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Abstract /
(

Dit project wordt gedaan in opdracht van NS Reizigers afdeling Logistiek. NS Reizigers is

een van de vier commerciële onderdelen van de Nederlandse Spoorwegen NV en houdt zich
bezig met bet plannen van het reizigersvervoer over het spoor. De afdeling logistiek is
verantwoordelijk voor bet maken van de dienstregeling, bet plannen van de inzet van
personeel en het plannen van de inzet van bet materieci.

Na een onderzoek is NSR Logistiek een project begonnen dat "Herontwerp" beet. Het proces

van bet plannen wordt herontworpen om de flexibiliteit van bet proces te vergroten, de
procesbebeersing te verbeteren en bet proces voorspelbaarder te maken. Hierdoor wordt de
doorlooptijd van bet maken van planningen verkort en bet wordt bet planningsproces

doorzicbtiger.
Daarnaast wordt tijdens "Herontwerp" de ondersteuning bij het plannen met behuip van

software uitgebreid.
Een onderdeel van de software ondersteuning is speciaal gericht op de lokale planning. Dc
ondersteuning zal moeten gebeuren door een 'intelligent' planningsysteem Rintel (angeren
jj1igent).

Het systeem Rintel moet de doorlooptijd van bet lokale planproces verkorten en de planners
ondersteunen door:

— dat wat de planner gedaan heeft of doet op een overzichtelijke manier te presenteren
— te ondersteunen bij het manipuleren van de planning
— conflicten in de planning te signaleren
— aangeven aan welke randvoorwaarden en/of doelfuncties wel of niet voldaan is
— (deel)oplossingen te genereren, die de planner kan wijzigen of accepteren. [15]

In deze studie is het onderzoek naar bet generatorgedeelte, het genereren van
(deel)oplossingen, voortgezet, er is voortgebouwd op'het werk van Abbink, 2000. [6]

Dc aandacht is gericht op bet in combinatie nj den van treinstellen. Dit was in de eerste versie

van Rintel met mogelijk.

Daamaast wordt er in deze studie ingegaan op bet nut van planningsondersteuning en de
spanningen tussen het ondersteunen van planners.
Verder wordt er ingegaan op de achtergronden van de implementatietechniek en wordt er ecn
vergelijking gemaakt tussen de wijze waarop bet model gemaakt is en cen methode voor bet
modelleren van kennis nit de kennistechnologie.
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1. Inleiding

1.1 Organisatie
Dit project wordt gedaan in opdracht van NS Reizigers afdeling Logistiek. NS Reizigers is cen van de
vier commerciële onderdelen van de Nederlandse Spoorwegen NV en houdt zich bezig met bet
plannen van het reizigersvervoer over het spoor. Dc afdeling logistiek is verantwoordelijk voor het
maken van de dienstiegeling, het plannen van de inzet van personeel en bet plannen van de inzet van
het materleel.

NSR Logistiek is onderverdeeld in dne afdelingen, Productontwerp, Jaarplan en Dagplan.
Productontwerp onderzoekt de ontwikkeling van de dienstregeling en de behoefte aan personeel en
materieel op de lange termijn, twee tot tienjaar vooruit.
Jaarplan ontwikkelt de dienstregeling, de inzet van personeel en de inzet van materieel voor het
komende dienstregelingsjaar, en draagt zorg voor de wijzigingsbladen. Dit gebeurt 6 tot 8 weken voor
de uuitvoering van bet plan.
Dagplan regelt de dienstregeling, de inzet van personeel en mateneel op korte termijn. Bijvootheeld
het plannen van extra vervoer in veiband met evenementen of het opvangen van
buitendienststellingen.
Dc planning die door NSR Logistiek wordt gemaakt gaat uiterlijk 36 uur van te voren naar Rail
Verkeersleiding, die de uitvoering regelt.

Een dccl van de jaar— en dagplanning wordt centraal gepland op bet hoofdkantoor in Utrecht,
daamaast zijn de bureaus Lokale Planning verantwoonlelijk voor de planning van de
knooppuntprocessen. Die bestaat uit de planning van rangeerbewegingen, bet opstellen, wassen en
reinigen van materieel, de inzet van rangeerpersoneel en de spoortoewijzing van reguliere treinen op
bet knooppunt zeif. Dc lokale planning controleert de dienstregeling van de centrale planning op
conflicten op hun specifieke knooppunt en kunnen wijzigingen indienen en hun wensen kenbaar
maken.

