
Wiskundetoernooi 2022

Voorbereidend materiaal

Beste deelnemers van het Internationale Wiskundetoernooi 2022,

zoals elk jaar wordt het ochtendprogramma gevolgd door de “Sum of Us“-wedstrijd, met een wiskundige toepassing als

centrale thema. Voor een optimale voorbereiding hierop nodigen we je graag uit om met behulp van onderstaand voorbe-

reidend materiaal in te gaan op het thema van dit jaar en de mogelijkheden te ontdekken die max-plus-algebra ons biedt.

Het zal vooral een kwestie zijn van het ontwikkelen van strategieën waarmee je, gegeven een bepaalde uitgangssituatie,

een optimale dienstregeling kan maken en reeds bestaande dienstregelingen kan verbeteren.

Aangezien de teamgeest in de competitie op de voorgrond staat, moeten jullie je ook als team voorbereiden. Het gaat

hier om zowel de inhoudelijke bespreking als het maken en bespreken van de aangeleverde oefeningen. Oplossingen voor

de opgaven vind je in de bijlage van het voorbereidingsmateriaal.

Zoals je misschien al hebt opgemerkt aan het aantal pagina’s, is het voorbereidend materiaal van dit jaar iets omvang-

rijker dan vorige jaren. Dit komt vooral door de vele afbeeldingen, tabellen en matrices die veel plaats innemen. Je

zult echter merken dat sommige pagina’s zeer snel kunnen worden gelezen. Aan het eind van elk hoofdstuk kan je een

groen kader vinden met alle belangrijke informatie, zodat je de inhoud kunt volgen en snel toegang hebt tot essentiële

formules en stellingen. Deze kaders kunnen ook handig zijn bij het maken van de oefeningen en de latere wedstrijdopgaven.

Met het volgende materiaal willen we een zo breed mogelijk inzicht bieden in de wereld van max-plus algebra. Daarom

zijn er ook complexere paragrafen in het voorbereidende materiaal, die meer theoretisch zijn, maar noodzakelijk zijn om

algemene uitspraken te kunnen doen. Word niet ontmoedigd als je moeite hebt met het begrijpen van deze paragrafen.

De opgaven in de Sum Of Us zijn gericht op het toepassen van de wiskunde. Ter verheldering hebben we voor sommige

secties korte video’s gemaakt met uitleg. (Deze video zijn er echter alleen in het Duits.) De video’s worden aangegeven

met een QR-code in de kantlijn. Via de QR-code hiernaast krijg je een overzicht van alle video’s. De filmpjes vind je

ook op de website van het wiskundetoernooi in Bonn.

Dit materiaal werd gemaakt door Christian Hollmann en Juliane Nordkämper (studenten aan de Universität Bonn),

onder begeleiding van professor Rainer Kaenders. Het is vertaald door Nabin Shahid en bewerkt door Maarten Solleveld.

We wensen je veel plezier en succes bij het bestuderen van het thema en bij het toernooi!
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1 Overpeinzingen in het verkeer

Plaats jezelf in de volgende alledaagse situatie: Op weg naar de bestemming van je schoolreis staat je bus vast

in een file bij een groot kruispunt met verkeerslichten. Terwijl je wacht tot het stoplicht eindelijk weer groen

wordt, vraag je jezelf af hoe zo’n stoplichtsysteem überhaupt wordt geschakeld.

Figuur 1: Verkeerssituatie

Uiteraard moet ervoor worden gezorgd dat het elkaar kruisende verkeer niet tegelijkertijd kan rijden. Een ver-

keerslicht kan dus pas groen worden als het andere rood is. Bovendien moet de overschakeling naar groen enkele

seconden vertraagd zijn zodat er geen andere auto’s op de kruising zijn wanneer het kruisende verkeer begint

te rijden. Je merkt dat het stoplicht bij de hoofdweg, die je oversteekt, beduidend langer op groen staat, en je

begint de lengte van de verschillende fasen te tellen. Terwijl de zijstraat altijd maar 30 seconden groen licht

krijgt, mag het verkeer op de hoofdstraat altijd 120 seconden rijden.

Om het gedrag van het stoplicht te kunnen modelleren, willen we nu kijken naar de individuele tijdsperioden.

Om voldoende tijd te hebben om te remmen, duren de gele fasen vijf seconden. Voor de veiligheid staan alle

stoplichten drie seconden op rood. Dan brandt een stoplicht gedurende één seconde rood-geel en vervolgens

groen. Dit proces wordt cyclisch herhaald, zoals te zien is in figuur 2.

Figuur 2: Fasen van de schakeling van verkeerslichten

Je hebt gemerkt dat de cykels niet altijd even lang zijn. Wanneer er geen auto’s meer op de hoofdweg aankomen,

blijft het stoplicht op jouw weg langer op groen staan, zodat de file daar verholpen wordt. De ervaren bus-

chauffeur was niet verrast door het stoplicht en legde uit hoe zo’n systeem gesynchroniseerd is. Inductielussen

die in het kruispunt zijn verankerd, stellen het systeem in staat om te detecteren of een auto voor het stoplicht

staat. Als dit het geval is, springt het betreffende verkeerslicht sneller op groen. Een groen stoplicht wordt dan

pas weer geel en dan rood als de minimale lengte van de ’groene fase’ is verlopen én als de inductielus wordt

geactiveerd op de dwarsbaan. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het diagram van het circuit, zie figuur 3.
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Figuur 3: Fasen van de schakeling van verkeerslichten met inductieschakeling

Het schakelsysteem bestaat uit onmiddelijk op elkaar volgende processen, zoals het wisselen van geel naar rood

of van rood-geel naar groen en ook uit parallel lopende processen, zoals het activeren van de inductielussen en

de lengte van de groene fase. Om de lengtes van een zo’n cykel wiskundig te beschrijven, moeten ook de lengtes

van de elkaar volgende processen en de maximale lengtes van de parallel lopende processen opgeteld worden.

Om dergelijke tijdgewogen synchronisatiesystemen te kunnen modelleren door eenvoudige vergelijkingen, intro-

duceerden wiskundigen in de jaren tachtig een structuur, waarin de bewerkingen optelling en maximum gebruikt

worden.
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2 Het verkennen van een nieuwe structuur

Om zonder misverstanden te kunnen spreken over de max-plus-operaties, voeren we nu noodzakelijke termen

en notaties in.

2.1 Bewerkingen en rekenregels

We hebben eerst twee nieuwe symbolen nodig om de operatoren weer te geven. Voor twee reële getallen x en y

schrijven we voor het maximum, d.w.z. de keuze van het grotere getal:

x⊕ y := max{x, y}.

Ook voor de optelling van twee reële getallen voeren we een nieuw symbool in:

x⊙ y := x+ y.

Als we bijvoorbeeld rekenen met de getallen 17 en 9, krijgen we

17⊕ 9 = max{17, 9} = 17

en

17⊙ 9 = 17 + 9 = 26.

De symbolen lijken op de gebruikelijke tekens voor optellen en vermenigvuldigen, maar zijn zeker niet hetzelfde

als deze tekens. Dat het teken ⊕ is gekozen voor het maximum en ⊙ voor de optelling is geen toeval, zoals we

later zullen zien. Hoewel ze niet overeenkomen met de bekende bewerkingen, zijn er tal van analogieën tussen

de al bekende structuur, bestaande uit de reële getallen met de bewerkingen van optellen en vermenigvuldigen

en deze nieuw gëıntroduceerde structuur, die ook berekeningen met willekeurige reële getallen mogelijk maakt.

Bij het optellen en vermenigvuldigen zoals we dat kennen, hebben de getallen ”0” en “1” een bijzondere status.

”0” is het zogenaamde neutrale element van optellen, d.w.z. als je ”0” optelt bij een getal x, krijg je weer

het getal x. De ”1”, aan de andere kant, is het neutrale element van vermenigvuldiging, aangezien elk getal

x vermenigvuldigd met ”1”weer resulteert in x. Nu is de vraag of we ook zulke getallen kunnen vinden voor

onze nieuwe bewerkingen ⊕ en ⊙. Dit is een goede plek om te stoppen met lezen om zelf na te denken welke

rekenregels gelden voor ⊕ en ⊙.

Zoals je vast zelf al hebt bedacht, is ”0“ het eenheidselement voor ⊙. We noemen dit e. Een eenheidselement

van ⊕ moet kleiner zijn dan elk element van de reële getallen. Aangezien er geen kleinste reëel getal bestaat,

breiden we de reële getallen uit aan met het symbool ”−∞” en verkrijgen we het eenheidselement met de

definitie max{x, −∞} := x. Zoals we later zullen zien, is het bestaan van een eenheidselement ook voor latere

toepassingen erg belangrijk. Daarom zullen we in het vervolg altijd gebruik maken van de verzameling:

Rmax := R ∪ {−∞},

dus de reële getallen verenigd met ”−∞”. Om plek en schrijfwerk te besparen, schrijven we ε := −∞ en in het

vervolg zullen we deze notatie aanhouden.

De bewerking ⊙ gedraagt zich zoals ons normale optellen. De rekenregels zijn dan ook hetzelfde. Het enige
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verschil is dat ε ook toegestaan is. ε is echter dusdanig klein, dat de optelling met een ander reëel getal geen

invloed zal hebben. Er geldt dus: ε ⊙ x := x ⊙ ε := ε und ε ⊙ ε := ε.

Je mag de geldigheid van de volgende eigenschappen aannemen. Om deze eigenschappen formeel te bewijzen,

zijn verdere tussenstappen en gevalsonderscheidingen voor de omgang met ε noodzakelijk. We hebben ervoor

gekozen de bewijzen achterwege te laten.

Associativiteit: Voor alle x, y, z ∈ Rmax geldt:

x⊙ (y ⊙ z) = (x⊙ y)⊙ z.

Commutativiteit: Voor alle x, y ∈ Rmax geldt:

x⊙ y = y ⊙ x.

Nu moeten we nog nadenken over de rekenregels voor ⊕. Maakt het uit voor de maximumfunctie naar welke

waarde we eerst kijken? Natuurlijk niet. De associatieve en commutatieve eigenschappen gelden dus ook hier.

Associativiteit: Voor alle x, y, z ∈ Rmax geldt:

x⊕ (y ⊕ z) = max{x,max{y, z}} = max{x, y, z} = max{max{x, y}, z} = (x⊕ y)⊕ z.

Commutativiteit: Voor alle x, y ∈ Rmax geldt:

x⊕ y = max{x, y} = max{y, x} = y ⊕ x.

Het is ook interessant om te bekijken hoe de twee bewerkingen zich gedragen als ze met elkaar gecombineerd

worden.

Distributiviteit: Voor alle x, y, z ∈ Rmax geldt:

x⊙ (y⊕ z) = x⊙max{y, z} = x+max{y, z} = max{x+ y, x+ z} = max{x⊙ y, x⊙ z} = (x⊙ y)⊕ (x⊙ z).

Distributiviteit is een cruciale eigenschap die het mogelijk maakt om zoals gewoonlijk haakjes weg te werken.

We zien hier een bekend patroon dat we ook kennen bij optellen en vermenigvuldigen. Bij het introduceren van

de nieuwe symbolen heb je je misschien afgevraagd of het niet intüıtiever zou zijn ⊕ te gebruiken voor toevoeging

omdat het meer lijkt op het originele plusteken. De keuze van symbolen is echter heel bewust gemaakt. Alleen

als we de symbolen op deze manier kiezen, wordt voldaan aan de distributiviteit. Als we de symbolen zouden

omdraaien, gaat de distributiviteit niet meer op. In het algemeen geldt:

x⊕ (y ⊙ z) ̸= (x⊕ y)⊙ (x⊕ z).

Om aan te geven welke bewerking eerst wordt berekend, gebruiken we haakjes. Net zoals bij het normale optellen

en vermenigvuldigen kan je dit zonder haakjes doen als je bepaalt in welke volgorde bewerkingen uitgevoerd

moeten worden. Analoog aan vermenigvuldiging ten opzichte van optelling is de maximumfunctie de “sterkere”

bewerking dan optelling. Het bekende “eerst vermenigvuldigen en dan optellen“ wordt nu “eerst ⊙ en dan ⊕“.
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Opgave 1. Reken de volgende sommen uit.

(a) 35⊕ 42⊕ ε⊙ 105⊙ 8⊕ 7

(b) 999⊕ (1902⊕ 345⊕ ε)⊙ 98⊙ 22

(c) 37⊙ (30⊕ 9⊙ 15)⊙ 44⊕ (3⊙ 8⊕ 10)

(d) 74⊙ 26⊙ ε⊙ 55⊙ (22⊕ 36⊕ 47)⊕ 65⊙ 8

Laten we terugkeren naar ons voorbeeld met het stoplicht, waarvan we het gedrag nu beschrijven met behulp van

een formule. Laten we de beginsituatie generaliseren; als we de lengte van de afzonderlijke processen aanduiden

met variabelen, krijgen we een formule die ons de tijd geeft tot het einde van de cykel. De toewijzing van de

variabelen is af te lezen uit de volgende afbeelding.

Figuur 4: Fasen van de schakeling van verkeerslichten

De volgende formule geeft aan hoeveel tijd het kost om de hele cykel te doorlopen, oftewel hoelang het duurt

om vanaf toestand t1 weer bij toestand t1 te komen:

tCykel = max{t1, sN}+ t2 + t3 + t4 +max{t5, sH}+ t6 + t7 + t8

= (t1 ⊕ sN )⊙ t2 ⊙ t3 ⊙ t4 ⊙ (t5 ⊕ sH)⊙ t6 ⊙ t7 ⊙ t8.

Voor onze schakeling geeft dit dus de tijd totdat beide stoplichten weer hun begintoestand t1 aannemen:

tCykel = (120⊕ sN )⊙ 5⊙ 3⊙ 1⊙ (30⊕ sH)⊙ 5⊙ 3⊙ 1

= 5⊙ 3⊙ 1⊙ 5⊙ 3⊙ 1⊙ (120⊕ sN )⊙ (30⊕ sH)

= 18⊙ (120⊕ sN )⊙ (30⊕ sH).

Met behulp van de rekenregels hebben we een compactere term gemaakt, die de cykellengte beschrijft, afhankelijk

van de tijd die vergaat totdat de inductielussen worden geactiveerd. Is de tijd totdat iemand op de hoofdweg

de inductielus activeert nadat de zijweg “groen” heeft, sH = 45 seconden en de bijbehorende tijd totdat de

inductielus wordt geactiveerd op de zijweg, sN = 90 seconden, dan is de cykellengte

tCykel = 18⊙ (120⊕ 90)⊙ (30⊕ 45) = 18⊙ 120⊙ 45 = 183.

In dit specifieke voorbeeld duurt het 183 seconden voordat het verkeerlichtsysteem alle fasen heeft doorlopen.

Omdat het model zo is gekozen dat het circuit door de inductielussen afhankelijk is van de hoeveelheid verkeer,

kan deze tijdsduur elke rit veranderen.
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We hebben nu dus een wiskundig model gevonden voor ons toepassingsvoorbeeld. De keuze van de operaties ⊙
en ⊕ lag voor de hand omdat we gebruik moesten maken van optelling en maxima.

Opgave 2.
Om een beter begrip te krijgen van onze nieuwe max-plus-structuur, nodigen we je uit om meer vertrouwd te
raken met de eigenschappen van onze structuur. Op het eerste gezicht lijkt de opgave misschien behoorlijk
moeilijk. Het is hier echter niet de bedoeling om de overwegingen formeel te bewijzen, maar om een beetje te
experimenteren met de max-plus-algebra.

(a) Inverteerbaarheid
Bestaat er voor elk element a in Rmax een element b, dat ook in Rmax ligt, zodat a⊕ b = −∞?

Bestaat er voor elk element a in Rmax een element b, dat ook in Rmax ligt, zodat a⊙ b = 0?

(b) Min-Plus
Welke soort processen kunnen beschreven worden met een “min-plus-structuur”, die door

x⊖ y := min{x, y} x⊙ y := x+ y

gedefinieerd wordt?
Hebben deze bewerkingen een eenheidselement?
Zijn deze bewerkingen commutatief, associatief en distributief?
Zijn deze bewerkingen inverteerbaar?

We duiden machten in de max-plus-structuur aan met een kleine ⊙ in de exponent, om deze bewerking
te kunnen onderscheiden van de normale machtsverheffing. Machten met natuurlijke getallen n zijn als
volgt gedefinieerd:

x⊙n := x⊙ x⊙ ...⊙ x︸ ︷︷ ︸
n factoren

Controleer welke regels voor machten uit onze normale algebra van toepassing zijn op de max-plus-
machtsverheffing en bedenk welke bewerking uit onze normale algebra overeenkomt met de max-plus-
machtsverheffing.

(c) Hoe moeten we omgaan met de machten van tweetermen, zoals (a⊕b)⊙2? Geldt de regel voor het product
van twee tweetermen nog steeds? Kan je een algemene formule vinden voor (a⊕ b)⊙n?

We noemen de operanden van ⊙ factoren, maar schrijven dit cursief om ze te onderscheiden van werkelijke

factoren, de operanden van vermenigvuldiging. Hetzelfde geldt voor de termen product of vermenigvuldigen en

macht ofmachtsverheffing. Het gaat over producten en machten in de zin van de max-plus-algebra. De structuur

bestaande uit Rmax en de twee bewerkingen ⊕ en ⊙ wordt een commutatieve halfring genoemd vanwege de

eigenschappen die de structuur heeft. Om te voldoen aan de structuur van een algebra ontbreken enkele

eigenschappen, waaronder inverteerbaarheid van beide operaties. Toch is de aanduiding “max-plus-algebra” en

wij zullen deze naam ook in de volgende hoofdstukken gebruiken.
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2.2 Het bepalen van het minimum en stelsels van lineaire vergelijkingen.

Interessant is dat we met behulp van onze nieuwe bewerkingen ook een formule kunnen opstellen voor de kleinste

van twee waarden, d.w.z. het minimum. We krijgen het minimum van twee waarden a en b door de grotere

waarde af te trekken van de som van beide waarden. De bepaling van een maximum hebben we al gedefinieerd

met ⊕. Om een waarde af te trekken met behulp van onze nieuwe bewerkingen, moeten we een beetje creatief

worden, want tot nu toe hebben we alleen de optelling gedefinieerd met ⊙. Zoals we zagen in de tweede opgave,

is ⊙ inverteerbaar voor alle reële getallen en dus is het gebruikelijke aftrekken ook mogelijk in de max-plus-

algebra door de inverse op te tellen. In plaats van a ⊕ b af te trekken, kunnen we de bijbehorende inverse erbij

optellen, d.w.z. het tegenovergestelde getal (−(a⊕ b)):

min{a, b} := (a⊙ b)⊙ (−(a⊕ b)).

Als een van de twee getallen ε is, dan is het minimum ook ε. We weten dus dat het minimum van twee waarden

uniek is gedefinieerd en we weten hoe we dit kunnen bepalen. Deze definitie komt overeen met het intüıtieve

idee van het minimum, omdat bij het vergelijken van twee getallen het kleinere wordt geselecteerd. Het is ook

mogelijk om meer dan twee getallen te vergelijken en hun minimum te nemen. We kunnen nu het minimum

gebruiken om stelsels van lineaire vergelijkingen in de max-plus-algebra op te lossen. De oplossingen worden

bepaald op een intüıtieve manier, maar de aanpak wijkt af van de bepaling van oplossingen van conventionele

stelsels lineaire vergelijkingen. Aan de hand van een voorbeeld willen we een algemene oplossingsstrategie af-

leiden.

We bekijken het volgende systeem van lineaire vergelijkingen met vier vergelijkingen en vier onbekenden

x1, x2, x3, x4 in de max-plus-algebra:

−2 ⊙ x1 ⊕ 1 ⊙ x2 ⊕ 0 ⊙ x3 ⊕ −2 ⊙ x4 = 3

5 ⊙ x1 ⊕ 4 ⊙ x2 ⊕ 9 ⊙ x3 ⊕ 4 ⊙ x4 = 8

4 ⊙ x1 ⊕ 7 ⊙ x2 ⊕ 3 ⊙ x3 ⊕ 7 ⊙ x4 = 10

0 ⊙ x1 ⊕ −2 ⊙ x2 ⊕ 1 ⊙ x3 ⊕ −5 ⊙ x4 = 1 .

