat, dan moeten de rijen in verschillende

verzamelingen zitten.

2. Als een kolom één +1 en één −1 bevat, dan moeten de betreffende rijen in dezelfde verza-

meling zitten.

Ook deze stelling kan verder worden veralgemeniseerd tot de volgende volledige karakterisering
van een totaal unimodulaire matrix:

Theorem 3 Een matrix met elementen 0,±1 is TUM dan en slechts dan als iedere verzameling

rijen van A in twee delen kan worden gesplitst zodanig dat de som van de rijen in het ene deel

minus de som van de rijen in het andere deel een vector vormt met elementen uit {0,±1}.

Nog een nuttige stelling (die je zelf mag bewijzen op het werkcollege):

Theorem 4 Een matrix A is TUM dan en slechts dan als de matrices AT , −A, (A A) en (A I)
TUM zijn.
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