1.2 Herontwerp en Rintel
In de huidige situatie wordt een jaar van te voren begonnen met bet plannen van de dienstregeling en
de inzet van personeel en materiecl. Voor elke trein in de dienstregeling wordt dus de unzet van
materieel en personeel al ver vooruit ingepland. In de periode daarna worden er vaak nog wijzigingen
ingediend waardoor de planning moet worden berzien. Verder is het zo dat het plan nog niet
gevalueerd kan worden voordat er met de nieuwe planning wordt begonnen. Er wordt dus veel werk
voor niets gedaan. Maar dit werk kan ook niet achterwege blijven.
Verder ontstaan er vaak communicatieproblemen, doordat er wijzigingen worden doorgevoerd voor
bet ene knooppunt, terwijl dat voor een ander knooppunt een probleem kan zijn. Een andere reden
voor bet ontstaan van communicatieproblemen is dat er veel verschillende informatiebronnen worden
gebmikt, zoals tekstbestanden, grafische bestanden, informatie op papier, naslagwerken met allerlei
codes en regels. Deze werkwijze is foutgevoelig, omdat informatie van de ene bron moet worden
overgezet in een andere.

NSR Logistiek is daarom een project begonnen dat "Herontwerp" beet. Het proces van bet plannen
wordt herontworpen om de flexibiliteit van bet proces te vergroten, de procesbeheersing te verbeteren
en bet proces voorspelbaarder te maken. Hierdoor wordt de doorlooptijd van bet maken van
planningen verkort en bet wordt bet planningspmces doorzichtiger.
Ook bet feit dat er meerdere vervoerders zijn gekomen en dat Railned formed toestemming aan NS
Reizigers moet geven is een reden voor het maken van cen nieuw proces dat hierop afgestemd is.
Daannaast wordt tijdens "Herontwerp" de ondersteuning bij het plannen met behuip van software
uitgebreid.
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Een belangrijk idee achter "Herontwerp" is dat de planning in verschillende fases wordt gemaakt, de
planning wordt in elke fase verder ingevuld. Dit is te zien in de onderstaande figuur.

-'
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Figuur 1: planproces in Herontwerp

Het besturing planproces is een continu proces dat reageert op invloeden uit de buitenwereld. Het
levert de randvoorwaarden en orders aan de andere deelprocessen.
Het eerste deelpmces is de productie van basisuurpatronen en basisspooropstellingen. Een
basisuurpatroon (B UP) is een landelijk dienstregelingspatmon voor een standaarduur, waarin voor alle
treinen de routes, begin— en eindpunten en tussengelegen stations zijn opgenomen.
In een basisspooropstelling (BSO) wordt per station voor elk penonspoor een planning gemaakt van
alle treinen, die arriveren en vertrekken binnen een uur.
Er bestaan voor verschillende omstandigheden verschullende basisuurpatronen en
basisspooropstellingen, bijvoorbeeld voor 'nonnale' uren, spits— en daluren. In een basisuurpatroon
liggen de treinbewegingen op baanvakken en kritische rangeerbewegingen vast. Kritische
rangeeEbewegingen zijn belangrijke rangeerbewegingen, die a! vroeg in bet planningsproces moeten
worden vastgelegd. Dit is om genoeg speling te houden voor het kunnen voltooien van de planning.
Zo wordt voorkomen dat andere vervoerders paden claimen die conflicteren met de noodzakelijke
ruimte voor het inleggen van rangeeiiewegingen.

In de volgende fase worden er basisdagen gemaakt. Dc basisdagen worden samengesteld tnt de
basisuurpatronen. Het aantal kritische rangecibewegingen neemt in deze fase toe. Er wordt in deze
fase getoetst op de uitvoeibaarbeid van het plan op knooppunten, zonder dat er in detail gepland

wordt.

Ongeveer vier weken voor het ingaan van de dienstregeling zijn de basisdagen af en begint de
productie van specifieke dagen. Steeds wordt de meest actuele basisdag aangepast tot een specifieke
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dag. Er wordt continu gewerkt aan een set van 25 verschillende specifieke dagen. Drie dagen voor het
aanbreken van een specifieke dag moeten de aanpassingen voor deze dag af zijn en wordt er een
nicuwe basisdag achter aan de set toegevoegd. Na deze fase zijn de dienstregeling en de diensten voor
het njdend personeel af. Er is nog geen volledig rangeerplan voor de knooppunten, maar er is wel
gecontroleerd of het rangeerplan uitvoerbaar gemaakt kan worden en het mateneel is per dag en over
de verschillende dagen in balans gebracht. Dit houdt in dat er nooit meer treinen van een knooppunt
vertrekken dan er aankomen of voorradig zijn.