Vertaald komt dit stelsel van vergelijkingen overeen met

max{−2 + x1, 1 + x2, x3,−2 + x4} = 3

max{5 + x1, 4 + x2, 9 + x3, 4 + x4} = 8

max{4 + x1, 7 + x2, 3 + x3, 7 + x4} = 10

max{x1,−2 + x2, 1 + x3,−5 + x4} = 1 .

Omdat in elke vergelijking vier opsommingen worden vergeleken en het maximum wordt genomen, moeten alle

termen kleiner of gelijk zijn aan dit maximum. We zetten nu alles wat we weten van de individuele vergelijkingen

in een tabel.
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Tabel 1: Uitspraken over het stelsel van lineaire vergelijkingen

Vergelijking

Variabele
x1 x2 x3 x4

(1) −2 + x1 ≤ 3 1 + x2 ≤ 3 x3 ≤ 3 −2 + x4 ≤ 3

(2) 5 + x1 ≤ 8 4 + x2 ≤ 8 9 + x3 ≤ 8 4 + x4 ≤ 8

(3) 4 + x1 ≤ 10 7 + x2 ≤ 10 3 + x3 ≤ 10 7 + x4 ≤ 10

(4) x1 ≤ 1 −2 + x2 ≤ 1 1 + x3 ≤ 1 −5 + x4 ≤ 1

We hebben dus vier bovengrenzen voor elke onbekende x1, x2, x3 en x4. Om al deze te vervullen, bepalen we

de strengste grens door de ongelijkheden zo te herschikken dat de xi gëısoleerd zijn aan de linkerkant van de

ongelijkheid en de grenzen dus vergelijkbaar zijn. De strengste beperking voor een variabele is het minimum

van alle bovengrenzen, dit wordt weergegeven in de onderste rij van de tabel.

Tabel 2: Beperkingen van de variabelen

Vergelijking

Variabele
x1 x2 x3 x4

(1) x1 ≤ 3− (−2) = 5 x2 ≤ 3− 1 = 2 x3 ≤ 3 x4 ≤ 3− (−2) = 5

(2) x1 ≤ 3 x2 ≤ 4 x3 ≤ −1 x4 ≤ 4

(3) x1 ≤ 6 x2 ≤ 3 x3 ≤ 7 x4 ≤ 3

(4) x1 ≤ 1 x2 ≤ 3 x3 ≤ 0 x4 ≤ 6

Minimum min{5, 3, 6, 1} = 1 min{2, 4, 3, 3} = 2 min{3,−1, 7, 0} = -1 min{5, 4, 3, 6} = 3

We hebben de cellen gekleurd die de zwaarste beperking geven. Je kan zien dat in ons voorbeeld elk van de vier

vergelijkingen één van de waarden bepaalt.

Laten we onze variabelen kiezen volgens het minimum bepaald in de tabel, dus x1 = 1, x2 = 2, x3 = −1 en

x4 = 3, zo hebben we een oplossing gevonden die voldoet aan het stelsel van vergelijkingen. We controleren dit

door de waarden in de vergelijking te vervangen:

−2 ⊙ 1 ⊕ 1 ⊙ 2 ⊕ 0 ⊙ −1 ⊕ −2 ⊙ 3 = -1 ⊕ 3 ⊕ -1 ⊕ 1 = 3

5 ⊙ 1 ⊕ 4 ⊙ 2 ⊕ 9 ⊙ −1 ⊕ 4 ⊙ 3 = 6 ⊕ 6 ⊕ 8 ⊕ 7 = 8

4 ⊙ 1 ⊕ 7 ⊙ 2 ⊕ 3 ⊙ −1 ⊕ 7 ⊙ 3 = 5 ⊕ 9 ⊕ 2 ⊕ 10 = 10

0 ⊙ 1 ⊕ −2 ⊙ 2 ⊕ 1 ⊙ −1 ⊕ −5 ⊙ 3 = 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ -2 = 1 .

Alle vergelijkingen kloppen. Dus we hebben een oplossing gevonden voor ons voorbeeld. In ons geval is de

oplossing zelfs uniek. Ook in de max-plus algebra zijn er naast de uniek bepaalde lineaire stelsels van vergelij-

kingen ook stelsels met oneindig veel oplossingen of geen oplossingen. Waaraan je zulke stelsels herkent, zullen

we ook bekijken aan de hand van deze voorbeelden.

Het volgende stelsel heeft oneindig veel oplossingen:

3 ⊙ x1 ⊕ 2 ⊙ x2 ⊕ 5 ⊙ x3 ⊕ 2 ⊙ x4 = 5

8 ⊙ x1 ⊕ 0 ⊙ x2 ⊕ 6 ⊙ x3 ⊕ 6 ⊙ x4 = 7

4 ⊙ x1 ⊕ −2 ⊙ x2 ⊕ −3 ⊙ x3 ⊕ −2 ⊙ x4 = 3

0 ⊙ x1 ⊕ 2 ⊙ x2 ⊕ 1 ⊙ x3 ⊕ −2 ⊙ x4 = 4 .
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Net zoals bij het vorige voorbeeld vertalen we dit eerst naar onze gebruikelijke algebra. Als je bekend genoeg

bent met de nieuwe algebra, kun je deze tussenstap overslaan.

max{3 + x1, 2 + x2, 5 + x3, 2 + x4} = 5

max{8 + x1, x2, 6 + x3, 6 + x4} = 7

max{4 + x1,−2 + x2,−3 + x3,−2 + x4} = 3

max{x1, 2 + x2, 1 + x3,−2 + x4} = 4

We presenteren de uitspraken over de vergelijkingen weer als ongelijkheden, die we herschikken voor de varia-

belen in de kolommen.

Tabel 3: Uitspraken over het stelsel van lineaire vergelijkingen

Vergelijking

Variabele
x1 x2 x3 x4

(1) 3 + x1 ≤ 5 2 + x2 ≤ 5 5 + x3 ≤ 5 2 + x4 ≤ 5

(2) 8 + x1 ≤ 7 x2 ≤ 7 6 + x3 ≤ 7 6 + x4 ≤ 7

(3) 4 + x1 ≤ 3 −2 + x2 ≤ 3 −3 + x3 ≤ 3 −2 + x4 ≤ 3

(4) x1 ≤ 4 2 + x2 ≤ 4 1 + x3 ≤ 4 −2 + x4 ≤ 4

Vervolgens isoleren we onze variabelen opnieuw en bepalen we de strengste beperking.

Tabel 4: Beperkingen van de variabelen

Vergelijking

Variabele
x1 x2 x3 x4

(1) x1 ≤ 5− 3 = 2 x2 ≤ 5− 2 = 3 x3 ≤ 5− 5 = 0 x4 ≤ 5− 2 = 3

(2) x1 ≤ −1 x2 ≤ 7 x3 ≤ 1 x4 ≤ 1

(3) x1 ≤ −1 x2 ≤ 5 x3 ≤ 6 x4 ≤ 5

(4) x1 ≤ 4 x2 ≤ 2 x3 ≤ 3 x4 ≤ 6

Minimum min{2,−1,−1, 4} = -1 min{3, 7, 5, 2} = 2 min{0, 1, 6, 3} = 0 min{3, 1, 5, 6} = 1

In deze tabel valt meteen op dat in de tweede rij twee ongelijkheden overeenkomen met een strikte beperking.

We controleren nogmaals of de keuze van variabelen x1 = −1, x2 = 2, x3 = 0 en x4 = 1 een oplossing is van

het stelsel van vergelijkingen.

3 ⊙ −1 ⊕ 2 ⊙ 2 ⊕ 5 ⊙ 0 ⊕ 2 ⊙ 1 = 2 ⊕ 4 ⊕ 5 ⊕ 3 = 5

8 ⊙ −1 ⊕ 0 ⊙ 2 ⊕ 6 ⊙ 0 ⊕ 6 ⊙ 1 = 7 ⊕ 2 ⊕ 6 ⊕ 7 = 7

4 ⊙ −1 ⊕ −2 ⊙ 2 ⊕ −3 ⊙ 0 ⊕ −2 ⊙ 1 = 3 ⊕ 0 ⊕ -3 ⊕ -1 = 3

0 ⊙ −1 ⊕ 2 ⊙ 2 ⊕ 1 ⊙ 0 ⊕ −2 ⊙ 1 = -1 ⊕ 4 ⊕ 1 ⊕ -1 = 4

Ook in dit voorbeeld voldoet de oplossing die we hebben bepaald aan alle vergelijkingen. Maar voor de tweede

vergelijking hebben we twee ongelijkheden waarmee aan de vergelijking voldaan wordt. Als we x1 = −1 kiezen,

dan kloppen de tweede en derde vergelijking al als x2, x3 en x4 niet groter zijn dan hun bovengrenzen. We

hoeven dus niet langer x4 = 1 te gebruiken om de tweede vergelijking op te lossen. We hebben oneindig veel

waarden x4 ≤ 1 die voldoen aan de vergelijking.
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Ten slotte beschouwen we het geval waarin geen oplossing voor ons stelsel van vergelijkingen bestaat.

2 ⊙ x1 ⊕ 1 ⊙ x2 ⊕ 2 ⊙ x3 ⊕ 4 ⊙ x4 = 7

0 ⊙ x1 ⊕ −5 ⊙ x2 ⊕ 2 ⊙ x3 ⊕ −3 ⊙ x4 = 3

2 ⊙ x1 ⊕ −1 ⊙ x2 ⊕ 5 ⊙ x3 ⊕ −4 ⊙ x4 = 4

−1 ⊙ x1 ⊕ 2 ⊙ x2 ⊕ 3 ⊙ x3 ⊕ 1 ⊙ x4 = 6

Met dezelfde procedure maken we opnieuw de twee tabellen om de beperkingen van de variabelen te vergelijken.

Tabel 5: Uitspraken over het stelsel van lineaire vergelijkingen

Vergelijking

Variabele
x1 x2 x3 x4

(1) 2 + x1 ≤ 7 1 + x2 ≤ 7 2 + x3 ≤ 7 4 + x4 ≤ 7

(2) x1 ≤ 3 −5 + x2 ≤ 3 2 + x3 ≤ 3 −3 + x4 ≤ 3

(3) 2 + x1 ≤ 4 −1 + x2 ≤ 4 5 + x3 ≤ 4 −4 + x4 ≤ 4

(4) −1 + x1 ≤ 6 2 + x2 ≤ 6 3 + x3 ≤ 6 1 + x4 ≤ 6

Tabel 6: Beperkingen van de variabelen

Vergelijking

Variabele
x1 x2 x3 x4

(1) x1 ≤ 5 x2 ≤ 6 x3 ≤ 5 x4 ≤ 3

(2) x1 ≤ 3 x2 ≤ 8 x3 ≤ 1 x4 ≤ 6

(3) x1 ≤ 2 x2 ≤ 5 x3 ≤ −1 x4 ≤ 8

(4) x1 ≤ 7 x2 ≤ 4 x3 ≤ 3 x4 ≤ 5

Minimum min{5, 3, 2, 7} = 2 min{6, 8, 5, 4} = 4 min{5, 1,−1, 3} = −1 min{3, 6, 8, 5} = 3

Hier zien we dat er geen cel is gemarkeerd in de tweede rij van de tabel. Dit is het geval omdat er strengere

beperkingen zijn voor alle variabelen dan die in deze vergelijking. Maar dit leidt nu tot het feit dat we voor alle

variabelen waarden kiezen die kleiner zijn dan gegeven door de vergelijking. Hierdoor is echter het maximum

van de sommen uit de tweede vergelijking is niet langer drie en klopt de vergelijking dus niet.

Als we de variabelen op de gebruikelijke manier kiezen, d.w.z. x1 = 2, x2 = 4, x3 = −1 en x4 = 3, en dit

invullen in de tweede vergelijking, krijgen we

2⊕ −5⊙ 4 ⊕ 2⊙−1 ⊕ −3⊙ 3 = 2 ⊕ −1 ⊕ 1 ⊕ 0 = 2 ̸= 3.

Aangezien aan de tweede vergelijking niet kan worden voldaan terwijl aan de andere drie vergelijkingen wordt

voldaan, is er geen oplossing voor dit stelsel van vergelijkingen.

In de volgende opgave kun je zelf een stelsel vergelijkingen proberen op te lossen. De tabellen, die we voor de

voorbeelden hebben gemaakt, zijn duidelijk en voorkomen onoplettendheid. Maar als je eenmaal het principe

van het vinden van een oplossing hebt begrepen, kun je zo’n stelsel vergelijkingen duidelijk sneller oplossen als

je een aantal stappen in je hoofd doet en niet alles opschrijft.
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Opgave 3.

Los het volgende stelsel van lineaire vergelijkingen op:

4 ⊙ x1 ⊕ 5 ⊙ x2 ⊕ 1 ⊙ x3 = 6

2 ⊙ x1 ⊕ 7 ⊙ x2 ⊕ 3 ⊙ x3 = 7

4 ⊙ x1 ⊕ 9 ⊙ x2 ⊕ 1 ⊙ x3 = 8

Ten slotte staan de belangrijkste definities, formules en de oplossingsstrategie van lineaire stelsels van vergelij-

kingen in de max-plus-algebra in het volgende kader.

Notitieblok voor Hoofdstuk 2.
Samenvatting van de belangrijkste informatie uit dit hoofdstuk.

• x⊕ y := max{x, y}

• x⊙ y := x+ y

• Eenheidselement van ⊕: ε := −∞

• Eenheidselement van ⊙: e := 0

• Voor ⊕ en ⊙ gelden de associatieve wet, de commutatieve wet en de distributieve wet.

• ⊕ is niet inverteerbaar en ⊙ is alleen inverteerbaar voor de reële getallen.

• min{a, b} = (a⊙ b)⊙ (−(a⊕ b))

• Er zijn drie mogelijkheden voor stelsels lineaire vergelijkingen in de max-plus-algebra: Ze zijn eenduidig

oplosbaar, ze hebben oneindig veel oplossingen of ze hebben geen oplossing. Als er een oplossing is,

dan komt dit overeen met de strengste grenzen van de gëısoleerde variabelen. Deze kunnen het

eenvoudigst bepaald worden met behulp van een tabel (of een tabelachtige notatie).

Geval 1.: In elke rij is er precies één cel met een strengste grens.

→ Unieke oplossing

Geval 2.: Elke rij bevat een strengste beperking, waarbij minstens één rij meerdere strengste beperkingen

bevat.

→ Oneindig veel oplossingen

Geval 3.: Er is minstens één rij die geen strengste beperking bevat.

→ Geen oplossingen
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3 Max-plus als dienstregeling-algebra

Nu je bekend bent met de max-plus-structuur, kunnen we gaan kijken naar het zelf opstellen van dienst-

regelingen. Laten we hiervoor een eenvoudig voorbeeld bekijken van hoe feiten worden gemodelleerd in de

max-plus-algebra en welke informatie we op deze manier kunnen aflezen. We willen kijken van welke verbin-

dingen de kortst mogelijke cykeltijd afhankelijk is, hoe we regelmatige vertrektijden krijgen en hoe individuele

vertragingen een heel netwerk kunnen bëınvloeden.

3.1 De analyse van een wegennetwerk

Hiervoor beschouwen we alleen de drie stations Bad Neuenahr, Remagen en Linz, die als volgt met elkaar zijn

verbonden: Er is een buslijn die van Bad Neuenahr naar Remagen loopt en weer terug. Voor deze verbinding

worden twee bussen ingezet, waarvan de ene in Bad Neuenahr begint en de andere in Remagen. De route

van Bad Neuenahr naar Remagen duurt 23 minuten. Van Remagen tot Bad-Neuenahr neemt de bus vanwege

verkeersregels een iets andere route die 25 minuten duurt. Voor het gemak zijn overstaptijden al in de reistijd

verwerkt. Van Remagen naar Linz en terug is een veerboot die 8 minuten duurt in beide richtingen, inclusief

overstaptijden. Voor deze verbinding worden ook twee veerboten gebruikt. De ene veerboot vertrekt vanuit

Remagen en de andere veerboot vertrekt vanaf de aanlegsteiger van Linz. In Linz is er een buslijn die een rondje

binnen Linz rijdt en na 15 minuten weer klaar is voor gebruik. In Bad Neuenahr rijdt er ook een bus door de

stad, die na 22 minuten weer terugkeert naar het busstation, van waaruit ook de bus naar Remagen vertrekt.

Figuur 5: Wegennetwerk Bad Neuenahr - Remagen - Linz

Nu moeten de respectievelijke vertrektijden op een station hetzelfde zijn, zodat de mogelijkheid voor overstap

bestaat. De twee bussen die in Bad Neuenahr starten, vertrekken tegelijkertijd. De bus van Remagen naar Bad

Neuenahr vertrekt tegelijk met de veerboot van Remagen naar Linz en de veerboot vanuit Linz naar Remagen

tegelijk met de bustour in Linz.

Ter illustratie willen we de informatie in een graaf weergeven. Grafen bestaan uit zogenaamde knopen, die door

zijden met elkaar verbonden zijn. De zijden hebben een vaste richting en gewicht, die in ons geval overeenkomen

met de reistijden van de ene plaats naar de andere. De knopen zijn de stations. Hierin zijn Bad Neuenahr als

S1, Remagen als S2 en Linz als S3 gekozen.
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Figuur 6: Graaf van het wegennetwerk Bad Neuenahr - Remagen - Linz

De bussen en de veerboten moeten in eerste instantie allemaal tegelijk starten. De tijd van elk “nulde” vertrek op

de stations is dus na nul minuten. We noemen dit het “nulde” vertrek om duidelijk te maken dat dit vertrektijden

zijn die niet afhankelijk zijn van de aankomsttijden van voorgaande bussen of veerboten. We verwijzen naar

het volgende vertrek vanaf het betreffende station als het eerste vertrek, als beide vervoersmiddelen daar zijn

aangekomen.

Tabel 7: Tijdstippen van het “nulde” vertrek van de stations

Station Tijdstip van het “nulde“ vertrek

S1 0 min

S2 0 min

S3 0 min

Om de presentatie van de vertrektijden te vereenvoudigen, leggen we deze informatie vast in een zogenaamde

vector. We duiden de “nulde” vertrektijd op station Si aan met xi(0), dus in ons geval geldt x1(0) = x2(0) =

x3(0) = 0. We vatten nu de individuele vertrektijden samen in onze vector.

x(0) =

x1(0)

x2(0)

x3(0)

 =

0

0

0


Omdat we drie stations hebben, heeft onze vector ook drie componenten. In het algemeen schrijven we x(k)

voor de k-de vertrektijden op de afzonderlijke stations.

x(k) =

x1(k)

x2(k)

x3(k)


We willen nu kijken wanneer de bussen de volgende keer kunnen vertrekken vanaf de afzonderlijke stations.

Hiervoor kijken we eerst wanneer de vervoersmiddelen op hun respectievelijke bestemmingen aankomen. Als er

geen directe verbinding is tussen twee plaatsen, wordt als aankomsttijd ε ingevuld.

Tabel 8: Aankomsttijden op het station na het “nulde” vertrek

Aankomst in

komend uit
S1 S2 S3 laatste aankomst

S1 22 min 25 min ε 25 min

S2 23 min ε 8 min 23 min

S3 ε 8 min 15 min 15 min

In de rechterkolom van de tabel staat de laatste aankomst van een vervoersmiddel op de stations. Dit is

van belang voor de eerstvolgende vertrektijd, aangezien het vervoersmiddel voor het overstappen alleen kan

vertrekken van een station als alle vervoersmiddelen die naar dit station moeten, zijn aangekomen. Het tijdstip

15



van het eerste vertrek op een station komt overeen met het tijdstip van de laatste aankomst van een gekoppelde

bus of veerboot.

Tabel 9: Tijdstippen van de eerste vertrektijden van de stations

Station Tijdstip van het eerste vertrek

S1 25 min

S2 23 min

S3 15 min

De tijden van het eerste vertrek op de stations kunnen worden weergegeven in de vector x(1).

x(1) =

x1(1)

x2(1)

x3(1)

 =

25

23

15


In het algemeen kunnen we de (k + 1)-de vertrektijd van een station schrijven als een functie van de k-de

vertrektijd. Vertrekken vanaf station S1 kan pas als zowel de bus die het rondje in Bad Neuenahr rijdt als de

bus die komt uit Remagen, zijn aangekomen. We kunnen nu dus het vertrek in Bad Neuenahr beschrijven als

een functie van de eerdere vertrektijden van S1 en S2:

x1(k + 1) = max{x1(k) + 22, x2(k) + 25}.

