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Samenvatting
Door de toenemende vraag naar mohiliteit. maar zeker ook door de privnt isering
van de spoorwegen is het ouderzoek naar het oplossen van pliumingspiobli'iiirn in dispoorwegwereld in een stroomversnelling geraakt. Dit proefschrift onderzockt zowel
wLskundige niodellen. als oplossingsmethoden voor zogenaamde lijnvoeringsproblemen voor spoorweguiaatschappijen.
Een lijnvoering ligt ten grondslag aan vrijwel alle vonnen van transport die werken
met behulp van lijnen en dienstregelingen. Hierhij kan het zowel gnan on», bijvoorbeeld. vervoer per bus, train, oftrein, als oni vliegschema's van lurhtvaartinaat.srha|>pijen. In alle gevallen besclirijft de lijnvoering een lijst van vervoersverbindingen,
oftewel lijnen, tussen paren van locaties, die aangeboden worden met eon vant.<- regelniaat, zoals per uur of j>er week.
De wiskundige modellen en technieken die besproken worden in dit proefwhrift
richten zich op het ontwerpen van lijnvoeringen zodanig dat de beschiklmrc middelen
van de vervoerder efficient worden gehruikt. Met beschikbare middelen kuiinen zowel
kosten bedoeld worden, als benodigde hoeveelheden materieel en personeel.
Hoofdstuk 1 van het proefschrift bespreekt oude en uieuwe onlwikkclingcn in
de wereld van het openbaar vervot?r per trein in Nederlaud. In het bijzoiidcr de
verwachte grote toename in het aantal treinreizigere stelt zware ei»en aan de organisatie van het vervoer per spoor. Zo zal een significante verhoging van de betrouwbaarheid en de capaciteit van het spoorwegennet gerealiswrd inoeten worden.
Daarnaast geeft dit hoofdstuk een overzicht van het scala van planningsproblctnen,
waarvan het lijnvoeringsprobleein een onderdeel vomit. Hier wonh-n probleinen bcsproken als het maken van een dienstregeling, het plannen van personeel, maar ook
het ontwerpen van onderhoudsschema's van treinstellen.
Het resterende gedeelte van het proefschrift is opgebouwd uit twe»- delen. In het
eerste deel, met daarin hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, wordt «;ii theoretls<:he <fii praktische basis gelegd. Allereerst geeft hoofdstuk 2 een overzicht van de wiskundige concepten die veelvuldig gebruikt zullen worden in de latere hoofdstukken. HoofdNtuk 3
beschrijft de aspecten die een rol spelen bij het modelleren van lijnvo<TingMprf>bl<^
men. Hierbij worden onderwerpen besproken als de samenhang tuswui lijnvrx;ringen
en dienstregelingen. het schatten van de vervo«?rsvraag door het netwerk. en bej)erkingen door de infrastructuur bij het ontwerpen van lijnvoeringen. Teveiw w(»rdt een
aanzet gegeven voor het modelleren van het lijnvoeringsprobleem.
Het tweede deel van het proefschrift bespreekt drie toepassingen van wmkun159
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dige modellen voor het oplossen van lijnvoeringsproblemen. In hoofdstuk 4 wordt
begonnen met het beschrijven en analyseren van een algoritme voor het samenKtellen van lijnvoeringen. Hierbij geldt de beperking dat slechts een lijnvoering wordt
gemaakt voor treinen van een treintype, zoais intercity treinen, sneltreinen of stoptreinen. De bestaande theorie wordt hierbij sterk uitgebreid met onder andere methoden voor het. vereonvoudigen en compacter maken van de probleembeschrijving,
en een aantal technieken voor het oplossen van de wiskundige modellen. Het hoofdHtuk wordt afgesloten met een toetsing van deze methoden en technieken aan de hand
van een iiantal praktijkvoorbeelden. Hieruit blijkt ten eerste dat de ontwikkelde methoden deze problemen VIHJI compacter maken. Daarnaast zorgt de gecombineerde
aanpak voor goede oplossingen binnen een redelijke tijd en kan voor nagenoeg alle
probU-enivoorbeelden do best mogelijke oplossing worden gevonden.
Tegenover de lijnvoeringsproblemen van hoofdstuk 4, die zich beperken tot treinen
van een treintype, Htaan de problemen die besproken worden in hoofdstuk 5. Dit
hoofdstuk int.roducoo.rt het lijnvoeringsprobleeem voor het gei'iitegreerd oplossen van
lijnvooringsprobloinen voor meerdere treintypen. Hiervoor worden een drietal wiskundige modellen ontwikkeld. Hoewel aangetoond wordt dat deze modellen het
onderliggende probloein i><|iiivalent besrhrijven. blijkt dat, een modellering duidelijk
betor in staat is de bekeken praktijkinstanties op te lossen. Verder komt naar voren
dat bij dc gotosto voorbeelden de geintegreerde aanpak uit dit hoofdstuk beduidend
hetere rosultaton levort dan de gosplitste aanpak uit hoofdstuk 4.
I)c lijuvooriiiKsproblemon zoals zij aan bod konien in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5
zijn erop gerieht een vollodig nieuwe lijnvoering te ontwerpen. Voor iedere lijn in een
dorgoh'jko fijnvocring worden de stations waar deze lijnen stoppen gedicteerd door de
types van de lijnen on de stations in het netwerk. Zo zullen intercity treinen alleen
stoppen op intercity stations, terwijl st.optreinen ieder station aandoen dat op hun
route ligt. De stationstypos worden hierbij als gegeven beschouwt, en liggen dus
vooraf al vast. In tegenstelling hierop int.roducoert hoofdstuk 6 een wiskundig model
dat de lijuvoering als gegeven bt>srhouwd, niaar nu probeert andere stationstypes te
viiuleu /odanig dat de totalo reistijd van passagiers wordt geminimaliseerd. Neem
bijvoorheeld eon stoptrcin station in het huidige netwerk. Een intercity trein zal
niet. bij dit station stoppen. Dit is voordelig voor de passagiers die zich in deze
trein bevinden, aangezion eon extra, onnodige, stop zou betekenen dat zij een aantal
minuten extra reistijd zouden hebben. Editor, voor passagiers die vertrekken vanaf
dit station zou eon hoger stat.ionstvpo voordelig zijn. Dit zou er namelijk voor zorgen
dat zij nioteon al kunnon instappen in een snellere intercity trein.
Voor hot oplossen van het optimalisatie probk^em voor het kiezen van stationstypos wordt in hoofdstuk 6 een aantal nieuwe modelleringsconcepten besproken.
Ami de hand hiervan wordt een modolformuloring beschreven die gebaseerd is op
eon klassiek netwerkstroom model met extra boporkingen en variabelen. Voor deze
fonuuloring wordt eon deooinpositie besproken waarbij het. probleem kan worden
opgolost aan de hand van een groot aantal kleinere deelproblemen. Net als in de
voorgimude hoofdstukken wordt dit hoofdstuk afgesloten met een toetsing van de
bosi'hreven idotvn aan do hand van i>en aantal praktijkinstanties van de Nederlandse
Spoorwogen. Hieruit blijkt dat het oplossen van deze problemen met behulp van
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de voorgestelde methoden een duidelijke verbetering brengt. Danrnaast zorgon do
gevonden oplossingen ieder voor een substautiele tijdswinst vergeleken mot do oorspronkelijke stationstypes.
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