Drie dagen voor de uitvoering van de geplande dag, komt de dag in de fase on line allocatie specifieke
dag. In deze fase worden de routes voor materieel met een speciale bestemming, bijvooibeeld
onderhoud, vastgelegd. Als laatste stap wordt het rangeerplan vastgelegd. Dit plan kan tot 3 uur van te
voren worden bijgewerkt. Daarna kan er alleen nog worden bijgestuurd. [14]

Er wordt flu onderzoek gedaan naar de uitvoeii,aarheid van verschullende planprocessen en op welke
manier en in hoevene software ondersteuning kan bieden bij het plannen.
Het maken van het lokale plan wordt het sluitstuk van het gehele planproces, hoe korter de
doorlooptijd voor dit proces is, des te groter de vrijheid in eerdere processen is. Om de doorlooptijd te
verkorten, is het wenselijk de mate van ondersteuning en automatisering door middel van software bij
het maken van de lokale planning te veEbeteren en te vergroten. Dit zal moeten gebeuren door een
'intelligent' planningsysteem Rintel (angeren jjligent). Rintel zal de planners ondersteunen bij het
plannen van de knooppuntprocessen. De knooppuntprocessen zijn:

— de spooropstelling van reizigerstreinen
— rangeerbewegingen tussen perronsporen en opstelsporen
— het wassen, reinigen en tanken van materieci
— de diensten van rangeerpersoneel.

Het systeem Rintel moet de doorlooptijd van het lokale planproces verkorten en de planners
ondersteunen door:

— dat wat de planner gedaan heeft of doet op een overzichtelijke manier te presenteren
— te ondersteunen bij het manipuleren van de planning
— conflicten in de planning te signaleren
— aangeven aan welke randvoorwaarden en/of doelfuncties wel of niet voldaan is
— (deel)oplossingen te genereren, die de planner kan wijzigen of accepteren. [15]

In deze studie is het onderzoek naar het generatorgedeelte, het genereren van (deel)oplossingen,
voortgezet, er is voortgebouwd op het werk van Abbink, 2000. [6]

1.3 Beschrijving project
Het is de bedoeling dat het eerste prototype van de generator Rintel I, dat rangeerbewegingen kan
plannen voor I treinstel per rangeerbeweging, wordt uitgebreid met het plannen van meerdere
treinstellen per rangeeEbeweging, waarbij de treinstellen van verschullende typen mogen zijn.
Bovendien zal er conflictsignalering moeten plaatsvinden als geplande rijwegen elkaar op dezelfde
tijd overlappen of kruisen. Dat wil zeggen dat er conflictvnje oplossingen worden gegenereerd.

De input voor het maken van een plan bestaat tnt de infrastructuur van een station, de dienstregeling
en de samensteffing van de treinen. Hiemit kunnen rangeerbewegingen tussen perronsporen en/ of
opstelsporen en de tijden waarop dat moet gebeuren afgeleid worden. Voor elke rangeeli)eweging
moet het begin— of eindspoor worden bepaald en moet tussen die sporen een een route worden
gekozen, bovendien moet er binnen een gegeven tijdsinterval een staxttijd bepaald worden.
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Voor elk weggerangeerd treinstel moet een positie op het opstelspoor bepaald worden. Hierbij moet er
bijvoorbeeld op gelet worden dat een trein in een bepaalde samenstelling, die eerder vertrekt, met
opgesloten wordt door een trein die later weggaat.

Daarnaast wordt er in deze studie ingegaan op het nut van planningsondersteuniflg en de spanningen

tussen het ondersteunen van planners.
Verder wordt er ingegaan op de achtergronden van de implementatietechniek en wordt er een
vergelijking gemaakt tussen de wijze waarop het model gemaakt is en een methode voor het

modelleren van kennis uit de kennistechnologie.