Op dezelfde manier kunnen we ook de (k + 1)-de vertrektijden van S2 en S3 formuleren:

x2(k + 1) = max{x1(k) + 23, x3(k) + 8}

x3(k + 1) = max{x2(k) + 8, x3(k) + 15}.

We kunnen deze drie vergelijkingen nu combineren in een vector en de bewerkingen maximum en optellen

vervangen door onze nieuw gëıntroduceerde symbolen:

x(k + 1) =

max{x1(k) + 22, x2(k) + 25}
max{x1(k) + 23, x3(k) + 8}
max{x2(k) + 8, x3(k) + 15}

 =

x1(k)⊙ 22⊕ x2(k)⊙ 25

x1(k)⊙ 23⊕ x3(k)⊙ 8

x2(k)⊙ 8⊕ x3(k)⊙ 15


Met behulp van deze vector kunnen de tweede vertrektijden eenvoudig worden berekend.

x(2) =

x1(1)⊙ 22⊕ x2(1)⊙ 25

x1(1)⊙ 23⊕ x3(1)⊙ 8

x2(1)⊙ 8⊕ x3(1)⊙ 15

 =

25⊙ 22⊕ 23⊙ 25

25⊙ 23⊕ 15⊙ 8

23⊙ 8⊕ 15⊙ 15

 =

48

48

31



De overige vertrektijden kunnen nu op dezelfde manier worden bepaald.

x(3) =

73

71

56

 x(4) =

96

96

79

 x(5) =

121

119

104

 x(6) =

144

144

127
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Om de dienstregeling beter te kunnen analyseren, zetten we de elementen van de afzonderlijke vectoren in ko-

lommen in een tabel:

Tabel 10: Vertrektijden van de stations met gelijktijdig vertrek van vervoersmiddelen

Station

Vertrek
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

S1 0 25 48 73 96 121 144 169 192 217 240 265 288 313 336

S2 0 23 48 71 96 119 144 167 192 215 240 263 288 311 336

S3 0 15 31 56 79 104 127 152 175 200 223 248 271 296 319

We hebben dus al een mogelijk tijdschema gevonden. De vertrekken op de stations kunnen later zijn dan deze

berekende tijden. Opvallend is echter dat de tijd tussen twee vertrekken niet hetzelfde is. Het tijdsverschil

tussen het j-de en het (j + 1)-de vertrek staan in de volgende tabel in de (j + 1)-de kolom.

Tabel 11: Tijd tussen twee vertrekken van de stations bij gelijktijdig vertrek van vervoersmiddelen

Station

Vertrek
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

S1 25 23 25 23 25 23 25 23 25 23 25 23 25 23

S2 23 25 23 25 23 25 23 25 23 25 23 25 23 25

S3 15 16 25 23 25 23 25 23 25 23 25 23 25 23

We zien dat de tijd tussen twee vertrekken afvlakt en afwisselend 23 en 25 minuten is. Voor een zo regelmatig

mogelijke dienstregeling zou het goed zijn als er altijd evenveel tijd zit tussen twee opeenvolgende vertrekken.

Om een dergelijke staat te bereiken, veranderen we de tijden van het “nulde” vertrek. In eerste instantie laten

we alleen het vervoer vanaf station S3 vertrekken, dus in Linz. Slechts 16 minuten daarna moeten de bus en

veerboot beginnen bij station S2, voordat nog een minuut later ook de twee bussen starten vanaf station S1 in

Bad Neuenahr. De “nulde” vertrektijden kunnen we dan met de volgende vector representeren:

x(0) =

17

16

0


Deze cijfers lijken op het eerste gezicht erg arbitrair. We zullen later zien waarom we deze hebben gekozen.

Maar als we nu naar de tijden kijken, zien we dat het tijdsinterval tussen twee opeenvolgende vertrekken nu

altijd 24 minuten is, zoals weergegeven in de volgende twee tabellen.

Tabel 12: Vertrektijden van de stations met aangepaste start van vervoersmiddelen

Station

Vertrek
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

S1 17 41 65 89 113 137 161 185 209 233 257 281 305 329 353

S2 16 40 64 88 112 136 160 184 208 232 256 280 304 328 352

S3 0 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 312 336
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Tabel 13: Tijd tussen twee vertrekken van de stations met een aangepaste van vervoersmiddelen

Station

Vertrek
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

S1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

S2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

S3 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

We hebben nu een tijdschema gemaakt dat optimaal is voor onze omstandigheden. De frequentie van vertrek

kan niet toenemen zonder het gebruik van andere transportmiddelen, aangezien de lus tussen Remagen en Bad

Neuenahr het langst duurt (48 minuten) en er rijden twee bussen op de route. De vertrekken kunnen daarom,

als ze regelmatig willen zijn, niet vaker dan elke 48
2 = 24 minuten plaatsvinden. Omdat de lus tussen Remagen

en Bad Neuenahr bepalend is voor de cykeltijd, noemen we de cykel in de graaf ook wel de kritieke cykel.

Opgave 4.

Denk na over de gevolgen van vertragingen bij individuele vervoersmiddelen op de hele dienstregeling. Hoe en

voor hoe lang hebben vertragingen invloed op de respectievelijke lijnen? Onderzoek verschillende scenario’s.

Ga uit van de dienstregeling die je kunt vinden in tabel 12.

Zoals we al hebben gezien, hangt de mogelijke vertrekfrequentie af van de lus die, in verhouding tot het aantal

vervoersmiddelen dat erover rijdt, de langste reistijd heeft. De kritieke cykel is ook relevant voor de afweging

in welke lus een aanvullend vervoersmiddel moet worden gebruikt, om een kleiner tijdsinterval tussen twee

vertrekken te krijgen. In ons geval kunnen we alleen de vertrekfrequentie verhogen door nog een bus toe te

voegen op de lus tussen Bad Neuenahr en Remagen. Voor ons nieuwe netwerk hebben we het startpunt van deze

bus in Remagen gezet. Aangezien we de starttijden nog niet hebben verschoven, zijn het nulde en eerste vertrek

tegelijkertijd vanuit Remagen richting Bad Neuenahr. Het eerste vertrek in Bad Neuenahr kan plaatsvinden

wanneer de bussen uit Remagen aankomen. De bus voor de Bad Neuenahr-lus en een van de twee bussen die zijn

gekomen uit Remagen vertrekken op hetzelfde moment. De tweede bus van Remagen wacht in Bad Neuenahr

tot de bus van de Bad Neuenahr-lus terugkeert, om tegelijkertijd te vertrekken. Dit betekent dat het tweede

vertrek in Bad Neuenahr onmiddellijk gaat plaatsvinden na de terugkeer van de bus die de Bad Neuenahr-lus

reed. Het tijdstip van het tweede vertrek kan worden beschreven met max{x1(1) + 22, x2(0) + 25}. Het tweede

vertrek vanaf S1 vindt uiteraard onmiddellijk plaats wanneer de bus op de Bad Neuenahr-lus terugkeert, omdat

de bus uit Remagen al was aangekomen met de bus die parallel is gestart en dus al in Bad Neuenahr wacht.

Desalniettemin beschrijven we het tweede vertrek van S1 als het maximum van de twee aankomsten om dit te

vertalen naar een algemene formule. Omdat de bussen altijd wachten totdat ze tegelijkertijd met een andere

bus kunnen vertrekken, is het niet mogelijk dat de ene bus een andere inhaalt.

Dus in het algemeen vindt het (k+1)-de vertrek in Bad Neuenahr plaats als de bus van de Bad Neuenahr-lus

is teruggekeerd na het k-de vertrek en een bus die begon op de (k−1)-de vertrektijd in Remagen is aangekomen.

De nieuwe vergelijking voor x(k + 1) is nu

x(k + 1) =

max{x1(k) + 22, x2(k − 1) + 25}
max{x1(k) + 23, x3(k) + 8}
max{x2(k) + 8, x3(k) + 15}

 =

x1(k)⊙ 22⊕ x2(k − 1)⊙ 25

x1(k)⊙ 23⊕ x3(k)⊙ 8

x2(k)⊙ 8⊕ x3(k)⊙ 15

 .

Zoals we in de vector zien, hangt de (k + 1)-de vertrektijd van S1 niet alleen af van de k-de, maar ook van de

(k− 1)-de vertrektijd. Om de (k+1)-de vertrektijd te bepalen, moet zowel de k-de als de (k− 1)-de vertrektijd

bekend zijn. Om altijd op basis van de k-de vertrektijden de tijden van de (k+1)-de vertrekken kunnen bepalen,
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willen we een vergelijking opstellen voor x(k + 1) die alleen afhankelijk is van x(k). Dit kunnen we bereiken

door een virtueel station S4 te introduceren en het k-de vertrek te definiëren als het (k − 1)-de vertrek van S2.

De reistijd tussen S2 en S4 is nul minuten, omdat deze halte alleen virtueel werd ingevoerd als een knoop van

waaruit een andere bus vertrekt. De twee stations S2 en S4 liggen dus op dezelfde plek, maar de vertrektijden

zijn anders. Er verandert niets aan de reistijden van S4 naar S1 en aangezien de reistijd tussen S2 en S4 nul is,

verandert de reistijd van S2 naar S1 niet door het extra station.

s1 s3
23

025

22
15

8

8

s2
s4

Figuur 7: Graaf van het routenetwerk met een extra bus

Als we naar de graaf kijken, zien we dat het virtuele station zo is gekozen dat

x(k + 1) =


x1(k)⊙ 22⊕ x4(k)⊙ 25

x1(k)⊙ 23⊕ x3(k)⊙ 8

x2(k)⊙ 8⊕ x3(k)⊙ 15

x2(k)⊙ 0

 .

De nieuwe dienstregeling en de tijd tussen twee vertrekken staan in de onderstaande tabellen.

Tabel 14: Vertrektijden van de afzonderlijke stations met virtueel station S4 bij gelijktijdige start

Station

Vertrek
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

S1 0 25 47 69 91 113 135 157 179 201 223 245 267 289 311

S2 0 23 48 70 92 114 136 158 180 202 224 246 268 290 312

S3 0 15 30 56 78 100 122 144 166 188 210 232 254 276 298

S4 0 0 23 48 70 92 114 136 158 180 202 224 246 268 290

Tabel 15: Tijden tussen twee vertrekken op de stations met een virtueel station S4 bij gelijktijdige start

Station

Vertrek
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

S1 0 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

S2 0 23 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

S3 0 15 16 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

S4 0 22 1 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Ook hier hebben we vaste vertrektijden. De tijd tussen twee vertrekken is vanaf het vierde vertrek altijd 22

minuten, wat veroorzaakt wordt door onze nieuwe kritieke cykel. Dit is nu de Bad Neuenahr-lus, waarvan de

reistijd 22 minuten is. We kunnen dus geen hogere frequentie bereiken zonder een nieuw vervoermiddel toe

te voegen. We krijgen de vroegst mogelijke naleving van de cykeltijd om de 22 minuten als we de starttijden

weer veranderen. Hiervoor laten we eerst de bus bij het virtuele station S4 starten, bij station S3 vertrekken de

vervoersmiddelen na 8 minuten, bij S1 na 21 minuten en bij S2 na 22 minuten. Dit resulteert in de volgende

tijden.

Tabel 16: Vertrektijden van de afzonderlijke stations met virtueel station S4 bij een verschillende start
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Station

Vertrek
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

S1 21 43 65 87 109 131 153 175 197 219 241 263 285 307 329

S2 22 44 66 88 110 132 154 176 198 220 242 264 286 308 330

S3 8 30 52 74 96 118 140 162 184 206 228 250 272 294 316

S4 0 22 44 66 88 110 132 154 176 198 220 242 264 286 308

De cykeltijd van 22 minuten wordt nu vanaf het allereerste vertrek aangehouden. Het is goed om ook bij het

nieuwe netwerk kort na te denken over de effecten van files en vertragingen.

We kunnen de vertrekfrequentie opnieuw verhogen door een ander vervoermiddel toe te voegen aan de Bad

Neuenahr-lus, de kritieke cykel. Voeren we een nieuwe bus in die begint en eindigt in S1, dan krijgen we nu in

onze vergelijking voor x(k + 1)

x(k + 1) =


max{x1(k − 1) + 22, x4(k) + 25}

max{x1(k) + 23, x3(k) + 8}
max{x2(k) + 8, x3(k) + 15}

x2(k)

 =


x1(k − 1)⊙ 22⊕ x4(k)⊙ 25

x1(k)⊙ 23⊕ x3(k)⊙ 8

x2(k)⊙ 8⊕ x3(k)⊙ 15

x2(k)

 .

Ook voor deze vergelijking introduceren we een nieuwe virtuele halte S5, waarvan het k-de vertrek overeen komt

met het (k − 1)-de vertrek vanaf S1.

s4

s5 s1 s3
23

0
0

25

22
15

8

8

s2

Figuur 8: Graaf van het routenetwerk met twee extra bussen

We krijgen weer een vector waarin de (k + 1)-de vertrektijd alleen afhankelijk is van de k-de vertrektijd:

x(k + 1) =


x5(k)⊙ 22⊕ x4(k)⊙ 25

x1(k)⊙ 23⊕ x3(k)⊙ 8

x2(k)⊙ 8⊕ x3(k)⊙ 15

x2(k)

x1(k)

 .

Met behulp van deze nieuwe bus kunnen de stations met een hogere frequentie bussen laten vertrekken en als

we de vervoersmiddelen op alle stations tegelijkertijd laten starten, krijgen we deze nieuwe dienstregeling:
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Tabel 17: Vertrektijden van de afzonderlijke stations met virtuele stations S4 en S5 bij gelijktijdige start

Station

Vertrek
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

S1 0 25 25 48 73 73 96 121 121 144 169 169 192 217 217

S2 0 23 48 48 71 96 96 119 144 144 167 192 192 215 240

S3 0 15 31 56 71 86 104 119 134 152 167 182 200 215 230

S4 0 0 23 48 48 71 96 96 119 144 144 167 192 192 215

S5 0 0 25 25 48 73 73 96 121 121 144 169 169 192 217

Wat opvalt aan deze dienstregeling is dat op stations S1 en S2 twee opeenvolgende vertrekken gelijktijdig plaats-

vinden. Op S1 vinden bijvoorbeeld het eerste en tweede vertrek plaats na 25 minuten. In deze context zou dit

betekenen dat er twee bussen direct achter elkaar reden. Dit leidt tot een hogere gemiddelde vertrekfrequentie,

maar vanwege de onregelmatigheid van de vertrekken is dit niet echt een verbetering voor onze dienstrege-

ling. Gemiddeld zit er nu 16 minuten tussen twee vertrekken, zoals weergegeven in de volgende tabel met de

tijdsverschillen tussen twee vertrekken.

Tabel 18: Tijd tussen twee vertrekken met virtuele stations S4 en S5 bij gelijktijdige start

Station

Vertrek
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

S1 25 0 23 25 0 23 25 0 23 25 0 23 25 0

S2 23 25 0 23 25 0 23 25 0 23 25 0 23 25

S3 15 16 25 15 15 18 15 15 18 15 15 18 15 15

De nieuw gemaakte dienstregeling kan nu opnieuw worden geanalyseerd om verder te kunnen worden geopti-

maliseerd. We kunnen, net als voorheen, bekijken welke vertrektijden het meest logisch zijn voor een reguliere

dienstregeling en waar een aanvullend vervoersmiddel toegevoegd zou moeten worden om de vertrekfrequentie

te verhogen. De volgende starttijden, zoals je zelf kunt nagaan, resulteren in een schema waarbij elke 16 minuten

vervoersmiddelen vertrekken van elk station.

Tabel 19: Vertrektijden van de afzonderlijke stations met virtuele stations S4 en S5 bij verschillende start

Station

Vertrek
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

S1 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240

S2 23 39 55 71 87 103 119 135 151 167 183 199 215 231 247

S3 15 31 47 63 79 95 111 127 143 159 175 191 207 223 239

S4 7 23 39 55 71 87 103 119 135 151 167 183 199 215 231

S5 0 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224

We hebben al gezien dat de optimale timing van een verkeersnetwerk afhangt van goed gekozen starttijden. Nu

is de vraag natuurlijk hoe we deze starttijden slim kunnen bepalen. Om hiervoor een strategie te ontwikkelen

hebben we eerst wat kennis nodig over de representatie van ons netwerk als matrix en matrixberekening in

de max-plus-algebra. Dit doen we in de volgende paragraaf en we beschrijven hoe we de optimale cykeltijden

kunnen bepalen. Eerst mag je met behulp van de volgende opgave controleren of je de vorige toepassingsgere-

lateerde inhoud hebt begrepen.
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Opgave 5.

Kijk naar de huidige dienstregeling en bedenk welke lus nu overeenkomt met onze kritieke cykel, dat wil zeggen,

het cruciale element van het netwerk dat de vertrekfrequentie bepaalt. Wat gebeurt er als je een bus of veerboot

toevoegt aan de verschillende lussen?

Notitieblok bij Hoofdstuk 3.1.

Samenvatting van de belangrijkste informatie uit het hoofdstuk.

• Een graaf bestaat uit knopen en gewogen zijden die de knopen verbinden.

• In de context van een dienstregeling kunnen knopen worden gëınterpreteerd als stations en de gewogen

zijden als reistijd tussen twee stations.

• In de vector x(k) beschrijft de component xi(k) het tijdstip van het k-de vertrek op station Si.

• De vector x(k + 1) beschrijft de tijden van het (k + 1)-de vertrek van de individuele stations en kan

geschreven worden als functie van x(k).

• Door een goede keuze van starttijden zijn vaste vertrektijden te realiseren.

• De cykel met het hoogste gemiddelde gewicht van zijden noemen we de kritieke cykel. Deze cykel beperkt

de mogelijke cykeltijd van het vervoersnetwerk en geeft de best mogelijke cykeltijd voor de vertrekken.

• Om de cykeltijd te verkorten moet op de lus behorende bij de kritieke cykel een extra vervoermiddel

worden ingezet. Extra vervoersmiddelen kunnen worden gesimuleerd door het toevoegen van virtuele

stations.

• De effecten van vertragingen zijn afhankelijk van de cykel waarin ze optreden. Vertragingen binnen de

kritieke cykel blijven behouden, terwijl vertragingen van vervoersmiddelen in de andere cykels geleidelijk

verdwijnen (tenzij ze zo groot zijn dat ze doorwerken in de kritieke cykel).
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3.2 Matrices in de max-plus-algebra

We gaan nu de graaf representeren als een matrix, waaruit alle informatie over de beschikbare kanten en hun

gewichten kan worden afgelezen. Die matrix heeft de vorm van een tabel. De waarde in de j-de kolom en i-de

rij geeft het gewicht van de zijde die loopt van de j-de knoop naar de i-de knoop. Is er geen directe verbinding

van j naar i, dan vullen we ε in.

23

22
15

25

8

8

s3s2s1

Figuur 9: Graaf van het routenetwerk Bad Neuenahr - Remagen - Linz

Voor onze graaf, die de beginvoorwaarden van ons transportnetwerk weergeeft, is de tabel:

Tabel 20: Tabel van de graaf

naar

van
S1 S2 S3

S1 22 25 ε

S2 23 ε 8

S3 ε 8 15

De tabel kunnen we nu weergeven als matrix:

A =

22 25 ε

23 ε 8

ε 8 15

.

De matrix A beschrijft dus alle enkelzijdige paden in de grafiek. In dit hoofdstuk beschouwen we hoe we de

matrices kunnen gebruiken om verdere informatie uit een of meer grafen weer te geven. De matrix voor het

vervoersnetwerk met een extra bus op station S2 wordt volgens de bovenstaande methode:

B =


22 ε ε 25

23 ε 8 ε

ε 8 15 ε

ε 0 ε ε

.

In dit hoofdstuk bekijken we hoe we de matrices kunnen gebruiken om meer informatie van één of meerdere

grafen weer te geven.

Opgave 6. Stel de matrix C op voor het vervoersnetwerk met twee extra bussen, die zich op de stations S2 en

S1 bevinden.

We kunnen de elementen van de matrix beschrijven op basis van hun positie met aij . Bijvoorbeeld, voor A is

het element in de tweede rij en eerste kolom a21 = 23 en het element in de eerste rij en tweede kolom a12 = 25.

Het omzetten van de graaf naar een matrix heeft als voordeel dat we met matrices kunnen rekenen. Hiervoor
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moeten we onze nieuwe operatoren ⊕ en ⊙ ook voor matrices definiëren. Hoe we rekenen met twee matrices,

kan worden afgeleid uit ons oorspronkelijke idee. De duur van opeenvolgende processen moet worden opgeteld

met ⊙ en met ⊕ moet het maximum van meerdere processen die parallel lopen, bepaald worden.

Bij het koppelen van twee matrices met ⊕ wordt de waarde in de twee matrices vergeleken voor elke positie en

het maximum wordt gekozen, wat resulteert in een nieuwe matrix. De grafische interpretatie is duidelijker: om

de bewerking ⊕ uit te kunnen voeren, moeten de grafen van de matrices dezelfde knopen hebben. De zijden

en gewichten kunnen verschillen. De bewerking van twee matrices met ⊕ kan dus alleen worden gedaan als ze

hetzelfde aantal kolommen en rijen hebben. De faseduren en aansluitingen van de fasen van de grafen kunnen

verschillen. Als de matrices worden berekend met ⊕, beschrijft de matrix die we krijgen is een derde graaf

waarvan de zijden de langste faseduur hebben tussen twee knopen.

Dit klinkt in eerste instantie ingewikkeld, daarom illustreren we de matrixbewerking met ⊕ aan de hand van

twee (3× 3)-matrices M en N . Eerst geven we een algemene vorm van de matrices en de bijbehorende grafen.

Dan kijken we naar een voorbeeld met concrete waarden en de graaf die behoort tot de berekende matrix.

M =

m11 m12 m13

m21 m22 m23

m31 m32 m33

 N =

n11 n12 n13

n21 n22 n23

n31 n32 n33



m22

m31

q3q2q1
m21

m11

m13

m32

m12 m23

m33

n22
n31

q3q2q1
n21

n11
n13

n32

n12 n23

n33

Figuur 10: Grafen van de matrices M und N

Om M⊕N te berekenen kiezen we voor het corresponderende element in de j-de kolom en i-de rij het maximum

max{mij , nij}.

M ⊕N =

max{m11, n11} max{m12, n12} max{m13, n13}
max{m21, n21} max{m22, n22} max{m23, n23}
max{m31, n31} max{m32, n32} max{m33, n33}


Voor een concreet voorbeeld is dit

M =

3 7 1

ε ε 8

2 4 ε

 N =

ε 5 3

ε 2 6

8 9 1

 M ⊕N =

3 7 1

ε ε 8

2 4 ε

⊕

ε 5 3

ε 2 6

8 9 1

 =

3 7 3

ε 2 8

8 9 1
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Figuur 11: Grafische representatie van de operatie ⊕ bij matrices

De commutativiteit van ⊕ voor matrices is duidelijk aangezien max{mij , nij} = max{nij ,mij}. De geldigheid

van de associativiteit wordt ook snel duidelijk met de definitie van ⊕. Ook bij het rekenen met matrices is er

een neutraal element van ⊕, dat we Onxm noemen. Dit is een matrix die volledig uit ε’s bestaat:

O3×3 =

ε ε ε

ε ε ε

ε ε ε

 .

De betekenis en grafische interpretatie van ⊙ voor matrices zijn interessant. Een matrix beschrijft het gewicht

van individuele zijden tussen twee knopen. Met de bewerking ⊙ kunnen we het gewicht van opeenvolgende

zijden van een matrix M berekenen. M ⊙M = M⊙2 komt overeen met een matrix die op de ij-de plaats het

grootste gesommeerde gewicht bevat van twee zijden die de j-de knoop verbinden met de i-de knoop van de

graaf van de oorspronkelijke matrix M . M ⊙M ⊙M komt overeen met een matrix die op de ij-de plaats het

grootste gesommeerde gewicht van drie zijden die samen de j-de knoop verbinden met de i-de knoop van de

graaf van de oorspronkelijke matrix M enzovoort. Om het gewicht van twee zijden op te tellen, moet de eerste

zijde naar de knoop gaan waar de tweede zijde vandaan komt. In de matrix komt dit overeen met de elementen

mij en mki, die bij elkaar worden opgeteld. De exacte berekening willen we nu afleiden met behulp van ons

voorbeeld. Om dit te doen, beschouwen we opnieuw de matrix

N =

ε 5 3

ε 2 6

8 9 1

 .

In de matrix N komt de coëfficiënt n32 overeen met het gewicht van de zijde van knoop q2 tot knoop q3. Het

element op dezelfde plaats in de matrix N⊙2 = N ⊙N duiden we aan met n⊙2
32 . Dit element beschrijft nu het

grootste gesommeerde gewicht van twee zijden die de knoop q2 verbinden met q3 in de graaf van N . De grafiek

van N wordt weergegeven in de onderstaande figuur links, waarin de drie mogelijke paden met twee zijden van

q2 tot q3 zijn gemarkeerd met een kleur. Voor de graaf van N⊙2 is het gewicht van de enkele zijde van q2 naar

q3 gelijk aan het maximale gewicht van het twee-zijdige pad, d.w.z. max{5 + 8, 2 + 9, 9 + 1} = 13. De andere

zijden en hun gewichten in de graaf van N⊙2 zijn op dezelfde manier bepaald. De volledige graaf van N⊙2 is te

zien in de onderstaande afbeelding rechts.
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Figuur 12: Grafische representatie van de machtsverheffing van een matrix

Om n32 van N⊙2 te bepalen, wordt dus de derde rij componentsgewijs bij de tweede kolom opgeteld. Het

maximum van deze sommen bepaalt de waarde van het element. Dit kunnen we generaliseren om matrices

direct bij elkaar op te tellen en geen omweg te nemen met een grafische interpretatie. Het ij-de element van

N⊙2 wordt aan de hand van de j-de kolom en i-de rij door max{n1j + ni1, n2j + ni2, n3j + ni3} bepaald. We

bekijken dus de j-de kolom van de tweede matrix en de i-de kolom van de eerste matrix. De paden die we

daarbij bekijken bestaan uit twee zijden en lopen van knoop j naar knoop i. Om het gewicht te bepalen, tellen

we het eerste element in de j-de kolom op bij het eerste element van de i-de rij. Op dezelfde manier doen we

dit voor het tweede element de van de j-de kolom en het tweede element van de i-de rij. We gaan zo door

tot we het einde van de kolommen en rijen bereikt hebben. Vervolgens kiezen we de grootste van de zonet

berekende sommen als element voor de nieuwe matrix. Dit is op het eerste gezicht niet intüıtief, omdat we

als reziger zo snel mogelijk van de ene plek naar de andere plek willen. Ons doel is echter een cykel te vin-

den die alle vervoersmiddelen kan bevatten. Daarvoor moeten we eerst de paden met de langste reistijd bekijken.

Natuurlijk kun je ook twee verschillende matrices met ⊙ bewerken, wanneer het aantal kolommen van de eerste

matrix gelijk is aan het aantal rijen in de tweede matrix. Dit is ons geval echter niet heel interessant. We

willen de opeenvolgende zijden van dezelfde graaf sommeren, dus de gewichten van paden samengesteld uit

meerdere zijden bepalen. De vermenigvuldiging van verschillende matrices kan toch toegepast worden, als een

dienstregeling verandert en we de reistijd tussen twee stations moeten bepalen, waaarbij een wijziging van de

dienstregeling plaatsvindt na een tussenstation. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer door storingen

andere routes genomen moeten worden of wanneer de nachtdienst afwijkt van de dienstregeling overdag.

We kunnen de rekenregels in het algemeen formuleren voor twee willekeurige grote matrices A met i rijen en j

kolommen en B met j rijen en k kolommen en daarmee voor de elementen cxy van Matrix C = A⊙B, waarbij

x ≤ i en y ≤ k, een formule opstellen waar r de getallen van 1 tot j doorloopt:

cxy = max{b1y + ax1, b2y + ax2, ..., bjy + axj} = max
r=1,2,...,j

{bry + axr} =
⊕

r=1,2,...,j

bry ⊙ axr.

Deze vergelijking schrikt je misschien af, dus laten we meteen naar een voorbeeld kijken. Met behulp van de

algemene rekenregels bepalen we nu N⊙2. Daarbij zijn de termen gemarkeerd van de eerste rij en de tweede

kolom die opgeteld moeten.

N ⊙N =

ε 5 3

ε 2 6

8 9 1

⊙

ε 5 3

ε 2 6

8 9 1



=

max{n11 + n11, n21 + n12, n31 + n13} max{n12 + n11, n22 + n12, n32 + n13} max{n13 + n11, n23 + n12, n33 + n13}
max{n11 + n21, n21 + n22, n31 + n23} max{n12 + n21, n22 + n22, n32 + n23} max{n13 + n21, n23 + n22, n33 + n23}
max{n11 + n31, n21 + n32, n31 + n33} max{n12 + n31, n22 + n32, n32 + n33} max{n13 + n31, n23 + n32, n33 + n33}
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=

max{ε+ ε, ε+ 5, 8 + 3} max{5 + ε, 2 + 5, 9 + 3} max{3 + ε, 6 + 5, 1 + 3}
max{ε+ ε, ε+ 2, 8 + 6} max{5 + ε, 2 + 2, 9 + 6} max{3 + ε, 6 + 2, 1 + 6}
max{ε+ 8, ε+ 9, 8 + 1} max{5 + 8, 2 + 9, 9 + 1} max{3 + 8, 6 + 9, 1 + 1}



=

11 12 11

14 15 8

9 13 15



De bewerking ⊙ is voor matrices niet commutatief. Hier zie je een tegenvoorbeeld.

Zij X =

(
4 2

3 1

)
en Y =

(
3 7

5 6

)
.

3
5

7

6

    X    Y

k2k14
3

2

1k2k1

Figuur 13: Grafische voorstelling van de matrices X en Y

Dan geldt:

X ⊙ Y =

(
4 2

3 1

)
⊙

(
3 7

5 6

)
=

(
max{3 + 4, 5 + 2} max{7 + 4, 6 + 2}
max{3 + 3, 5 + 1} max{7 + 3, 7 + 1}

)
=

(
7 11

6 10

)
,

aber Y ⊙X =

(
3 7

5 6

)
⊙

(
4 2

3 1

)
=

(
max{4 + 3, 3 + 7} max{2 + 3, 1 + 7}
max{4 + 5, 3 + 7} max{2 + 5, 1 + 6}

)
=

(
10 8

9 7

)
.

Je kunt je ook afvragen wat er gebeurt wanneer je van de matrices een grafische interpretatie maakt. Je zult dan

snel tot de conclusie komen dat de commutativiteit niet geldt, want het maakt niet uit of we het gewicht van

de zijden van de eerste en tweede knopen van een graaf met het gewicht van de zijden van de tweede en eerste

knopen van een andere graaf sommeren of andersom. De twee volgende grafen horen bij de matrices die ho-

ren bijX⊙Y en Y ⊙X. Daarbij geven de kleuren van de gewichten van de zijden aan uit welke matrix ze komen.

   X  Y 

3 + 3 = 6

k2k1 3 + 7 = 10

4 +7 = 11

4 + 3 = 7

5 + 4 = 9

k2k1
6 + 1 = 7

7 + 1 = 8

3 + 4 = 7

    Y  X 

Figuur 14: Grafische voorstelling van het verschil tussen X ⊙ Y en Y ⊙X

Door onze matrix A die het verkeersnetwerk rond Remagen representeert te kwadrateren, kunnen we berekenen

hoe lang het duurt om van Linz naar Bad Neuenahr of van Bad Neuenahr naar Linz te reizen:

A⊙2 =

22 25 ε

23 ε 8

ε 8 15

⊙

22 25 ε

23 ε 8

ε 8 15

 =

48 47 33

45 48 23

31 23 30

 .
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Nu bevat de matrix A⊙2 informatie over hoe lang het duurt om te reizen tussen twee stations via een tussen-

station. Het element a⊙2
31 = 31 geeft bijvoorbeeld aan dat de langste route van Bad Neuenahr naar Linz via een

tussenstation 31 minuten duurt. In dit geval is dit ook de enige route. Er bestaan ook knopen waartussen zich

verschillende twee-zijdige paden bevinden. Als dit het geval is, bevat A⊙2 het pad met het grootste gewicht.

Het element a⊙2
11 = 48 geeft aan dat de langste route vanaf Bad Neuenahr naar zichzelf via een tussenstop 48

minuten duurt. Er zijn twee mogelijke manieren: Van S1 naar S2 en opnieuw terug of twee keer van S1 naar

zichzelf. De eerstgenoemde weg duurt 48 minuten en de tweede genoemde weg duurt 44 minuten. In A⊙2 staat

de tijd van de langste weg, namelijk 48.

Associativiteit geldt ook voor de operatie ⊙ op matrices, aangezien de volgorde van de matrices bepaalt welke

zijden van welke grafen bij elkaar opgeteld worden. Voor drie matrices F,G en H met een passend aantal rijen

en kolommen dus (F ⊙ G) ⊙ H = F ⊙ (G ⊙ H). Bovendien geldt voor rekenen met matrices de distributieve

eigenschap, dus

F ⊙ (G⊕H) = F ⊙G⊕ F ⊙H.

Een voorwaarde daarvoor is wel dat de berekening überhaupt mogelijk is, wat betekent dat het aantal kolommen

van F gelijk aan het aantal rijen van G en dat G en H precies dezelfde afmetingen hebben.

⊙ heeft ook een eenheidselement voor matrices, dat we E noemen. Op de hoofddiagonaal, die loopt van

linksboven naar rechtsonder, is elk element gelijk aan 0, en ϵ op alle andere posities. Je kan jezelf overtuigen dat

voor elke matrix A en de identiteitsmatrix E in de berekening met ⊙ de coëfficiënten van A worden overgenomen,

dus er geldt A⊙ E = E ⊙A = A. De eenheids-(2× 2)-matrix is bijvoorbeeld:

E2×2 =

(
0 ε

ε 0

)
.

Voordat we terugkeren naar ons voorbeeld, willen we je met de volgende oefenopgave de mogelijkheid geven om

zelf met kleine matrices te rekenen. Vectoren zijn ook matrices die maar één kolom hebben. We kunnen dus

het product van een matrix en een vector berekenen met de algemene formule.

Opgave 7.

Bereken de volgende matrices.

(a)

4 8 2

0 7 6

1 ε 4

 ⊙

ε 0 9

5 2 4

9 8 3

 (b)

4 8 2

0 7 6

1 ε 4

 ⊕

ε 0 9

5 2 4

9 8 3



(c)


0 7 4 5

ε 3 1 8

6 5 2 7

9 4 8 3

 ⊙


4

6

0

7

 (d)

(
5 2 2 7

3 5 8 1

)
⊙


7

6

4

9



(e) Laat M =

2 5 ε

8 ε 3

1 9 2

. Bereken M⊙2 := M ⊙M
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Notitieblok bij hoofdstuk 3.2.

Samenvatting van de belangrijkste informatie uit het hoofdstuk.

• Een matrix voor een graaf bevat informatie over het verloop van de zijden en hun gewicht.

• Een matrix kan worden gelezen als een tabel: het element aij in de j-de kolom en de i-de rij beschrijft het

gewicht van de zijde van knoop j naar knoop i.

• ⊕ voor matrices komt overeen met het kiezen van de maximale invoer op elke positie aij .

• ⊕ is zowel associatief als commutatief voor matrices.

• ⊙ met twee matrices komt overeen met de berekening van het maximale gewicht van de tweezijdige paden

van knoop j naar knoop i, waarbij de eerste zijde van de rechtermatrix de eerste factor is en de tweede

zijde van de linkermatrix wordt gedefinieerd als de tweede factor.

• De n-de macht van een matrix komt overeen met het maximale gewicht van n-zijdige paden van knoop j

naar knoop i in de graaf van de matrix.

• ⊙ is associatief voor matrices, maar niet commutatief.

• De wet van distributiviteit is van toepassing op ⊕ en ⊙ bij het rekenen met matrices.
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3.3 Eigenwaarden en eigenvectoren

Met behulp van onze matrixrepresentatie kunnen we nu het (k + 1)-de vertrek weergeven als een product van

een matrix en het vorige vertrek. Ons oorspronkelijke transportnetwerk kan nu worden omschreven als:x1(k + 1)

x2(k + 1)

x3(k + 1)

 =

x1(k)⊙ 22⊕ x2(k)⊙ 25

x1(k)⊙ 23⊕ x3(k)⊙ 8

x2(k)⊙ 8⊕ x3(k)⊙ 15

 =

22 25 ε

23 ε 8

ε 8 15

⊙

x1(k)

x2(k)

x3(k)

 .

De elementen van de matrix A beschrijven dus de tijd tussen het k-de en (k + 1)-de vertrek van de stations.

Het element aij stelt de tijd voor die minstens verstreken moet zijn tussen het k-de vertrek van station j en

het (k + 1)-de vertrek van station i. We willen er nu voor zorgen dat er altijd evenveel tijd zit tussen twee

vertrekken. We zoeken dus naar een constante waarde λ zodanig dat het verschil tussen twee vertrekken altijd

precies deze waarde aanneemt. Er moet dus gelden:x1(k + 1)

x2(k + 1)

x3(k + 1)

 =

λ⊙ x1(k)

λ⊙ x2(k)

λ⊙ x3(k)

 := λ⊙

x1(k)

x2(k)

x3(k)

.

Op dit punt hebben we direct gedefinieerd hoe je rekent met een reëel getal λ en een vector met betrekking

tot ⊙: We vermenigvuldigen λ met elke component van de vector. Dit wordt ook wel scalaire vermenigvuldi-

ging genoemd. Als we nu de laatste twee vergelijkingen gelijk maken, krijgen we aan beide kanten de vector x(k):22 25 ε

23 ε 8

ε 8 15

⊙

x1(k)

x2(k)

x3(k)

 = λ⊙

x1(k)

x2(k)

x3(k)

.

Om een vast tijdschema te krijgen, hebben we een vector v en een reële waarde λ nodig, zodat voor de matrix A

geldt dat A⊙ v = λ⊙ v. Als aan deze vergelijking is voldaan, noemen we λ de eigenwaarde en v een eigenvector

van de matrix A. Zo’n vector zou vertrektijden specificeren waarbij alle volgende vertrektijden volgen na een

reguliere cykeltijd λ. We hebben al aan het begin van het hoofdstuk ontdekt dat een regelmatige cykeltijd groter

of gelijk aan het gemiddelde gewicht van alle cykels moet zijn, want anders kunnen niet alle vervoersmiddelen

die cykeltijd lang volhouden. De optimale vaste cykeltijd zou dus overeenkomen met het grootste gemiddelde

gewicht van alle cykels. We bekijken nu hoe we het maximale gemiddelde gewicht van alle cykels in een graaf

kunnen vinden. De gewichten van de eenzijdige cykels kunnen we aflezen uit de hoofddiagonaal van de matrix,

d.w.z. de diagonaal van linksboven naar rechtsonder. Deze waarden beschrijven gewichten van zijden die naar

dezelfde knoop gaan als waar ze vandaan komen. Om ook meerzijdige cykels te beschouwen, beschouwen we

ook de hoofddiagonaal van de machten van de matrix. Op die posities vinden we voor A⊙2 het gewicht van de

grootste tweezijdige cykels en voor A⊙3 het gewicht van de grootste driezijdige cykels. Omdat we het gemiddelde

gewicht willen weten, delen we de waarden van de tweezijdige cykels door twee en die van de driezijdige cykels

door drie. Hier zien we ook waarom we matrixvermenigvuldiging zo hebben gedefinieerd dat bij het berekenen

van de n-de macht het grootste totale gewicht van alle paden tussen twee knopen over n zijden wordt beschouwd.