1.4 Opbouw
In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksvragen en het doe! van het onderzoek bescbreven. Er wordt

nader ingegaan op het Rintel—probleem en de processen die een ro! spelen bij de lokale planning. Ook
de vereenvoudigingen die zijn gedaan om het prototype binnen redelijke tijd te ontwikkelen, worden

hierin beschreven.
In hoofdstuk 3 wordt er ingegaan op het proces van planning en bet nut van planningsondersteuning.
Hoofdstuk 4 geeft een achtergrond over bet modelleren van kennis aan de hand van CommonKads,
een veelgebniikte methode in de kennistechnologie. Er wordt een vergelijking gemaakt met hoe de
kennis van de planners in OPL—studio, een generieke solver voor planningsproblemen, wordt
gemodelleerd. Daarvoor wordt er ingegaan op Constraint Satisfaction Programming, de gebruikte

programmeermethode in OPL—studio
Hoofdstuk 5 beschrijft het model en implementatie voor de generator van Rintel en er worden enkele

concrete strategien en doelen van planners belicht.
In Hoofdstuk 6 worden het prototype en het model geevalueerd en worden enkele resu!taten getoond.
Er worden suggesties gedaan voor eventuele uitbreidingen.
In Hoofdstuk 7 tenslotte, worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor verdere
ontwikkeling van dit generatorgedee!te van Rintel.
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2. Doel van het project en probleembescbrijving

2.1 Doelstelling
Dc hoofd(doel)stelling van dit project is:

De eerste versie van het model Rintel kan worden uitgebreid, zodat her meerdere treinstellen per
ran geerbeweging katz plannen en er routes voor rangeerbewegingen worden gevonden die niet
conflicteren me: elkaar of routes van andere treinbewegingen.

Dc eerste versie van het model Rintel is gemaakt om na te gaan of de techniek van Component Based
Development, het gebruik van Constraint Satisfaction Programming en het gebruik van de generieke
piano mgeving OPL—studio van ILOG een juiste benadering is voor een systeem voor het plannen van
lokale knooppuntprocessen. [6]
Om een oordeel te kunnen geven of deze methode ecu basis kan zijn voor het uiteindelijke
Rintelsysteem moet de eerste sterk vereenvoudigde versie van het model aangepast worden aan de

werkelijkheid.

Dc eerste versie van bet model Rintel kan voor afzonderlijke treinstellen een rangeer— en opstelplan
maken. In werkelijkheid rijden treinstellen zoveel mogelijk in combinatie. Er wordt in de eerste versie
niet gekeken of de gekozen routes voor rangeerbewegingen conflicteren met de mutes van andere
rangeer— of treinbewegingen. Het vermijden van deze conflicten maakt het vinden van ecu geschikte
route veel moeilijker.
Het doe! van dit project is om Rintel zo aan te passen dat er meer treinstellen in een rangeerbeweging
verplaatst kunnen worden en dat er voor die rangeerbewegingen een conflictvrije route gevonden

wordt.
Dc nieuwe versie blijft een sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid. Daarom moet het prototype
naast het genereren van juiste oplossingen flexibel genoeg blijven om in toekomstige projecten op
eenvoudige wijze verder uitgebreid te kunnen worden.

Dc eerste versie van Rintel is geimplementeerd in OPL—studio van Hog. Dc uitbreidingen en
aanpassingen in deze studie worden aan dit prototype van Rintel toegevoegd. Door deze
implementatie wordt inzicht verkregen in de juistheid van het model en wordt duideijk hoe efficient
de constraints zijn gesteld. Bovendien wordt duidelijk weike problemen er een ml spelen bij het
gebruik van deze generieke solver voor planningsproblemen en wordt inzichtelijk met weike risico's
bij verdere ontwikkeling van het systeem rekenmg moet worden gehouden.

Naast het maken van een model en de implementatie daarvan wordt er nader ingegaan op de
achtergronden van planning en planningsondersteuning. Er wordt een vergclijking gemaakt tussen
CommonKads, ecu veelgebmikte methode voor kennismodellering, en de aanpak van OPL—studio

van ILOG, waarin bet model geImplementeerd is. Verder wordt er ingegaan op de voor— en nadelen
van Constraint Satisfaction Programming. Dit is een van de beschikbare programmeermethoden
binnen OPL—Studio en is voor dit probleem gebruikt.

2.2 Onderzoeksvragen
Het dod van dit project is de uitbreiding van Rintel met het in een rangeeractiviteit verplaatsen van
meerdere treinstellen en bet vinden van conflictvrije rijwegen. Om dit doe! te analyseren en te
evalueren wordt er gewerkt aan de hand van de onderstaande onderzoeksvragen.

1. War zijn de randvoonvaarden en doelen die gelden op her Rin:el—probleemgebied en war zijn de
doelen, wensen en oplossingsmethoden van de planner(s) bij her maken van he: ran geer— en
opsrelplan?