We geven de eerste drie machten van de matrix A, dus A⊙k voor k = 1, 2, 3, en maken dan een overzichtelijke

tabel waarin we de gemiddelde gewichten van de cykels vergelijken.
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A =

22 25 ε

23 ε 8

ε 8 15

 A⊙2 =

48 47 33

45 48 23

31 23 30

 A⊙3 =

70 73 55

71 70 56

53 56 45


Het volstaat om de eerste drie machten van A te beschouwen, omdat er geen nieuwe relevante cykel met vier

zijden of meer kan worden onderzocht. Zo’n cykel zou kleinere cykels bevatten, die we al hebben bekeken. De

cykel die uit meerdere kleinere cykels bestaat, kan voor ons geen enkel voordeel opleveren, aangezien het gemid-

delde gewicht per zijde in dit geval kleiner dan of gelijk is aan dat van de beste subcykel. Als we bijvoorbeeld

de vierzijdige cykel nemen van S1 via S2 naar S3 en via S2 terug naar S1, dan heeft dit een gemiddeld gewicht

van 23+8+8+25
4 = 64

4 = 16.

s1 s2 s3
23

22
15

25

8

8

s1 s2 s3
23

22
15

25

8

8

Figuur 15: Cykels met vier zijden (links) en twee cykels met twee zijden (rechts)

Deze cykel bestaat echter uit de twee kleinere cykels S1 en S2 evenals S2 en S3. De tweezijdige cykel S1 tot S2

heeft echter een aanzienlijk groter gemiddeld gewicht met 23+25
2 = 48

2 = 24. De andere tweezijdige cykel met

knopen S2 en S3 en een gemiddeld gewicht van 16
2 = 8 trekt het gemiddelde gewicht van de samengestelde cykel

omlaag.

Alleen cykels met maximaal drie zijden komen in aanmerking voor cykels met een maximaal gemiddeld gewicht.

In de tabel kijken we naar het gemiddelde gewicht van al deze cykels. Aan de hand van de rijen worden alle

één- tot driezijdige cykels gescheiden en aan de hand van de kolommen wordt er rekening gehouden met elk

startpunt van de cykels. Let op: de hier gebruikte breuklijnen zijn gewone delingen!

Tabel 21: Gemiddeld gewicht van de cykels

Macht

Invoer
11 22 33

k = 1 22 ε 15

k = 2 48
2 = 24 48

2 = 24 30
2 = 15

k = 3 70
3

70
3

45
3 = 15

Uit tabel 21 kunnen we aflezen dat de grootste waarde van de gemiddelde cykelgewichten 24 is, wat overeen

komt met onze beschouwing van de kritieke cykel van de graaf. De waarde 24 komt zowel voor bij knoop 1,

evenals knoop 2 in de tweede macht, aangezien deze knopen betrokken zijn bij de tweezijdige kritieke cykel.

Aangezien we alle relevante gevallen behandelen bij het maken van de tabel, kunnen we deze procedure gene-

raliseren en gebruiken om het grootste gemiddelde cykelgewicht te bepalen. Dit formuleren we in de volgende

stelling.
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Stelling 1.

Zij A een (n×n)-matrix. Beschouw de tabel die voor elke k ≤ n alle elementen van de hoofddiagonaal van A⊙k

gedeeld door k bevat. Dan is het grootste element van deze tabel gelijk aan het maximale gemiddelde gewicht

van de cykels van de graaf.

Door matrix A te normaliseren met het maximale gemiddelde gewicht van alle cykels kunnen we verdere ei-

genschappen van de paden aflezen. Het maximale gemiddelde gewicht van de cykels komt overeen met de

eigenwaarde, zoals we later zullen zien. Daarom gebruiken we in het vervolg ook voor deze waarde de eigenlijk

voor de eigenwaarde bedoelde variabele λ. We noemen de genormaliseerde matrix Aλ en bepalen deze door alle

waarden met −λ te verschuiven. Het is dus gedefinieerd als Aλ := −λ⊙A, wat betekent dat we het maximale

gemiddelde gewicht van alle cykels afhalen van elk element in A. Het principe is dus analoog aan scalaire

vermenigvuldiging gegeven een vector.

Aλ = −λ⊙A = −24⊙

22 25 ε

23 ε 8

ε 8 15

 :=

−24⊙ 22 −24⊙ 25 −24⊙ ε

−24⊙ 23 −24⊙ ε −24⊙ 8

−24⊙ ε −24⊙ 8 −24⊙ 15

 =

−2 1 ε

−1 ε −16

ε −16 −9

 .

De graaf van de genormaliseerde matrix wordt weergegeven in de onderstaande figuur. Zijden met een gewicht

van minder dan het maximale gemiddelde gewicht zijn nu negatief en zijden waarvan het gewicht groter is, zijn

positief.

s1 s2 s3
-1

-2 -9

1

-16

-16

Figuur 16: Graaf van de genormaliseerde matrix Aλ

Aλ toont de respectievelijke afwijkingen van de gemiddelde cykeltijden. Ook voor Aλ kunnen we nu metmachten

het maximale gewicht bepalen voor paden met verschillende zijdelengten.

A⊙2
λ =

 0 −1 −15

−3 0 −25

−17 −25 −18

 A⊙3
λ =

 −2 1 −17

−1 −2 −16

−19 −16 −27


In A⊙2

λ vinden we op het punt ij de grootste afwijking van tweemaal het gemiddelde gewicht als we van knoop

j via een andere knoop naar knoop i gaan. Hierbij kunnen de afwijkingen van individuele zijden uitmiddelen.

De maximale gewichten van alle paden met één tot n zijden van knoop j tot knoop i samen in de matrix A+
λ .

Hiervoor kiezen we voor elk element a+ij het grootste overeenkomstige element uit de machten van Aλ.

A+
λ = Aλ ⊕A⊙2

λ ⊕A⊙3
λ =

 0 1 −15

−1 0 −16

−17 −16 −9


Door de normalisatie voor de kolommen van de knopen in de kritieke cykel, heeft deze matrix twee nullen in de

diagonaal. Zoals we al hebben gezien, bestaat dit in ons geval uit de knopen 1 en 2. Dit past bij het feit dat
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de eerste twee diagonaalelementen de waarde 0 hebben. We kunnen dus ook hier de kritieke cykel herkennen.

De matrix A+
λ heeft ook nog een praktische eigenschap, namelijk dat we daaruit de eigenvectoren van A direct

kunnen aflezen. De eigenvectoren zijn de kolomvectoren van de knopen die tot de kritieke cykel behoren. In

ons geval krijgen we de eigenvectoren:

v1 =

 0

−1

−17

 und v2 =

 1

0

−16

.

Met een berekening kunnen we snel controleren of dit eigenvectoren zijn. Er geldt namelijk:22 25 ε

23 ε 8

ε 8 15

 ⊙

 0

−1

−17

 =

24

23

7

 = 24 ⊙

 0

−1

−17


Dit is precies de vergelijking waaraan moet worden voldaan om v1 de eigenvector van A te kunnen noemen bij

λ = 24. Op dezelfde manier kan je dit ook laten zien voor v2. Omdat aan de vergelijking is voldaan, weten we

dat in ons voorbeeld het maximale gemiddelde cykelgewicht van A, dat 24 is, gelijk is aan de eigenwaarde van A.

De eigenvectoren helpen ons nu geschikte starttijden te vinden. Hieruit herkennen we al hoe de individuele

vertrekken moeten worden verschoven zodat er een regelmatige cykel ontstaat. In ons geval herkennen we bij-

voorbeeld aan v2 dat het vertrek op station 3 altijd 16 minuten voor het vertrek op station 2 moet plaatsvinden

en 17 minuten voor vertrek vanaf station 1. We kunnen nu de starttijden verschuiven zodat het element in de

laatste rij 0 is, zodat aan het begin er alleen een vertrek bij station 3 is. Hiervoor gebruiken we opnieuw scalaire

vermenigvuldiging en we krijgen:

v = 17⊙ v1 =

 17⊙ 0

17⊙−1

17⊙−17

 =

17

16

0

.

Als je nog eens naar tabel 12 kijkt, zie je dat v exact overeenkomt met onze gekozen starttijden, waarmee we

vervolgens reguliere vertrektijden kregen.

Net zoals we zojuist 17 vermenigvuldigd hebben met v1, kunnen we ook een getal t vinden zodat v1 = t ⊙ v2.

In dit geval is v1 = −1 ⊙ v2. Als er zo’n getal bestaat, noemen we v1 en v2 lineair afhankelijk van elkaar. De

afhankelijkheid volgt logisch uit het feit dat knopen 1 en 2 beide deel uitmaken van de kritieke cykel. Als de

vertrektijden op het ene station regelmatig zijn, moeten ze ook op de andere stations regelmatig zijn, om de

cykeltijd in stand te houden. Deze afhankelijkheid kan bijzonder handig zijn als er, in tegenstelling tot ons voor-

beeld, meerdere kritieke cykels zijn en de afzonderlijke knopen moeten worden toegewezen aan de betreffende

cykel.

We hebben nu met een voorbeeld gezien dat het maximale gemiddelde gewicht van alle cykels gelijk is aan een

eigenwaarde en hoe we een eigenvector voor deze eigenwaarde kunnen verkrijgen. Dat we de eigenvectoren direct

uit de matrix A+
λ konden aflezen was geen toeval, deze methode werkt algemeen. Om hetzelfde te kunnen doen

voor andere matrices, willen we laten zien dat A+
λ altijd de eigenvectoren van een matrix A geeft en dat het

maximale gemiddelde gewicht van alle cykels een eigenwaarde van A is. Deze eigenschap en de zojuist herkende

lineaire afhankelijkheid van knopen van dezelfde cykel vatten we samen in de volgende stelling.
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Stelling 2.

Zij A een (n×n)-matrix met bijbehorende graaf G en λ het grootste gemiddelde gewicht van alle cykels van A.

Laat bovendien Aλ = −λ⊙ A de matrix zijn verschoven door λ en A+
λ = Aλ ⊕ A⊙2

λ ⊕ · · · ⊕ A⊙n
λ de matrix die

het maximale gewicht geeft van alle paden met maximaal n zijden. Dan geldt:

1. Als het k-de diagonaalelement van de matrix A 0 is, dan is de corresponderende kolomvector vk een

eigenvector van A met eigenwaarde λ.

2. Als vi en vj twee eigenvectoren zijn van A met eigenwaarde λ en de knopen i en j in dezelfde kritieke

cykel liggen, is er een constante µ zodat µ⊙ vi = vj .

We hebben het bewijs van deze stelling in de bijlage van het voorbereidende materiaal gestopr, omdat het bewijs

niet relevant zal zijn voor het toernooi en alleen bedoeld is om je te helpen met het begrijpen van de procedure.

De bewering van de stelling zelf is daarentegen wel belangrijk omdat het samenvat hoe we eigenwaarden en

eigenvectoren kunnen bepalen.

Tot slot willen we je aanmoedigen om de procedure zelf uit te proberen. De eerste keer is de machtsverheffing

van onze matrices moeizaam, maar met een beetje oefening en in het beste geval een goede samenwerking als

team, zijn de benodigde matrices snel opgesteld.

Opgave 8.

Bepaal de eigenwaarde en een eigenvector van de twee matrices die door het toevoegen van extra bussen

zijn ontstaan. Je kunt je resultaat eenvoudig controleren door te controleren of de vergelijking A⊙v = λ⊙v klopt.

B =


22 ε ε 25

23 ε 8 ε

ε 8 15 ε

ε 0 ε ε

 C =


ε ε ε 25 22

23 ε 8 ε ε

ε 8 15 ε ε

ε 0 ε ε ε

0 ε ε ε ε
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Notitieblok voor hoofdstuk 3.3.

Samenvatting van de belangrijkste informatie uit het hoofdstuk.

• Je kunt de (k + 1)-de vertrektijden bepalen met x(k + 1) = A ⊙ x(k), waarbij de matrix A de tijden

aangeeft die tussen het k-de en (k + 1)-de vertrek zitten.

• Als er een getal λ en een overeenkomstige vector v is zodat aan de vergelijking A ⊙ v = λ ⊙ v wordt

voldaan, dan noemen we λ de eigenwaarde en v een eigenvector van A.

• Stel dat een vervoersnetwerk wordt beschreven door een matrix. Als we voor een dienstregeling de eigen-

waarde van de matrix nemen als cykeltijd en de waarden van de eigenvector als starttijden, dan heeft deze

dienstregeling regelmatige vertrektijden en de kortst mogelijke cykeltijd.

• Bepaling van de eigenwaarde van een (n× n)-matrix A:

1. Bereken de eerste n machten van de (n× n)-matrix A.

2. Bepaal de gemiddelde cykelgewichten door de elementen van de hoofddiagonalen van de machten te

delen door de exponent van de betreffende macht.

3. Het maximale gemiddelde cykelgewicht komt overeen met de gewenste eigenwaarde λ.

• Bepaling van de eigenvectoren van een (n× n)-matrix A:

1. Stel de genormaliseerde matrix Aλ = −λ⊙A op.

2. Bereken de eerste n machten van Aλ.

3. Stel de matrix A+
λ = Aλ ⊕A⊙2

λ ⊕ · · · ⊕A⊙n
λ op.

4. De kolommen van A+
λ waarvan de elementen op de hoofddiagonaal 0 zijn, zijn eigenvectoren.

• In de max-plus-algebra zijn er oneindig veel lineair afhankelijke eigenvectoren voor een eigenwaarde.
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4 Een busdienstregeling opstellen

Nu we het timen van een transportsysteem hebben behandeld, willen we kijken naar een speciaal geval waarin

we de exacte ritten van twee bussen die gesynchroniseerd zijn willen onderzoeken. Dus, in tegenstelling tot

in het vorige voorbeeld, focussen we niet op de vertrektijden op enkele locaties, maar onderzoeken we twee

specifieke reizen en proberen we zo concreet mogelijke informatie over hen te verkrijgen.

Om het wegverkeer te ontlasten, moeten twee extra buslijnen voor steden in de buurt van Bonn in het weekend

zorgen voor een aantrekkelijke aansluiting op de vrijetijdsbesteding in de regio. Lijn 1 begint in Troisdorf en

gaat via Siegburg en Sankt Augustin naar het centraal station van Bonn. Het gaat dan verder via Alfter en

Bornheim naar Phantasialand. Lijn 2 start in Euskirchen en loopt via Rheinbach en Meckenheim naar het

centraal station. Van daaruit loopt het via de Rheinaue en Königswinter naar Bad Honnef.

BONN

Phantasialand
Brühl

Euskirchen

Sankt Augustin

Alfter

Bornheim

Siegburg

Troisdorf

Rheinbach

Königswinter

Rheinaue

Meckenheim
Bad Honnef

Rhein

2

1

Figuur 17: Wegenkaart voor de busdienstregeling

Om de inwoners van de omgeving van Bonn de mogelijkheid te bieden om zowel een uitstapje te maken naar

het Zevengebergte ten oosten van Bad Honnef als naar Phantasialand, moeten deze twee verbindingen gesyn-

chroniseerd zijn met een overstaptijd van vijf minuten op het centraal station, waar beide bussen wachten om te

vertrekken. De reistijd tussen Troisdorf en Bonn is 55 minuten, tussen Euskirchen en Bonn 60 minuten, tussen

Bonn en Phantasialand 40 minuten en tussen Bonn en Bad Honnef 45 minuten. Ons doel is nu om een optimale

dienstregeling op te stellen waar de cykeltijd uit af te lezen is, waarin over de twee lussen gereden kan worden.

Daarnaast moet het plan ook informatie bevatten over de vertrektijden van de begin- en eindhaltes en de tijden

van overstappen op het centraal station.
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4.1 Synchronisatiegrafen opstellen en interpreteren

Om het routenetwerk te modelleren, onderscheiden we eerst de relevante fasen, die we aanduiden met pi. We

gebruiken ook τi om de bijbehorende faseduren aan te duiden.

Tabel 22: Relevante fasen van het routenetwerk en hun duur

p1 De bus van lijn 1 die in Troisdorf begon, is op weg naar het centraal station van Bonn. τ1
p2 De bus van lijn 2 die in Euskirchen begon, is op weg naar het centraal station van Bonn. τ2
p3 Beide bussen wachten op het centraal station (overstaptijd). τ3
p4 Lijn 1 is op weg naar Phantasialand van het centraal station. τ4
p5 Lijn 2 is op weg naar Bad Honnef van het centraal station. τ5
p6 Lijn 1 is op weg naar het centraal station van Phantasialand. τ6
p7 Lijn 2 is op weg naar het centraal station van Bad Honnef. τ7
p8 Beide bussen wachten op het centraal station (overstaptijd). τ8
p9 Lijn 1 is op weg naar Troisdorf van het centraal station. τ9
p10 Lijn 2 is op weg naar Euskirchen van het centraal station. τ10

De fasen kunnen worden weergegeven in een synchronisatiegraaf met de bijbehorende tijden en procedures staan

voor. Hiervoor voeren we eerst de afzonderlijke fasen in als posities in de graaf. Let op: In onze vorige grafen

werden de stations weergegeven als knopen en de reistijden als gewichten. Bij de synchronisatiegraaf is dit niet

het geval. De cirkelvormige locaties, die lijken op knopen, beschrijven de afzonderlijke fasen met de bijbehorende

faseduur en de overgangen, die als balken worden weergegeven, staan voor de stations waar een synchronisatie

kan worden uitgevoerd. Er is altijd een overgang tussen twee locaties. De overgangen staan dus voor de transitie

tussen twee fasen.

Figuur 18: Synchronisatiegraaf van de buslijnen (Hbf = centraal station)

De startpunten worden weergegeven door een dikke punt op de bijbehorende locatie. Het markeert de huidige

actieve fase en verplaatst wanneer het proces vordert. De faseduur τi wordt ook wel, in de context van synchro-

nisatiegrafen, de vertragingstijd genoemd. Het is immers de tijd die moet verstrijken voordat het puntje de ene

locatie kan verlaten en in de richting van de pijl naar de overgang kan gaan. Een positie blijft dus net zolang

gemarkeerd tot haar faseduur voorbij is. Een overgang heeft geen vertragingstijd, maar geeft pas de volgende

locaties vrij als alle punten die horen bij de inkomende pijlen bij de overgang aangekomen zijn. De overgang van

p1 en p2 naar p3 kan bijvoorbeeld pas gebeuren als er punten op de twee inkomende pijlen staan. Dit is alleen

het geval als de langere vertragingstijd, hier 60 minuten, is verstreken. Direct daarna begint de vertragingstijd
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van p3, aangezien fase p3 pas op dit moment begint.

Je vraagt je op dit moment misschien af waarom we in deze context een speciale synchronisatiegraaf gebruiken

in plaats van de in de vorige sectie gebruikte graaf. We verduidelijken het verschil tussen de twee toepassingen

door ook een synchronisatiegraaf te tekenen voor het routenetwerk uit hoofdstuk 3. Hiervoor noteren we eerst

de relevante fasen:

Tabel 23: Fasen van het routenetwerk Bad Neuenahr - Remagen - Linz en hun vertragingstijden

p1 Een stadsbus bevindt zich op de route door Bad Neuenahr. τ1
p2 Een bus bevindt zich op de weg van Bad Neuenahr naar Remagen. τ2
p3 Een bus bevindt zich op de weg van Remagen naar Bad Neuenahr. τ3
p4 Een bus bevindt zich op de weg van Remagen naar Linz. τ4
p5 Een bus bevindt zich op de weg van Linz naar Remagen. τ5
p6 Een bus bevindt zich op de lus door Linz. τ6

Deze informatie resulteert in de synchronisatiegraaf:

Bad Neuenahr Remagen Linz

τ6 = 15
6

p

τ1
1

= 22

τ2 = 23

τ3 = 25

p

2
p

3
p

τ4 = 8

4
p

τ5 = 8
5

p

Figuur 19: Synchronisatiegraaf van het routenetwerk Bad Neuenahr - Remagen - Linz

Het cruciale verschil is meteen duidelijk: in tegenstelling tot de vorige synchronisatiegrafen zijn alle fasen hier

gemarkeerd. De reden hiervoor is dat in de originele graaf op elke zijde een vervoermiddel is. Nog een verschil

tussen de twee getoonde transportnetwerken is dat het eerste voorbeeld alleen gesynchroniseerde fasen heeft.

Op alle drie de stations moet rekening gehouden worden met de langzaamste van twee inkomende transport-

middelen. Alle niet-gesynchroniseerde tussenstops worden gegroepeerd als onderdeel van een lus en niet verder

beschouwd. In ons nieuwe voorbeeld, willen we een complete busdienstregeling maken, waarbij natuurlijk ook

de aankomst- en vertrektijden van niet-gesynchroniseerde stations van belang zijn.

Opgave 9.

Bekijk het inleidende voorbeeld met verkeerslichten nog eens, en maak er een synchronisatiegraaf voor. Het

stoplicht zou momenteel in fase t1 moeten staan. In de zijstraat staat nu geen auto maar op de hoofdweg is het

druk, dus de inductielus daar wordt geactiveerd.
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4.2 De dienstregeling opstellen

Laten we teruggaan naar onze busroutes. Het doel is om een matrix te creëren voor de synchronisatiegraaf,

waarbij er rekening mee wordt gehouden dat er slechts twee bussen op de lijn rijden en deze in Troisdorf of

Euskirchen beginnen. Hiervoor stellen we een vergelijking op voor de (k+1)-de markering van de verschillende

posities afhankelijk van de markeertijdstippen van de posities die eerder zijn gemarkeerd en we transformeren ze

zodanig dat ze alleen afhankelijk zijn van de k-de markeringstijden vanaf het begin in Troisdorf en Euskirchen,

die we x1(k) en x2(k) noemen analoog aan de vertrektijden in hoofdstuk 3. We beginnen met de vertragingstijd,

die nodig is om na de start het centraal station te bereiken en stellen het begin van de verdere fasen gelijk aan de

vertragingstijden van de voorgaande fasen, totdat we weer de startpunten in Troisdorf en Euskirchen bereiken.

Fase p3 kan beginnen wanneer fasen p1 en p2 beide zijn voltooid. Om het moment van de (k+ 1)-de markering

van p3 te bepalen, tellen we de tijden van de k-de markering van p1 en die van p2 bij elkaar op, waar bij ieder

tijdspunt de vertragingstijd al is opgeteld, en nemen het maximum ervan.

x3(k + 1) = max{x1(k) + 55, x2(k) + 60} = x1(k)⊙ 55⊕ x2(k)⊙ 60

We krijgen de tijd van de (k + 1)-de markering van p4 door de tijd van de (k + 1)-de markering van p3 op te

tellen bij de vertragingstijd. Gebruiken we de eerder opgestelde vergelijking voor x3(k+ 1), dan krijgen we een

vergelijking voor x4(k + 1) afhankelijk van de k-de markering van p1 en p2.

x4(k + 1) = x3(k + 1) + 5 = (x1(k)⊙ 55⊕ x2(k)⊙ 60)⊙ 5

= x1(k)⊙ 60⊕ x2(k)⊙ 65

Opgave 10.

We stellen nu de andere vergelijkingen voor de (k+1)-de markeringen. Het is raadzaam om zoveel mogelijk van

deze vergelijkingen zelf op te stellen. Hierdoor kun je voor jezelf controleren en er zeker van zijn dat je begrijpt

hoe deze vergelijkingen tot stand komen. De andere vergelijkingen staan direct onder deze opgave en niet in de

bijlage omdat we ze nodig hebben om onze matrix te maken.

x5(k + 1) = x3(k + 1) + 5 = (x1(k)⊙ 55⊕ x2(k)⊙ 60)⊙ 5

= x1(k)⊙ 60⊕ x2(k)⊙ 65

x6(k + 1) = x4(k + 1) + 40 = (x1(k)⊙ 60⊕ x2(k)⊙ 65)⊙ 40

= x1(k)⊙ 100⊕ x2(k)⊙ 105

x7(k + 1) = x5(k + 1) + 45 = (x1(k)⊙ 60⊕ x2(k)⊙ 65)⊙ 45

= x1(k)⊙ 105⊕ x2(k)⊙ 110

x8(k + 1) = max{x6(k + 1) + 40, x7(k + 1) + 45}

= (x1(k)⊙ 100⊕ x2(k)⊙ 105)⊙ 40⊕ (x1(k)⊙ 105⊕ x2(k)⊙ 110)⊙ 45

= (x1(k)⊙ 140⊕ x2(k)⊙ 145)⊕ (x1(k)⊙ 150⊕ x2(k)⊙ 155)

= x1(k)⊙ 150⊕ x2(k)⊙ 155

x9(k + 1) = x8(k + 1) + 5 = (x1(k)⊙ 150⊕ x2(k)⊙ 155)⊙ 5

= x1(k)⊙ 155⊕ x2(k)⊙ 160

x10(k + 1) = x8(k + 1) + 5 = (x1(k)⊙ 150⊕ x2(k)⊙ 155)⊙ 5

= x1(k)⊙ 155⊕ x2(k)⊙ 160
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x1(k + 1) = x9(k + 1) + 55 = (x1(k)⊙ 155⊕ x2(k)⊙ 160)⊙ 55

= x1(k)⊙ 210⊕ x2(k)⊙ 215

x2(k + 1) = x10(k + 1) + 60 = (x1(k)⊙ 155⊕ x2(k)⊙ 160)⊙ 60

= x1(k)⊙ 215⊕ x2(k)⊙ 220

Nu kunnen we een matrix opstellen die de reistijden van de buslijnen beschrijft wanneer ze vanaf Troisdorf en

Euskirchen beginnen. Uit de matrix voor x(k+ 1) leiden we onze overgangsmatrix A af als een factor voor een

vector x(k) die de tijden van de k-de markering geeft.

x(k + 1) =



x1(k)⊙ 210⊕ x2(k)⊙ 215

x1(k)⊙ 215⊕ x2(k)⊙ 220

x1(k)⊙ 55⊕ x2(k)⊙ 60

x1(k)⊙ 60⊕ x2(k)⊙ 65

x1(k)⊙ 60⊕ x2(k)⊙ 65

x1(k)⊙ 100⊕ x2(k)⊙ 105

x1(k)⊙ 105⊕ x2(k)⊙ 110

x1(k)⊙ 150⊕ x2(k)⊙ 155

x1(k)⊙ 155⊕ x2(k)⊙ 160

x1(k)⊙ 155⊕ x2(k)⊙ 160



=



210 215 ε ε ε ε ε ε ε ε

215 220 ε ε ε ε ε ε ε ε

55 60 ε ε ε ε ε ε ε ε

60 65 ε ε ε ε ε ε ε ε

60 65 ε ε ε ε ε ε ε ε

100 105 ε ε ε ε ε ε ε ε

105 110 ε ε ε ε ε ε ε ε

150 155 ε ε ε ε ε ε ε ε

155 160 ε ε ε ε ε ε ε ε

155 160 ε ε ε ε ε ε ε ε


︸ ︷︷ ︸

A

⊙



x1(k)

x2(k)

x3(k)

x4(k)

x5(k)

x6(k)

x7(k)

x8(k)

x9(k)

x10(k)



De informatie die nodig is voor onze dienstregeling is rechtstreeks uit matrix A af te lezen. Uit de diagonaal

kunnen we de kritieke cykel aflezen. Van de start in Troisdorf tot de volgende start in Troisdorf gaan duurt 210

minuten. Tussen de start in Euskirchen en de eerstvolgende start in Euskirchen zit 220 minuten. Onze optimale

cykeltijd en de eigenwaarde λ is dus 220 minuten. Door de eenvoudige structuur van de matrix kunnen we ook

de eigenvector bepalen zonder verdere berekeningen. Aangezien in matrix A alle elementen in de tweede kolom

groter zijn dan die in de eerste kolom en de waarden in de tweede rij groter zijn dan die in de eerste rij, kunnen

we deze gebruiken voor de eigenvector, want er geldt:

210 215 ε ε ε ε ε ε ε ε

215 220 ε ε ε ε ε ε ε ε

55 60 ε ε ε ε ε ε ε ε

60 65 ε ε ε ε ε ε ε ε

60 65 ε ε ε ε ε ε ε ε

100 105 ε ε ε ε ε ε ε ε

105 110 ε ε ε ε ε ε ε ε

150 155 ε ε ε ε ε ε ε ε

155 160 ε ε ε ε ε ε ε ε

155 160 ε ε ε ε ε ε ε ε


︸ ︷︷ ︸

A

⊙



215

220

60

65

65

105

110

155

160

160


︸ ︷︷ ︸

v

=



max{215 + 210, 220 + 215}
max{215 + 215, 220 + 220}
max{215 + 55, 220 + 60}
max{215 + 60, 220 + 65}
max{215 + 60, 220 + 65}
max{215 + 100, 220 + 105}
max{215 + 105, 220 + 110}
max{215 + 150, 220 + 155}
max{215 + 155, 220 + 160}
max{215 + 155, 220 + 160}



=



435

440

280

285

285

325

330

375

380

380



= 220︸︷︷︸
λ

⊙



215

220

60

65

65

105

110

155

160

160


︸ ︷︷ ︸

v

.

Nu willen we onze matrix A en de eigenvector gebruiken om een regelmatig schema te maken voor onze twee

bussen. We kiezen de starttijd zodat de bus in Troisdorf vijf minuten eerder vertrekt dan de bus in Euskir-

chen, aangezien de eerste waarde van de eigenvector vijf minder is dan de tweede waarde van de eigenvector.

Aangezien we alleen bussen laten starten vanaf het eerste en tweede station, zijn de andere waarden van de

eigenvector niet relevant voor de starttijd. De waarden geven aan wanneer naar de volgende fase kan worden
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overgegaan. Na bijvoorbeeld 60 minuten begint de overstaptijd op het centraal station. Na 65 minuten vertrekt

zowel de bus naar Phantasialand als die naar Bad Honnef. De vertrektijden kunnen we ook uit de eigenvector

halen. Voor onze busdienstregeling willen we echter ook de aankomsttijden noteren. Omdat de fasen p3 en p8,

die overeenkomen met de overstaptijd, pas ingaan als beide bussen op het station zijn aangekomen zijn, kunnen

we de aankomsttijd van de eerdere bus niet uit de vector aflezen, maar wel de tijd totdat beide bussen op het

centraal station staan en de overstapfase begint. De informatie over de aankomsttijd van de eerdere bussen

kunnen we aflezen uit de eerste kolom van matrix A, aangezien alleen de bus van lijn 1 moet wachten voordat

de overgang naar de volgende fase kan plaatsvinden.

Voor onze dienstregeling hebben we bepaald dat lijn 1 om 06:55 uur begint en lijn 2 om 07:00 uur.

Tabel 24: Dienstregeling van lijn 1

Halte Aankomst Vertrek Aankomst Vertrek Aankomst Vertrek Aankomst Vertrek Aankomst

Troisdorf - 06:55 10:35 10:35 14:15 14:15 17:55 17:55 21:35

Bonn Hbf 07:50 08:05 11:30 11:45 15:10 15:25 18:50 19:05 -

Phantasialand 08:45 08:45 12:25 12:25 16:05 16:05 19:45 19:45 -

Bonn Hbf 09:25 09:40 13:05 13:20 16:45 17:00 20:25 20:40 -

Tabel 25: Dienstregeling van lijn 2

Halte Aankomst Vertrek Aankomst Vertrek Aankomst Vertrek Aankomst Vertrek Aankomst

Euskirchen - 07:00 10:40 10:40 14:20 14:20 18:00 18:00 21:40

Bonn Hbf 8:00 08:05 11:40 11:45 15:20 15:25 19:00 19:05 -

Bad Honnef 08:50 08:50 12:30 12:30 16:10 16:10 19:50 19:50 -

Bonn Hbf 09:35 09:40 13:15 13:20 16:55 17:00 20:35 20:40 -

Zo hebben we een dienstregeling ontwikkeld waarvan de aankomsten en vertrekken van alle stations elke 220

minuten plaatsvinden. Als de vertrekken frequenter moeten zijn, kunnen we een andere bus inzetten voor beide

buslijnen, die in hetzelfde ritme rijdt, 110 minuten verschoven volgens onze dienstregeling. Hierdoor vertrek

er elke 110 minuten een bus van elk station. Het gebruik van in totaal vijf bussen maakt het mogelijk elke 44

minuten te reizen. Hiervoor start de tweede bus zowel in Troisdorf als in Euskirchen 44 minuten na het eerste

vertrek. De andere bussen starten ieder 44 minuten na de vorige. Omdat we de reizen hebben gepland met

behulp van de eigenvector, geldt ook dat de andere bussen een reguliere cykeltijd hebben.

We hebben hier alleen de procedure voor het opzetten van een dienstregeling met een eenvoudig voorbeeld uitge-

voerd, zodat de matrices geen significant grotere afmeting krijgen. Toch kan de gebruikte methode gemakkelijk

worden gegeneraliseerd, zodat zij ook bruikbaar is voor aanzienlijk complexere grafen. De methode voor het

bepalen van A kan met een algoritme worden berekend door een computer. Op deze manier kunnen zelfs zeer

complexe dienstregelingen met veelzijdige eisen worden gecreëerd.
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4.3 Interpretatie van de coëfficiënten van matrices

De afleiding van een matrix uit de synchronisatiegraaf, die rekening houdt met de startstations en waarvan

de eigenwaarde overeenkomt met onze cykeltijd, stelt ons in staat een dienstregeling te creëren aan de hand

van de eigenvectoren. We kunnen echter ook veel informatie aflezen en bepalen met een conventionele graaf.

Hiervoor definiëren we de knopen als tijdstippen en de zijden als de tijd die minstens tussen twee tijdstippen

moet passeren.

Tabel 26: Interpretatie van de knopen in de onderstaande graaf

Knoop Tijdstip
p1 Vertrek uit Troisdorf
p2 Vertrek uit Euskirchen
p3 Tijdstip dat beide bussen zijn aangekomen op het station
p4 Tijdstip van het vertrek van de bus richting Phantasialand
p5 Tijdstip van het vertrek van de bus richting Bad Honnef
p6 Vertrek uit Phantasialand
p7 Vertrek uit Bad Honnef
p8 Tijdstip dat beide bussen zijn aangekomen op het station
p9 Tijdstip van het vertrek van de bus richting Troisdorf
p10 Tijdstip van het vertrek van de bus richting Euskirchen

55 5

560

p1
p3

p4

p5

p6

p7p2

p8

p9

p10

40

45
45

40

5

5

55

60

Figuur 20: Conventionele grafische weergave van het verloop van de busroutes

De toegestane faseovergangen worden nog steeds correct weergegeven door de zijden. De faseduren zijn ook af

te lezen uit het gewicht van de zijden. Wat deze graaf niet meer bevat, is de informatie over de uitgangssituatie

met twee bussen die vertrekken van Troisdorf en Euskirchen. Deze grafiek kunnen we interpreteren als: op elke

zijde is er een transportmiddel zoals in het vorige hoofdstuk, dat pas vertrekt vanaf de volgende knoop als de

vervoersmiddelen van alle inkomende zijden de knoop bereiken.

We definiëren de matrix Atot als een matrix die we maken met behulp van deze graaf.

Atot =



ε ε ε ε ε ε ε ε 55 ε

ε ε ε ε ε ε ε ε ε 60

55 60 ε ε ε ε ε ε ε ε

ε ε 5 ε ε ε ε ε ε ε

ε ε 5 ε ε ε ε ε ε ε

ε ε ε 40 ε ε ε ε ε ε

ε ε ε ε 45 ε ε ε ε ε

ε ε ε ε ε 40 45 ε ε ε

ε ε ε ε ε ε ε 5 ε ε

ε ε ε ε ε ε ε 5 ε ε
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In de matrix Atot kunnen we zien hoeveel tijd de bus nodig heeft van het begin van een fase tot de overgang naar

de de volgende fase. Dus door de matrix tot een macht te verheffen, krijgen we informatie over de tijd tussen het

begin van een fase en de overgang naar de fase na de volgende fase, de fase daarna enzovoort. Deze informatie is

interessant voor passagiers die willen weten hoeveel reistijd ze moeten inplannen om van hun station naar hun

bestemmingsstation te komen. Om ter illustratie wat informatie te geven, geven we nu de eerste zes machten

van Atot.

A⊙2
tot =



ε ε ε ε ε ε ε 60 ε ε

ε ε ε ε ε ε ε 65 ε ε

ε ε ε ε ε ε ε ε 110 120

60 65 ε ε ε ε ε ε ε ε

60 65 ε ε ε ε ε ε ε ε

ε ε 45 ε ε ε ε ε ε ε

ε ε 50 ε ε ε ε ε ε ε

ε ε ε 80 90 ε ε ε ε ε

ε ε ε ε ε 45 50 ε ε ε

ε ε ε ε ε 45 50 ε ε ε



A⊙3
tot =



ε ε ε ε ε 100 105 ε ε ε

ε ε ε ε ε 105 110 ε ε ε

ε ε ε ε ε ε ε 125 ε ε

ε ε ε ε ε ε ε ε 115 125

ε ε ε ε ε ε ε ε 115 125

100 105 ε ε ε ε ε ε ε ε

105 110 ε ε ε ε ε ε ε ε

ε ε 95 ε ε ε ε ε ε ε

ε ε ε 85 95 ε ε ε ε ε

ε ε ε 85 95 ε ε ε ε ε



A⊙4
tot =



ε ε ε 140 150 ε ε ε ε ε

ε ε ε 145 155 ε ε ε ε ε

ε ε ε ε ε 165 170 ε ε ε

ε ε ε ε ε ε ε 130 ε ε

ε ε ε ε ε ε ε 130 ε ε

ε ε ε ε ε ε ε ε 155 165

ε ε ε ε ε ε ε ε 160 170

150 155 ε ε ε ε ε ε ε ε

ε ε 100 ε ε ε ε ε ε ε

ε ε 100 ε ε ε ε ε ε ε



A⊙5
tot =



ε ε 155 ε ε ε ε ε ε ε

ε ε 160 ε ε ε ε ε ε ε

ε ε ε 205 215 ε ε ε ε ε

ε ε ε ε ε 170 175 ε ε ε

ε ε ε ε ε 170 175 ε ε ε

ε ε ε ε ε ε ε 170 ε ε

ε ε ε ε ε ε ε 175 ε ε

ε ε ε ε ε ε ε ε 205 215

155 160 ε ε ε ε ε ε ε ε

155 160 ε ε ε ε ε ε ε ε



A⊙6
tot =



210 215 ε ε ε ε ε ε ε ε

215 220 ε ε ε ε ε ε ε ε

ε ε 220 ε ε ε ε ε ε ε

ε ε ε 210 220 ε ε ε ε ε

ε ε ε 210 220 ε ε ε ε ε

ε ε ε ε ε 210 215 ε ε ε

ε ε ε ε ε 215 220 ε ε ε

ε ε ε ε ε ε ε 220 ε ε

ε ε ε ε ε ε ε ε 210 220

ε ε ε ε ε ε ε ε 210 220


Het is voldoende om de eerste zes machten op te stellen, omdat je bij een- tot zeszijdige paden al vanaf elk

beginstation alle stations kan bereiken. Uit de zevende kolom en eerste rij van de matrix A3
tot, het element met

waarde 105, kunnen we afleiden dat een rit van Bad Honnef naar Troisdorf 105 minuten duurt.

Net als in het vorige hoofdstuk maken we een matrix A+
tot door de grootste elementen van de matrices te

selecteren.

Deze matrix bevat nu informatie over de reistijd tussen twee willekeurige vertrekpunten. Bij het interpreteren

van deze matrix is het belangrijk om op te weten welke stations bij de knopen in de corresponderende grafen

horen. p4 en p5 zijn de vertrektijden van het hoofdstation, die tegelijkertijd plaatsvinden. Het valt op dat het
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A+
tot = Atot ⊕A2

tot ⊕A3
tot ⊕A4

tot ⊕A5
tot ⊕A6

tot =



210 215 155 140 150 100 105 60 55 ε
215 220 160 145 155 105 110 65 ε 60
55 60 220 205 215 165 170 125 110 120
60 65 5 210 220 170 175 130 115 125
60 65 5 210 220 170 175 130 115 125
100 105 45 40 ε 210 215 170 155 165
105 110 50 ε 45 215 220 175 160 170
150 155 95 80 90 40 45 220 205 215
155 160 100 85 95 45 50 5 210 220
155 160 100 85 95 45 50 5 210 220



element in de zevende rij in de vierde kolom en het element in de zesde rij en de vijfde kolom ϵ zijn. Dit is in het

begin verwarrend omdat we hebben geconcludeerd dat alle stations bereikbaar zijn met zes zijden. Als je echter

bedenkt welke situaties worden beschreven door deze elementen, wordt het snel duidelijk waarom de knopen

niet bereikbaar zijn. Het pad van knooppunt p4 naar knooppunt p7 beschrijft dat we op het treinstation zijn

en de verkeerde kiezen van de twee bussen die tegelijkertijd vertrekken. We rijden dus niet rechtstreeks naar

Bad Honnef, maar maken een extra rondje via Phantasialand en Troisdorf alvorens uiteindelijk op het centraal

station over te stappen op de juiste bus naar Bad Honnef. In plaats van meer machten te bepalen en dus ook

een reistijd voor deze elementen te krijgen, moeten we er gewoon op letten dat we in de juiste bus stappen. Het

is dus logisch om zowel de vierde en vijfde kolommen als de negende en tiende kolommen samen te interpreteren

als de bereikbaarheid vanaf het hoofdstation. Als een station bereikbaar is via beide bussen, wordt gekeken

naar de kortere reistijd tussen de stations.