7



Om een prototype te maken, dat een oplossing kan genereren voor de planning van
rangeeibewegingen en het opstellen van materieel, moeten de randvoorwaarden van bet
domein en de doelen van de planners bekend zijn. Dc methoden die de planners gebruiken om
een oplossing te vinden zijn van belang bij het maken van een oplosstrategie in het prototype.

2a. Wat is de achtergrondtheorie over planning en planningsondersteuning?

Omdat Rintel een planningsondersteuningssYsteem zal worden, wordt er ingegaan op planning

en planningsondersteuning. Er wordt gekeken naar welke processen van belang zijn bij bet

maken van een planning en welke spanningen er zijn tussen planningsondersteuning en de
werkwijze van de planner.

2b. Wa: zijn de overeenkomsten tussen OPL—studio van hog en de kennistechnologiemethode
ComnzonKads?

Voor de bouw van een ondersteuningssysteem voor planners is het noodzakelijke inzicht te
krijgen in de kennis van planners en in de strategiecn die zij gebmiken voor het maken van
een planning. Een veelgebruikte methode om die kennis en strategien te modelleren is
CommonKads. Er zal een vergelijking gemaakt worden tussen deze methode en de aanpak

van de tool die gebruikt wordt om het prototype te modelleren.

2c. Wat is de achtergrondtheorie over Constraint Satisfaction Programming en Constraint
Programming Architecturen?

In OPL—studio, de tool die gebnnkt wordt voor bet modelleren van de kennis en methoden
van de planner, wordt o.a. gebruik gemaakt van CSP. Er wordt ingegaan op wat CSP is, bij
welke soort problemen deze vorm van progranimeren wordt gebruikt, en wat de voor— en

nadelen hiervan zijn.

3. Wat doet he: oude model en wat zijn de uitbreidingen die gemaakt moeten worden?

Er wordt kort beschreven hoe het eerste model eruit ziet, wat bet kan en welke uitbreidingen
er nodig zijn.

4. Hoe zie: het aangepaste model eruü?

Het aangepaste en uitgebreide model wordt aan de band van bet prototype beschreven. Er
wordt ingegaan op de resources, de activiteiten, de variabelen, de constraints, de
waarderingsfunctie en de zoekstrategie.

5. Wa: zijn de beoordelingcriteria voor he: model?

Er zijn beoordelingscritena voor bet evalueren van het model. Deze volgen uit doelen van
planners en applicatiecriteria als: de kwaliteit, de mate van detail, de rekentijd, en de
flexibiliteit van bet model.

6. Wa: kan het nieuwe model, en wat kan er nog aan uitgebreid worden?

Aan de band van de beoordelingscriteria en uitkomsten van bet model wordt een evaluatie
gemaakt van bet model.
En omdat het nieuwe model nog steeds een sterk vereenvoudigd model is, wordt er
aangegeven welke zaken er aan toegevoegd moeten worden.

7. Wat zijn de conclusies en aanbevelingen die volgen uit di: onderzoek?

8



In dit project is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van cen dccl van een
planningsondersteunend systeem en naar planning en plaiuungsondersteuning. Dc antwoorden

op de vonge onderzoeksvragen worden nog eens kort behandeld. Er wordt ingegaan op de
risico's die een ml spelen bij verdere ontwikkeling van dit prototype. En vanuit de ervaring
die is opgedaan tijdens het onderzoek zullen enige aanbevelingen worden gedaan.

Dc onderzoeksvragen 1 en 3 tot en met 7 gaan over de ontwikkeling van het systeem Rintel. Dc
onderzoeksvragen 2a tot en met 2c gaan in op de achtergronden van methoden die zijn gebruikt voor
de ontwikkeling van bet systeem.