Opgave 11.

Bedenk welke informatie we uit welk element in de matrix kunnen halen. Welk element beschrijft de reistijd van

Euskirchen naar Phantasialand? Welk element beschrijft de reistijd van Bad Honnef naar het Centraal Station?

Je kunt de interpretatie van A+
tot goed oefenen door elkaar meer vragen te stellen en samen de antwoorden te

bespreken.

Notitieblok voor hoofdstuk 4.

Samenvatting van de belangrijkste informatie uit het hoofdstuk.

• Ook voor vervoersnetwerken die niet voldoen aan de voorwaarden in het vorige hoofdstuk (bijvoorbeeld

als er niet op elk station synchronisatie plaatsvindt of er niet op elke knoop een vervoermiddel start), kan

een dienstregeling worden gemaakt met behulp van de eigenwaarde en eigenvector.

• De matrix A kan in dit geval niet direct worden afgelezen, maar wordt afgeleid met behulp van een

synchronisatiegraaf.

• De eigenwaarde van de matrix A komt overeen met de cykeltijd, de eigenvector met de reistijd naar de

volgende markering van de stations vanaf het begin.

• Door het opzetten van de Matrix Atot krijgen we informatie over het netwerk, als alle stations zijn gestart.

• Uit de matrix A+
tot = Atot ⊕A⊙2

tot ⊕ · · · ⊕A⊙n
tot kan informatie verkregen worden over alle reistijden van het

ene station naar het andere.
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5 Andere toepassingen van de max-plus algebra

We hebben nu verschillende overwegingen voor het maken van dienstregelingen behandeld. We hebben bekeken

met welk interval regulier vertrek mogelijk is en wat de effecten van vertragingen zijn en waar extra vervoers-

middelen moeten worden ingezet om de vertrekfrequentie op te voeren. We hebben een dienstregeling opgesteld,

waarin ook de vertrektijden bij individuele haltes zijn weergegeven. Naast het maken van dienstregelingen heeft

de max-plus-algebra verdere toepassingen. Productieprocessen kunnen bijvoorbeeld op een vergelijkbare manier

worden gecoördineerd als het maken van dienstregelingen. Ook hier kan het nodig zijn om parallelle processen

te synchroniseren. Een heel ander gebied waarin de max-plus-algebra wordt gebruikt, is de tropische meet-

kunde. Door de bewerkingen ⊕ en ⊙ kunnen gecompliceerde krommen sterk vereenvoudigd worden, waarbij

enkele eigenschappen, zoals het aantal snijpunten van twee krommen, behouden blijven. We zullen nu kijken

naar een voorbeeld waarin we kunnen gebruiken wat we hebben geleerd om een spelstrategie te ontwikkelen.

We zullen geen nieuwe technieken introduceren, dus je hebt de mogelijkheid om methoden die tot nu toe zijn

gëıntroduceerd over te zetten en aan te passen om te controleren of je ze begrijpt.

Je nieuwe videogame speelt zich af op een virtueel speelveld dat bestaat uit een netwerk van paden. De paden

ontmoeten elkaar bij de hoofdvelden. De velden van een pad tussen twee hoofdvelden noemen we zijvelden. Het

aantal zijvelden van een route is verschillend. In elke ronde moet je bepalen welke kant je op wilt.

Figuur 21: Opbouw van het virtuele spelbord

Je mag altijd van het ene hoofdveld naar het andere gaan, zolang er een direct pad bestaat tussen het hoofdveld

waar je je bevindt en het volgende hoofdveld. In de loop van het spel kun je door het voltooien van taken

punten verzamelen. Aan het einde van het spel, na 20 ronden, wordt een bonus toegekend aan de persoon die

de meeste zijvelden heeft bezocht. Stel dat je deze bonus zou willen hebben, welke route moet je dan kiezen?

Het ligt voor de hand dat je een winnende strategie kan ontwikkelen met behulp van een wiskundig model van

het spel. Voor een beter overzicht maken we opnieuw een graaf om de essentiële informatie weer te geven.
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Als je wilt oefenen hoe je een graaf en de bijbehorende matrix maakt, kun je dat hier doen. Bedenk hoe je de

informatie in de afbeelding kunt omzetten in een graaf. Welke velden komen overeen met de knopen? Welke

zijden zijn er en welke betekenis hebben de gewichten?

1
3

4

2

5

4

5

3
3

23

2
2

1
3

Figuur 22: Grafische representatie van het spelbord

Aan de hand van de graaf stellen we de matrix A op, die op plaats ij het gewicht bevat van de zijde, die van

knoop j naar knoop i loopt. Bestaat deze zijde niet, dan vullen we ε in.

A =


ε ε ε 2 1

4 ε ε ε 3

ε 3 ε ε ε

ε 3 2 ε ε

5 ε 3 2 ε


Om de bonus te winnen, moeten we meer zijvelden oversteken dan onze tegenstanders, d.w.z. we hebben een zo

groot mogelijk gemiddeld gewicht van de geselecteerde zijden nodig. Om dit te bepalen, gebruiken we opnieuw

machten van A, die het gewicht aangeven van paden waarvan het aantal zijden gelijk is aan de macht. Omdat

we over meer rondes spelen dan onze graaf knopen heeft, zullen we gedwongen worden om in cykels te lopen.

Daarom bepalen we nu de cykel met het grootste gemiddelde gewicht. Deze methode zou je al bekend voor

moeten komen.

Als je wilt oefenen met het vinden van het maximale gemiddelde gewicht van alle cykels, lees dan niet verder,

maar probeer de procedure zelf toe te passen. Je kunt ook alleen afzonderlijke stappen van de procedure oefenen.

We zullen in de tekst aangeven waar je welke afzonderlijke stap kunt oefenen.

Zoals we in hoofdstuk 3 zagen, volgt uit Stelling 1 dat we alleen de eerste vijf machten van A hoeven te bekijken

omdat er geen nieuwe relevante cykel met zes of meer zijden kan worden gemaakt. Elke cykel van deze vorm

zou weer kleinere cykels bevatten die al zijn overwogen.

Voor het gewicht van onze cykels zijn alleen de elementen van de hoofddiagonaal van demachten van onze matrix

relevant. Deze weerspiegelen het gewicht van de cykels, aangezien de start- en eindknopen van de bijbehorende

paden gelijk zijn. We geven nu het element op positie ii van A⊙k aan met a⊙k
ii . Om het gemiddelde gewicht

per zijde te berekenen, delen we de diagonaalelementen van de k-de macht van A tot en met k zoals in ons

voorbeeld voor dienstregelingen. We kunnen deze procedure voor alle machten tot A⊙5 uitvoeren en samenvatten

in een tabel. Als voorbeeld voor de evaluatie van machten hebben we de relevante cykels die uit de knoop “5”

vertrekken in kleur gemarkeerd. Voor elke uitgangsknoop vormen we de maximale gemiddelde waarde van de
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cykels en schrijven het op in de rechterkolom. De grootste van deze waarden geeft ons het maximale gemiddelde

gewicht van de cykels van de hele graaf. Om te oefenen is het raadzaam om de volgende machten en de

resulterende tabel zelf opnieuw op te stellen.

A⊙2 =


6 5 4 3 ε

8 ε 6 6 5

7 ε ε ε 6

7 5 ε ε 6

ε 6 4 7 6

A⊙3 =


9 7 5 8 8

10 9 8 10 9

11 ε 9 9 8

11 5 9 9 8

11 10 9 8 9

A⊙4 =


13 11 11 11 10

14 13 12 12 12

13 12 11 13 12

13 12 11 13 12

14 12 12 13 13

A⊙5 =


15 14 13 15 14

17 15 15 16 16

17 16 15 15 15

17 16 15 15 15

18 16 16 16 15



Hier wordt aangeraden om zelf de machten van A zelf te berekenen en het maximale gemiddelde gewicht van

de cykels te bepalen.

Tabel 27: Bepaling van de eigenwaarden met behulp van de gemiddelde gewichten van de cykels

Invoer

Macht
k = 1 k = 2 k = 3 k = 4 k = 5 max

k=1,2,3,4,5

a⊙k
ii

k

11 ε
1 = ε 6

2 = 3 9
3 = 3 13

4 = 3.25 15
5 = 3 3.25

22 ε
1 = ε ε

2 = ε 9
3 = 3 13

4 = 3.25 15
5 = 3 3.25

33 ε
1 = ε ε

2 = ε 9
3 = 3 11

4 = 2.75 15
5 = 3 3

44 ε
1 = ε ε

2 = ε 9
3 = 3 13

4 = 3.25 15
5 = 3 3.25

55 ε
1 = ε 6

2 = 3 9
3 = 3 13

4 = 3.25 15
5 = 3 3.25

max
i=1,...,5

max
k=1,...,5

a⊙k
ii

k 3.25

In de tabel is te zien dat het maximale gemiddelde gewicht van alle cykels 3.25 is. Deze waarde komt voor in

de rij van meerdere eindknopen, omdat deze knopen deel uitmaken van de kritieke cykel. De kritieke cykel van

onze graaf is 1 − 5 − 2 − 4 − 1, waarbij je bij elk van deze knopen kan beginnen. Het gemiddelde gewicht van

de kritieke cykel is de eigenwaarde van de matrix A, dus λ = 3.25.

Nu kunnen we de bijbehorende eigenvectoren opnieuw bepalen. Hiervoor bepalen we eerst de genormaliseerde

matrix:

Ook het bepalen van Aλ is een goede oefening.
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Aλ = −λ⊙A = −13

4
⊙


ε ε ε 2 1

4 ε ε ε 3

ε 3 ε ε ε

ε 3 2 ε ε

5 ε 3 2 ε

 =


ε ε ε − 5

4 − 9
4

3
4 ε ε ε − 1

4

ε − 1
4 ε ε ε

ε − 1
4 − 5

4 ε ε
7
4 ε − 1

4 − 5
4 ε

 .

De bijbehorende graaf van de genormaliseerde matrix ziet er als volgt uit.

1
3

4

2

5

1
4--

3
4-

1
4--

1
4--

1
4--

5
4--

5
4--

5
4--

7
4-

9
4--

Figuur 23: Graaf van de genormaliseerde matrix Aλ

Voor de machten van Aλ vinden we:

A⊙2
λ =


−0.5 −1.5 −2.5 −3.5 ε

1.5 ε −0.5 −0.5 −1.5

0.5 ε ε ε −0.5

0.5 −1.5 ε ε −0.5

ε −0.5 −2.5 0.5 −0.5



A⊙3
λ =


−0.75 −2.75 −4.75 −1.75 −1.75

0.25 −0.75 −1.75 −0.25 −0.75

1.25 ε −0.75 −0.75 −1.75

1.25 −1.5 −0.75 −0.75 −1.75

1.25 0.25 −0.75 −1.75 −0.75



A⊙4
λ =


0 −2 −2 −2 −3

1 0 −1 −1 −1

0 −1 −2 0 −1

0 −1 −2 0 −1

1 −1 −1 0 0
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A⊙5
λ =


−1.25 −2.25 −3.25 −1.25 −2.25

0.75 −1.25 −1.25 −0.25 −0.25

0.75 −0.25 −1.25 −1.25 −1.25

0.75 −0.25 −1.25 −1.25 −1.25

1.75 −0.25 −0.25 −0.25 −1.25

 .

Tijdens de eerste rondes is het zinvol om te bewegen over de kritieke cykel die we hebben vastgesteld op het

speelveld, omdat je na elke cykel weer in de goede uitgangspositie terechtkomt. Tegen het einde is het misschien

beter om een pad te kiezen dat ons meer zijvelden geeft om over te steken, maar eindigt op een punt van waaruit

nogal ongunstige zijden uitgaan. De k-de macht van Aλ geeft een goed overzicht van welke paden met k zijden

welk gewicht hebben. Hoe groter de waarde, des te hoger is het gewicht van het n-zijdige pad.

Als je wilt oefenen hoe je de machten van Aλ kunt gebruiken om eigenvectoren van A te bepalen, is dit een

goed moment om dat te doen.

Net als bij de coördinatie van vervoer in het derde hoofdstuk, krijgen we het maximale gemiddelde gewicht van

alle paden met 1 tot n zijden uit de matrix.

A+
λ = Aλ ⊕A⊙2

λ ⊕A⊙3
λ ⊕A⊙4

λ ⊕A⊙5
λ =


0 −1.5 −2 −1.25 −1.75

1.5 0 −0.5 0.25 −0.25

1.25 −0.25 −0.75 0 −0.5

1.25 −0.25 −0.75 0 −0.5

1.75 0.25 −0.25 0.5 0



Ook hier herkennen we de knopen die betrokken zijn bij de kritieke cykels aan de 0 in de diagonaal. In het

bijzonder zijn de corresponderende kolommen eigenvectoren van de matrix voor de eigenwaarde λ:

v1 =


0

1.5

1.25

1.25

1.75

 v2 =


−1.5

0

−0.25

−0.25

0.25

 v4 =


−1.25

0.25

0

0

0.5

 v5 =


−1.75

−0.25

−0.5

−0.5

0



Ter afsluiting van dit voorbereidende materiaal willen we opmerken dat de concepten van eigenwaarden en

eigenvectoren niet alleen in de max-plus-algebra, maar ook in de algebra die we kennen met betrekking tot

normale optelling en vermenigvuldiging van belang is, omdat ze essentiële eigenschappen van lineaire afbeel-

dingen kenmerken. De normale vermenigvuldiging van matrices wordt uitgevoerd op dezelfde manier als onze

⊙-berekening. De bij ⊙ opgetelde waarden uit de rij van de eerste matrix en de kolom van de tweede matrix

worden hier vermenigvuldigd en in plaats van het maximum van deze waarden tellen we alles bij elkaar op.

Hiervoor bekijken we een voorbeeld: 2 −3 1

3 1 3

−5 2 −4

 ·

 4

3

−7

 =

 2 · 4 + (−3) · 3 + 1 · (−7)

3 · 4 + 1 · 3 + 3 · (−7)

(−5) · 4 + 2 · 3 + (−4) · (−7)

 =

 (−2) · 4
(−2) · 3

(−2) · (−7)

 =

−8

−6

14

 = −2 ·

 4

3

−7
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De matrix

 2 −3 1

3 1 3

−5 2 −4

 geeft, vermenigvuldigd met de vector v =

 4

3

−7

 hetzelfde resultaat als wanneer

je de eigenwaarde λ = −2 vermenigvuldigt met deze vector.

Zelfs als de procedure voor het bepalen van eigenwaarden in de bij ons bekende algebra afwijkt van de max-plus-

algebra en andere interpretatie- en toepassingsmogelijkheden biedt, moet nogmaals benadrukt worden hoeveel

analogieën er gemaakt kunnen worden tussen deze twee structuren.
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6 Bijlagen

6.1 Theoretische achtergrond

Bewijs van Stelling 2.
Eerst herhalen er de stelling:

Stelling 2.

Zij A een (n×n)-matrix met bijbehorende graaf G en λ het grootste gemiddelde gewicht van alle cykels van A.

Laat bovendien Aλ = −λ⊙ A de matrix zijn verschoven door λ en A+
λ = Aλ ⊕ A⊙2

λ ⊕ · · · ⊕ A⊙n
λ de matrix die

het maximale gewicht geeft van alle paden met maximaal n zijden. Dan geldt:

1. Als het k-de diagonaalelement van de matrix A 0 is, dan is de corresponderende kolomvector vk een

eigenvector van A met eigenwaarde λ.

2. Als vi en vj twee eigenvectoren van A met eigenwaarde λ zijn, en de knopen i en j in dezelfde kritieke

cykel liggen, dan is er een constante µ zodat µ⊙ vi = vj .

Bewijs van uitspraak 1:

Voor het bewijs definiëren we eerst een andere matrix A∗
λ door

A∗
λ := E ⊕A+

λ = E ⊕Aλ ⊕A⊙2
λ ⊕ ...⊕A⊙n−1

λ .

Er geldt dus A+
λ = Aλ ⊙ E ⊕Aλ ⊙Aλ ⊕Aλ ⊙A⊙2

λ ⊕ ...⊕Aλ ⊙An−1
λ = Aλ ⊙A∗

λ.

Aangezien het diagonaalelement al nul is voor een knoop k die zich in de kritieke cykel bevindt, zijn de k-de

kolomvectoren van A+
λ en A∗

λ identiek, dus a+λik
= a∗λik

.

Nu kunnen we aantonen dat onze k-de kolomvectoren voldoen aan de eigenschap van een eigenvector.

A⊙ a∗λik
= λ⊙Aλ ⊙ a∗λik

= λ⊙ a+λik
= λ⊙ a∗λik

.

We kunnen de eerste omschrijving doen omdat het toevoegen van λ aan alle elementen van Aλ de verschuiving

ongedaan maakt en A geeft. De tweede gelijkheid geldt omdat uit A+
λ = Aλ ⊙A∗

λ volgt dat Aλ ⊙ a∗λik
= a+λik

is.

Bewijs van uitspraak 2:

We nemen twee eigenvectoren vc en vd uit de matrix A+
λ , zodat de knopen c en d deel uitmaken van dezelfde

kritieke cykel, waarbij

vc =



a1c

a2c
...

adc
...

anc


vd =



a1d

a2d
...

acd
...

and


.

Als we naar een willekeurige rij z van vc kijken, dan komt het element azc daar overeen met het maximale
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gewicht voor een pad van knoop c naar knoop z in de graaf van A+
λ . Deze waarde is zeker niet kleiner dan het

pad van knoop c naar z via knoop d. Evenzo kan het pad van knoop d naar z niet een lager gewicht hebben

dan het pad van d naar z via c.

azc ≥ azd ⊙ adc (1)

azd ≥ azc ⊙ acd (2)

Dat er een pad is van c via d naar z en van d via c naar z weten we omdat c en d deel zijn van dezelfde kritieke

cykel. Het substitueren van de tweede vergelijking in de eerste geeft:

azc ≥ azd ⊙ adc ≥ azc ⊙ acd ⊙ adc = azc + acc = azc + 0 = azc.

Dat acc = 0 is, volgt uit het feit dat ac een eigenvector is, afgelezen uit A+
λ . De vergelijking geeft:

azc = azd ⊙ adc.

Omdat we z willekeurig hebben gekozen, kunnen we ook een constante µ = adc vinden zodat

vc = µ⊙ vd. □

6.2 Oplossingen van de oefenopgaven

Opgave 1. Reken de volgende sommen uit.

Oplossing:

35⊕ 42⊕ ε⊙ 105⊙ 8⊕ 7

= max{35, 42, ε+ 105 + 8, 7}
= max{35, 42, ε, 7}
= 42

999⊕ (1902⊕ 345⊕ ε)⊙ 98⊙ 22

= max{999,max{1902, 345, ε}+ 98 + 22}
= max{999, 1902 + 98 + 22}
= max{999, 2022}
= 2022

37⊙ (30⊕ 9⊙ 15)⊙ 44⊕ (3⊙ 8⊕ 10)

= max{37 + max{30, 9 + 15}+ 44,max{3 + 8, 10}}
= max{37 + 30 + 44, 11}
= 111

74⊙ 26⊙ ε⊙ 55⊙ (22⊕ 36⊕ 47)⊕ 65⊙ 8

= max{74 + 26 + ε+ 55 +max{22, 36, 47}, 65 + 8}
= max{ε, 73}
= 73
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Opgave 2.

a) Inverteerbaarheid

• Bestaat er voor elk element a in Rmax een element b, dat ook in Rmax ligt, zodat a⊕ b = −∞?

Oplossing:

Nee, zo’n element bestaat niet voor elke a in Rmax. Omdat a ⊕ b het maximum berekent, geldt

a ⊕ b ≥ a. Hierdoor kan alleen voor a = −∞ door de keuze van b = −∞ een element gevonden

worden zodat a⊕ b = −∞.

• Bestaat er voor elk element a in Rmax een element b, dat ook in Rmax ligt, zodat a⊙ b = 0?

Oplossing:

Nee. Voor alle reële getallen gedraagt de bewerking ⊙ zich zoals onze bekende optelling. Voor elk

reëel getal a kunnen we b = −a kiezen waardoor we a⊙ b = a+ b+ a+ (−a) = 0 krijgen. Er bestaat

echter geen b, zodat −∞+ b = 0 geldt. De uitspraak geldt voor elk getal behalve ε.

b) Min-plus: Welke soort processen kunnen beschreven worden met een “min-plus-structuur”, die in Rmin :=

R ∪ {∞} door

x⊖ y := min{x, y} x⊙ y := x+ y

gedefinieerd wordt?

• Welke soort processen kunnen beschreven worden met een min-plus-structuur?

Oplossing:

Bij parallelle lopende processen wordt de kortste tijd gekozen. Opeenvolgende processen worden

toegevoegd zoals in de max-plus-algebra. De min-plus-algebra kan bijvoorbeeld gebruikt worden om

de kortste of snelste routes te vinden.

• Bezitten beide bewerkingen een eenheidselement?

Oplossing:

Eenheidslement van ⊖: ∞
Eenheidslement van ⊙: 0

• Zijn de bewerkingen commutatief?

Oplossing:

min{x, y} = min{y, x} → ⊖ is commutatief.

x+ y = y + x → ⊙ is commutatief.

• Zijn de bewerkingen associatief?
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Oplossing:

min{x,min{y, z}} = min{x, y, z} = min{min{x, y}, z} → ⊖ is associatief.

x+ (y + z) = x+ y + z = (x+ y) + z → ⊙ is associatief.

• Zijn de bewerkingen distributief?

Oplossing:

x+min{y, z} = min{x+ y, x+ z} → ⊙ en ⊖ zijn distributief.

• Zijn de bewerkingen inverteerbaar?

Oplossing:

Analoog aan de max-plus-algebra is ⊖ niet inverteerbaar en ⊙ alleen inverteerbaar voor alle reële

getallen, omdat de structuur geen inverse element voor ∞ heeft.

c) Machten en machtsverheffing

• Controleer welke regels voor machten uit onze normale algebra van toepassing zijn op de max-plus-

machtsverheffing.

Oplossing:

I: gelijk grondgetal

Regel in de normale algebra: an · am = an+m

In max-plus-algebra: a⊙n ⊙ a⊙m = n · a+m · a = (n+m) · a = a⊙(n⊙m)

Deze regel is dus niet meer van toepassing.

II: gelijke exponent

Regel in de normale algebra: an · bn = (a · b)n

In max-plus-algebra: a⊙n ⊙ b⊙n = n · a+ n · b = n · (a+ b) = (a⊙ b)⊙n

Deze regel is dus nog steeds van toepassing.

III: Machten machtsverheffen

Regel in normale algebra: (an)m = an·m

In max-plus-algebra: (a⊙n)⊙m = m · a⊙n = m · n · a = a⊙(n·m) = a⊙(n⊙m)

Deze regel is dus niet meer van toepassing..

• Welke bewerking uit onze normale algebra komt overeen met de max-plus machtsverheffing?

Oplossing:

De machtsverheffing in max-plus-algebra komt overeen met vermenigvuldiging in conventionele alge-

bra.

d) Tweetermen
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• Hoe moeten we omgaan met de machten van tweetermen, zoals (a⊕ b)⊙2?

Oplossing:

(a⊕ b)⊙2

= (a⊕ b)⊙ (a⊕ b)

= (a⊕ b) + (a⊕ b)

= 2 · (a⊕ b)

= 2 ·max{a, b}
• Geldt de regel voor het product van twee tweetermen nog steeds?

Oplossing:

(a⊕ b)⊙2 = 2 ·max{a, b}
a⊙2 ⊕ 2⊙ a⊙ b⊕ b⊙2 = max{2a, 2 + a+ b, 2b}

De regel geldt alleen wanneer a+ 2 + b niet het maximum is, dus

2 + a+ b ≤ 2a

⇒ a− b ≥ 2
of

2 + a+ b ≤ 2b

⇒ b− a ≥ 2.

• Kan je een algemene formule vinden voor (a⊕ b)⊙n?

Oplossing:

(a⊕ b)⊙n = n ·max{a, b}

Opgave 3.

Los het volgende lineaire stelsel van vergelijkingen op.

4 ⊙ x1 ⊕ 5 ⊙ x2 ⊕ 1 ⊙ x3 = 6

2 ⊙ x1 ⊕ 7 ⊙ x2 ⊕ 3 ⊙ x3 = 7

4 ⊙ x1 ⊕ 9 ⊙ x2 ⊕ 1 ⊙ x3 = 8

Oplossing:

Tabel 28: Uitspraken over het stelsel van vergelijkingen

Vergelijking

Variabele
x1 x2 x3

(1) 4 + x1 ≤ 6 5 + x2 ≤ 6 1 + x3 ≤ 6

(2) 2 + x1 ≤ 7 7 + x2 ≤ 7 3 + x3 ≤ 7

(3) 4 + x1 ≤ 8 9 + x2 ≤ 8 1 + x3 ≤ 8
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Vervolgens isoleren we onze variabelen en bepalen we de strengste beperking.

Tabel 29: Beperkingen van de variabelen

Vergelijking

Variabele
x1 x2 x3

(1) x1 ≤ 2 x2 ≤ 1 x3 ≤ 5

(2) x1 ≤ 5 x2 ≤ 0 x3 ≤ 4

(3) x1 ≤ 4 x2 ≤ −1 x3 ≤ 7

Minimum min{2, 5, 4} = 2 min{1, 0,−1} = -1 min{5, 4, 7} = 4

De oplossing van het stelsel is uniek, omdat elke vergelijking precies één strengste beperking geeft. We voldoen

aan de vergelijkingen, als we voor de variabelen precies deze waarden kiezen. Onze oplossing is dus x1 = 2,

x2 = −1 en x3 = 4.

Opgave 4.

Denk na over de gevolgen van vertragingen bij individuele vervoersmiddelen op de hele dienstregeling. Hoe en

voor hoe lang hebben vertragingen invloed op de respectievelijke lijnen? Onderzoek verschillende scenario’s.

Ga uit van de dienstregeling die je kunt vinden in tabel 12.

s1 s2 s3
23

22
15

25

8

8

Figuur 24: Graaf van het routenetwerk Bad Neuenahr - Remagen - Linz

Oplossing:

We gaan ervan uit dat we al op de reguliere dienstregeling zitten en de vertrekken elke 24 minuten plaatsvinden

en bekijken enkele vertragingen als voorbeeld.

• Vertraging van de Bad Neuenahr-lus: Als de vertraging maximaal twee minuten is, heeft dit geen

effect op volgende vertrektijden. Als de bus meer dan twee minuten te laat is, moet de bus uit Remagen

wachten, en die bus zit in de kritieke cykel. Daardoor worden alle verdere reizen vertraagd.

• Vertraging tussen Bad Neuenahr en Remagen: een vertraging op deze lus wordt altijd overgedragen op

de volgende vertrektijden, aangezien de lus de kritieke cykel is die het tempo bepaalt. De vertrekken in

Bad Neuenahr en Remagen vinden altijd onmiddellijk na de komst van deze vervoersmiddelen plaats. De

vertraging kan niet worden gecompenseerd door de reeds bestaande wachttijd.

• Vertraging op de Linz-lus: Als de bus maximaal 9 minuten te laat is, heeft dit geen effect op latere

vertrektijden, aangezien het volgende vertrek in Linz pas na 24 minuten plaatsvindt. Is de bus meer

dan 9 minuten te laat, dan werkt de vertraging door op de veerboot naar Remagen. In Tabel 12, die de

vertrektijden toont, kunnen we zien dat tussen een vertrek in Linz en het volgende vertrek in Remagen

40 minuten zit. De veerboot heeft een reistijd van 8 minuten, om van Linz naar Remagen te komen. Dus

zolang de veerboot minder dan 32 minuten te laat is, zal het volgende vertrek in Remagen geen vertraging

oplopen. Dus de vertraging in de Linz-lus heeft alleen effect op het vervoersnetwerk op lange termijn als

zij meer dan 9+32=41 minuten is.
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Opgave 5.

Kijk naar de huidige dienstregeling en bedenk welke lus nu overeenkomt met onze kritieke cykel, dat wil zeggen,

het cruciale element van het netwerk dat de vertrekfrequentie bepaalt. Wat gebeurt er als je een bus of veerboot

toevoegt aan de verschillende lussen?

Oplossing:

Met een gemiddeld gewicht van 48
3 = 16 is weer de lus tussen Bad Neuenahr en Remagen de kritieke cykel.

Zelfs met optimale starttijden kunnen we niet onder het interval van 16 minuten komen dat door deze cykel

wordt gespecificeerd. Zouden we een andere bus op deze lus inzetten, dan zou de Linz-lus de nieuwe kritieke

cykel worden met een gemiddelde cykeltijd van 15 minuten, die met behulp van geschikte starttijden kan worden

aangepast naar een reguliere cykeltijd van 15 minuten. Een extra vervoermiddel inzetten op een andere lus die

niet overeenkomt met de kritieke cykel, zou geen effect hebben op de cykeltijd, aangezien deze wordt vastgelegd

door het gemiddelde gewicht van de kritieke cykel.

Opgave 6.

Stel de matrix C op voor het vervoersnetwerk met twee extra bussen, die zich op de stations S2 en S1 bevinden.

Oplossing:

C =


ε ε ε 25 22

23 ε 8 ε ε

ε 8 15 ε ε

ε 0 ε ε ε

0 ε ε ε ε



Opgave 7.

Bereken de volgende matrices.

(a)

4 8 2

0 7 6

1 ε 4

 ⊙

ε 0 9

5 2 4

9 8 3


Oplossing:

4 8 2

0 7 6

1 ε 4

 ⊙

ε 0 9

5 2 4

9 8 3



=

max{ε+ 4, 5 + 8, 9 + 2} max{0 + 4, 2 + 8, 8 + 2} max{9 + 4, 4 + 8, 3 + 2}
max{ε+ 0, 7 + 5, 9 + 6} max{0 + 0, 2 + 7, 8 + 6} max{9 + 0, 4 + 7, 3 + 6}
max{ε+ 1, 5 + ε, 9 + 4} max{0 + 1, 2 + ε, 8 + 4} max{9 + 1, 4 + ε, 3 + 4}

 =

13 10 13

15 14 11

13 12 10
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(b)

4 8 2

0 7 6

1 ε 4

 ⊕

ε 0 9

5 2 4

9 8 3


Oplossing:4 8 2

0 7 6

1 ε 4

 ⊕

ε 0 9

5 2 4

9 8 3



=

max{4 + ε} max{8 + 0} max{2 + 9}
max{0 + 5} max{7 + 2} max{6 + 4}
max{1 + 9} max{ε+ 8} max{3 + 4}

 =

4 8 9

5 7 6

9 8 4



(c)


0 7 4 5

ε 3 1 8

6 5 2 7

9 4 8 3

 ⊙


4

6

0

7


Oplossing:


0 7 4 5

ε 3 1 8

6 5 2 7

9 4 8 3

 ⊙


4

6

0

7



=


max{4 + 0, 6 + 7, 0 + 4, 7 + 5}
max{4 + ε, 6 + 3, 0 + 1, 7 + 8}
max{4 + 6, 6 + 5, 0 + 2, 7 + 7}
max{4 + 9, 6 + 4, 0 + 8, 7 + 3}

 =


13

15

14

13



(d)

(
5 2 2 7

3 5 8 1

)
⊙


7

6

4

9


Oplossing:

(
5 2 2 7

3 5 8 1

)
⊙


7

6

4

9


=

(
max{7 + 5, 6 + 2, 4 + 2, 9 + 7}
max{7 + 3, 6 + 5, 4 + 8, 9 + 1}

)
=

(
16

12

)
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(e) Laat M =

2 5 ε

8 ε 3

1 9 2

. Bereken M⊙2 := M ⊙M .

Oplossing:

M⊙2 =

2 5 ε

8 ε 3

1 9 2

⊙

2 5 ε

8 ε 3

1 9 2

 =

13 7 8

10 13 5

17 11 12



Opgave 8.

Bepaal de eigenwaarde en een eigenvector van de twee matrices die door het toevoegen van extra bussen zijn

ontstaan. Je kunt je resultaat eenvoudig controleren door te controleren of de vergelijking A⊙ v = λ⊙ v klopt.

Oplossing:

B =


22 ε ε 25

23 ε 8 ε

ε 8 15 ε

ε 0 ε ε

 C =


ε ε ε 25 22

23 ε 8 ε ε

ε 8 15 ε ε

ε 0 ε ε ε

0 ε ε ε ε


Bepaling van de eigenwaarde van B:

1. Opstellen van de eerste vier machten van de matrix:

B⊙2 =


44 25 ε 47

45 16 23 48

31 23 30 ε

23 ε 8 ε

 B⊙3 =


66 47 33 69

67 48 38 70

53 38 45 56

45 16 23 48

 B⊙4 =


88 69 55 91

89 70 56 92

75 56 60 78

67 48 38 70



2. Bepaling van het gemiddelde gewicht van de cykels:

Tabel 30: Gemiddelde gewicht van cykels

Macht

Invoer
11 22 33 44

k = 1 22 ε 15 ε

k = 2 44
2 = 22 16

2 = 8 30
2 = 15 ε

2 = ε

k = 3 66
3 = 22 48

3 = 16 45
3 =15 48

3 = 16

k = 4 88
4 = 22 70

4
60
4 =15 70

4
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Het grootste element in onze tabel is de eigenwaarde λ = 22.

Bepaling van de eigenvectoren van B:

1. Opstellen van de genormaliseerde matrix Bλ = −λ⊙B voor de eerste vier machten:

Bλ =


0 ε ε 3

1 ε −14 ε

ε −14 −7 ε

ε −22 ε ε

 B⊙2
λ =


0 −19 ε 3

1 −28 −21 4

−13 −21 −14 ε

−21 ε −36 ε



B⊙3
λ =


0 −19 −33 3

1 −18 −28 4

−13 −28 −21 −10

−21 −50 −43 −18

 B⊙4
λ =


0 −19 −33 3

1 −18 −32 4

−13 −32 −28 −10

−21 −40 −50 −18



2. Opstellen van de matrix B+
λ

B+
λ =


0 −19 −33 3

1 −18 −14 4

−13 −14 −7 −4

−21 −22 −36 −18


De eigenvector kunnen we aflezen uit de eerste kolom, omdat het diagonaalelement daar 0 is.

v =


0

1

−13

−21


We krijgen een eigenvector met alleen maar niet-negatieve getallen als we 21 optellen bij alle elementen.

v′ =


21

22

8

0


Als we de starttijden van de verschillende stations kiezen volgens deze vector, dan krijgen we een regelmatige

vertrektijden met een interval van 22 minuten.

Bepaling de van eigenwaarde van C:

1. Opstellen van de eerste vijf machten van de matrix:
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C =


ε ε ε 25 22

23 ε 8 ε ε

ε 8 15 ε ε

ε 0 ε ε ε

0 ε ε ε ε

 C⊙2 =


22 25 ε ε ε

ε 16 23 48 45

31 23 30 ε ε

23 ε 8 ε ε

ε ε ε 25 22

 C⊙3 =


48 ε 33 47 44

45 48 38 ε ε

46 38 45 56 53

ε 16 23 48 45

22 25 ε ε ε



C⊙4 =


44 47 48 73 70

71 46 56 70 67

61 56 60 71 68

45 48 38 ε ε

48 ε 33 47 44

 C⊙5 =


70 73 63 69 66

69 70 71 96 93

79 71 75 86 83

71 46 56 70 67

44 47 48 73 70



2. Bepaling van het gemiddelde gewicht van de cykels:

Tabel 31: Gemiddelde gewicht van cykels

Macht

Invoer
11 22 33 44 55

k = 1 ε ε 15 ε ε

k = 2 22
2 = 11 16

2 = 8 30
2 = 15 ε 22

2 = 11

k = 3 48
3 = 16 48

3 = 16 45
3 =15 48

3 = 16 ε

k = 4 44
4 = 11 46

4 = 23
2

60
4 =15 ε 44

4 = 11

k = 5 70
5 = 14 70

5 =14 75
5 =15 70

5 = 14 70
5 = 14

Het grootste element in onze tabel is de eigenwaarde λ = 16.

Bepaling van de eigenvectoren van C:

1. Opstellen van de genormaliseerde matrix Cλ = −λ⊙ C voor de eerste vijf machten:

Cλ =


ε ε ε 9 6

7 ε −8 ε ε

ε −8 −1 ε ε

ε −16 ε ε ε

−16 ε ε ε ε

 C⊙2
λ =


−10 −7 ε ε ε

ε −16 −9 16 13

−1 −9 −2 ε ε

−9 ε −24 ε ε

ε ε ε −7 −10

 C⊙3
λ =


0 ε −15 −1 −4

−3 0 −10 ε ε

−2 −10 −3 8 5

ε −32 −25 0 −3

−26 −23 ε ε ε



C⊙4
λ =


−20 −17 −16 9 6

7 −18 −8 6 3

−3 −8 −4 7 4

−19 −16 −26 ε ε

−16 ε −31 −17 −20

 C⊙5
λ =


−10 −7 −17 −11 −14

−11 −10 −9 16 13

−1 −9 −5 6 3

−9 −34 −24 −10 −13

−36 −33 −32 −7 −10
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2. Opstellen van de matrix C+
λ

C+
λ =


0 −7 −15 9 6

7 0 −8 16 13

−1 −8 −1 8 5

−9 −16 −24 0 −3

−16 −23 −31 −7 −10


De eigenvector kunnen we aflezen uit de eerste, tweede of vierde kolom, omdat het diagonaalelement daar

0 is.

v =


0

7

−1

−9

−16


We krijgen een eigenvector met alleen maar niet-nul getallen als we 16 optellen bij alle elementen.

v′ =


16

23

15

7

0


Als we de starttijden van de verschillende stations kiezen volgens deze vector, dan krijgen we een regelmatige

vertrektijden met een interval van 16 minuten.

Opgave 9.

Kijk nog eens naar het inleidende verkeerslichtvoorbeeld en maak er een synchronisatiegraaf voor.

Oplossing:

Figuur 4 laat zien dat we acht stoplichtfasen hebben en twee fasen die worden gestart wanneer de inductielus

wordt geactiveers. Dit resulteert in in totaal 10 benodigde posities: De bijbehorende vertragingstijden kunnen

ook uit de variabelen t1 t/m t8 worden afgelezen.

T1 Stoplicht hoofdstraat moet groen zijn, stoplicht zijstraat moet rood zijn t1 = 120
T2 Stoplicht hoofdstraat geel, stoplicht zijstraat rood t2 = 5
T3 Stoplicht hoofdstraat rood, stoplicht zijstraat rood t3 = 3
T4 Stoplicht hoofdstraat rood, stoplicht zijstraat roodgeel t4 = 1
T5 Stoplicht hoofdstraat moet rood zijn, stoplicht zijstraat moet groen zijn t5 = 30
T6 Stoplicht hoofdstraat rood, stoplicht zijstraat geel t6 = 5
T7 Stoplicht hoofdstraat rood, stoplicht zijstraat rood t7 = 3
T8 Stoplicht hoofdstraat roodgeel, stoplicht zijstraat rood t8 = 1
sH Inductielus van de hoofdstraat wordt geactiveerd -
sN Inductielus van de zijstraat wordt geactiveerd -

We modelleren de locaties sH en sN zodanig dat ze geen faseduur hebben. Als een van deze twee posities is

gemarkeerd, kan het punt direct door naar de volgende overgang. Naast de huidige verkeerslichtfase T1 is ook
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sN gemarkeerd omdat op dit moment de bijbehorende inductielus wordt geactiveerd. De verkeerslichtregeling

kan dus worden weergegeven door de volgende synchronisatiegraaf:

 τ1 = 120
 τ2 = 5

 τ6 = 5

 τ3 = 3

 τ7 = 3

 τ4 = 1

 τ8 = 1

 τ5 = 30

 sN  sH

 T1

 T2  T3  T4
 T5

 T6 T7 T8

Opgave 11.

Bedenk welke informatie we uit welk element in de matrix kunnen halen. Welk element beschrijft de reistijd van

Euskirchen naar Phantasialand? Welk element beschrijft de reistijd van Bad Honnef naar het centraal station?

Je kunt de interpretatie van A+
tot goed oefenen door elkaar meer vragen te stellen en samen de antwoorden te

bespreken.

Oplossing:

• Reistijd van Euskirchen naar Phantasialand: kolom 2, rij 6 → 95 minuten

• Reistijd van Bad Honnef naar het hoofdstation: kolom 7, rij 8 → 45 minuten
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