2.3 Probleembeschnjving Rintel
Rintel wordt een ondersteuningssysteem voor de lokale planning.
Processen die lokaal gepland worden zijn:

— Rangeerbewegingen tussen opstelsporen en/ of permnsporen
— Opstelling van materieel op opstelsporen en permnsporen
— Wassen van materieel (inclusief de bijbehorende rangeerbewegingen)
— Van binnen reinigen van materieel (inclusief de bijbehorende rangeerbewegingen)
— Voltanken dieselmaterieel (inclusief de bijbehorende rangeeibewegingen)
— Diensten voor het rangeerpersoneel

Volgens Hemntwerp wordt voorafgaand aan bet voltooien van de lokale planning eerst de
dienstregeling en de materieelinzet voor een specifiek dag gepland. Ook zijn vooraf de
onderhoudsregelingen voor het materieel gepland. Dit samen houdt in dat voor de lokale planning
begint met plannen, het materieel in balans is. Er gaat nooit meer materieel van een bepaald type weg,
dan er voorradig is of binnenkomt op een station. [15]

De informatie waarover de planners beschikking bebben en wat ook de input van Rintel zal zijn,
bestaat uit de infrastructuur op het station, de dienstregeling, de samenstelling van trein, verplichte
overgangen van treinen (onderhoud), informatie over verschillende typen treinstellen (lengte etc), en
eventueel normtijden voor bepaalde rangeerbewegingen.
Ook kritische rangeerbewegingen, die eerder in het planpmces zijn vastgelegd, dienen als input, er
zullen nog details voor deze bewegingen moeten worden vastgelegd, bijvoorbeeld een opstelspoor.

Uit de inputgegevens moeten de rangeerbewegingen gehaald worden. Er moeten aankomende
treinstellen naar bet opstelterrein gebracbt worden, en van bet opstelterrein moeten treinstellen
opgehaald worden om te kunnen veitrekken. Daarnaast zijn er nog allerlei rangeeEbewegingen die
ontstaan door het wassen, reinigen en eventueel voltanken van materieel.
Dc begin— en eindtijden van de rangeerbewegingen moeten gepland worden en binnen een gegeven
interval liggen. Voor treinen die naar het opstelterrein gaan moet een plaats op een opstelspoor
gekozen worden, en er moet een mute gekozen worden van het aankomstspoor naar dat opstelspoor.
Voor treinen die van bet opstelterrein opgehaald worden, moet bepaald worden welk materieci van
welk opstelspoor gebmikt zal worden, en er moet een mute gekozen worden van dat opstelspoor naar

het vertrekspoor.
Bij het opstellen van materieel moet er voor gezorgd worden dat benodigd materieel niet opgesloten
wordt door ander materieel. Daarnaast is het belangrijk dat er zo weinig mogeijk rangeerbewegingen
worden gemaakt, omdat elke extra rangecrbeweging bet pmbleem moeilijker maakt. Om dit te
bereiken worden treinstellen, zo mogelijk, tegelijk verplaatst.
Bij bet kiezen van mutes is het belangnjk een mute te vinden die met conflicteert met mutes van

andere treinbewegingen.
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Elke rangeeEbeweging brengt een of meer rangeertaken met zich mee, die gepland moeten worden tot

diensten van rangeerpersoneel.

In het onderstaande flguur is een oveizicht van een station weergegeven. Dc gestippelde lijnen
representeren de opstelsporen waar materleel "geparkeerd" kan worden. Op de meeste knooppunten
zijn er verschullende zones, bundels van gerelateerde sporen, waar materieci opgesteld kan worden. Zo
zijn bijvoorbeeld de sporen 13m tot I 8m gevat in dezelfde opstelzone. De blokken verbeelden de
perrons. Dc letters en cijfers in de cirkels identificeren elk spoor uniek.

2.3.1 Huidige Planproces
Op dit moment wordt de lokale planning met de hand gemaakt, er wordt wel een admimstratief
systeem gebruikt om te laten zien wat de planner tot nog toe gedaan heeft, maar er vindt verder geen
ondersteuning plaats. Er wordt bijvoorbecld met gemeld of er een conflict is tussen njwegen van
treinbewegingen in een planning, of dat er een trein staat op een spoor waar cell doorgaande trein
overheen moet.
In het huidige proces kennen we geen basis— en specifieke dagen maar patroon— en concrete dagen,
waar ongeveer dezelfde principes voor gelden. Een patroondag wordt aangepast tot een concrete dag.

Een actuele patroondag wordt door de planners aangepast tot de concrete dag of de planners maken
een geheel nieuwe oplossing. Het maken van de planning wordt steeds moeilijker, omdat er steeds
meer rangeeractiviteiten plaatsvinden. Bovendien is er geen garantie dat de gevonden oplossing
optimaal is. "Intelligente" softwareondersteumng zou dus zeer welkom zijn om conflicten op te sporen
en conflictvrije (deel)oplossingen te genereren, waaraan een waardering gekoppeld kan worden.

2.3.2 Aannamen
Voor het prototype systeem Rintel zijn de volgende aannamen gedaan:
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— Rintel behandelt ccii knooppunt tegelijkertijd.
In werkelijkheid zijn de lokale planprocessen indirect verbonden met elkaar via de centrale
planning, maar er zijn geen bezwaren om ze onafhankelijk van elkaar te bekijken.

— Het systeem plant voor een periode van een dag, omdat planners dit meestal ook doen. Er zijn
uitzonderingen, bijvoorbeeld als jets meerdere dagen opgesteld moet worden of materleel een
weekend blijft staan. Dc plantijd moet dus vanabel blijven, zodat voor eenvoudige plansituaties
een langere tijd gepland kan worden en met moeilijkere situaties een kortere tijd. Zo kunnen er
ook deeloplossingen gegenereerd worden.

— Voordat Runtel begint met plannen is het materieel in balans gebracht per materieeltype per zone
van het knooppunt. Dat wil zeggen dat de hoeveelheid vertrekkend materieel kleuner of gelijk is
aan bet materieel wat de zone binnenkomt en wat er al was.

— Materieel is uitwisselbaar zolang het van dezelfde dienstgroep, dat zijnmaterieelecnheden van
hetzelfde type, is en met binnen opgegeven overgangen zit. [15]

2.3.3 Vereenvoudigingen
Voor deze studie is het probleem vereenvoudigd om de zaak overzichtelijk te houden en de
ontwikkeltijd van bet prototype kort te houden.
Dc volgende vereenvoudigingen worden gemaakt:

— Het wassen, reimgen en voltanken van treinen wordt nog met meegenomen in bet pmbleem.
— Diensten voor rangeerpersoneel worden met bij het probleem betrokken
— Alle treinstellen kunnen zeif rijden, in werkelijkheid is soms ccii locomotief nodig.
— Aan de in— en uitvoer van Rintel zijn nog geen voorwaarden verbonden.
— Reguliere doorgaande treinen worden buiten beschouwing gelaten.

Het prototype moet later wel uitgebreid kunnen worden met deze aspecten. Vooral het reinigen en
wassen is vaak zeer sterk verweven met het opstelplan.

2.3.4 Complexiteit
Uit het voorgaande blijkt al dat bet maken van de lokale planning een complex probleem is. Om te
bepalen hoe complex ccii probleem is, wordt er meestal gekeken naar de tijd die ccii algoritine nodig
heeft om het probleem op te lossen. Een algoritme lost ccii probleem X op als het algoritme toegepast
kan worden op elke instantie van X en altijd een oplossing garandeert voor die instantie.
Dc tijd die een algoritme nodig heeft om ccii probleem op te lossen wordt uitgedrukt in de
complexiteitsfunctie. Algontmen met een lineaire complexiteitsfunctie zijn efficinter dan algoritmen
met een exponentiële complexiteitsfunctie. [11]
Problemen kunnen opgedeeld worden in ccii groep problemen die kunnen worden opgelost in
polynomiale tijd en in een groep problemen die met kunnen worden opgelost binnen polynomiale tijd.
Dc Masse problemen die binnen polynomiale tijd kunnen worden opgelost wordt P genoemd. Dit
worden ook wel eenvoudige problemen genoemd, omdat deze Masse veel problemen bevat met
rekentijden van orde 0(log n) of 0(n). Maar ook problemen van orde 0(n ) horen hierbij, al komcn
die weinig voor. [111 Len ander kiasse pmblemen is NP, deze klasse bestaat nit non—deterministische
problemen en rekentijden om een oplossung te vinden zijn van exponentiële orde. In onderstaande
flguur is te zien hoe de rekentijden zicb ontwikkelen bij verscbillende complcxiteitsfuncties.
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Complexiteits
—functie n=10 n=20 n=30 n=40 n=50 n=60

0.00001 0.00002 0.00003 0.00004 0.00005 0.00006

Lineair seconde seconde seconde seconde seconde seconde

0.0001 0.0004 0.0009 0.0016 0.0025 0.0036
polynomiaal seconde seconde seconde seconde seconde seconde

n5 0.1 3.2 24.3 1.7 5.2 13.0

polynomiaal seconde seconde seconde minuten minuten minuten

2" 0.001 1.0 17.9 12.7 35.7 366

exponentieel seconde seconde minuten dagen jaren eeuwen

Figuur 3, rekentijden bij verschillende complexiteitsfuncties en verschillende waarden van n [211

Problemen die een algontme nodig hebben met een expentionele complexiteitsfunctie zijn, zoals te
zien is in de figuur, haast met op te lossen als n groot worth. Het idec is dat voor problemen met een
expentionele complexiteitsfunctie er een algoritine is dat een oplossing gokt en deze oplossing binnen
polynomiale tijd kan controleren op juistheid. De zoekruimte wordt dan niet helemaal afgezocht. Ms
er een exponentieel aantal processoren is zouden in theorie alle mogelijk gokken binnen polynomiale
tijd gecontroleerd kunnen worden, dan worden NP—pmblemen gelijk aan P—pmblemen. In praktijk is
het aantal processoren met exponentieel het is nog steeds een open vraag of NP gelijk is aan P.
Een subklasse van NP zijn NP—complete problemen. Dit zijn de meest complexe problemen binnen de
NP—Masse, waaiiij voor zover bekend geen algoritmen bestaan die de oplossing kan controleren in
polynomialetijd. [11]

Dc complexiteit van routeerproblemen op emplacementen is al eerder bestudeerd [9], daamm weten
we dat bet een NP—compleet probleem is.
Bij het maken van het lokale plan wordt behalve een route ook een plaats op een opstelterrein
gekozen. Dc complexiteit van het Rintel planprobleem is dus ook NP—compleet.
Hieronder worth cen voorbeeld gegeven van de complexiteit.



Vooii,eeld I

Elk treinstel moet toegewezen worden aan een spoor, elk spoor kan van
twee kanten opgereden worden. Er zijn verschillende routes naar een
spoor. Elk treinstel kan op een paar posities per spoor neergezet
worden, dat is afhankelijk van de lengte van het treinstel en de lengte
van het spoor.

Stelerzijn:
— 21 treinstellen die afgerangeerd moeten worden
— 4 opstelsporen in opstelzone 01
— 6 treinstellen die per spoor neergezet kunnen worden (gemiddeld)
— 2 oprijrichtingen per spoor
— 9 routes om van I zijde het spoor te benaderen (gemiddeld)

Dan zijn cr2 1*4*6*2*9 9072 mogelijke oplossingen.
In werkelijkheid is er ook nog een tijdsinterval waarin een beweging

kan plaatsvinden, athankelijk van de input—data, waardoor het aantal
kandidaat—oplossingen nog drastisch kan toenemen. Als er van wordt
uitgegaan dat acties per minuut kunnen worden begonnen, betekent
elke minuut extra tijd in het interval een toename van het aantal
mogelijke oplossingen met 9072.

Voorbeeld 1: complexiteit

Uit het voorbeeld blijkt dat voor ecu heel klein probleem al ecu enorm aantal kandidaat—oplossingen
verkregen wordt. Dc knooppunten die gepland worden zijn veel groter, bijvoorbeeld in Zwolle:

— 560 treinstellen per dag
— 120 rangeerbewegingen per dag
— 55 sporen
— 8600 mogelijke routes

Dc planners vinden altijd ecu oplossing voor dit complexe probleem. Door het gebruik van kenms en
strategien van de planners, gecombineerd met de rekenkracht van de computer kan er wellicht ook
automatisch een (optimale) (deel)oplossing gevonden worden.

2.4 Doelen en strategieen van planners
Dc randvoorwaarden, doelen en strategieen van planners zijn belangrijk bij de ontwikkeling van cen
prototype van Rintel. Door de aannamen en vereenvoudigingen is het prototype een eenvoudig model
van de werkelijkheid. Dc gemodelleerde randvoorwaarden zijn voornamelijk de 1'sieke
randvoorwaarden. En aan veel doelen van planners kan nog met voldaan worden. Zo is het wassen en
reinigen van treinen bijvooibeeld zeer sterk verweven met het opstelplan, maar dit aspect wordt
voorlopig buiten beschouwing gelaten. Het prototype genereert dus opstelplannen die flog niet
brwkbaar zijn in de praktijk, hoogstens als opstapje om later het wassen en reinigen er wel bij te
betrekken.
Er zijn echter naast fysieke randvoorwaarden een paar doelen en strategieen waarnaar ook binnen dit
model gestreefd kan worden. In hoofdstuk 5 wordt op deze doelen en strategien teruggekomen in de
modelbeschrijving.

Ecu van de belangrijkste doelen is om zo mm mogelijk rangeerwerk te genereren. Bij het opstellen
wordt het splitsen van treinen daarom zo mogelijk vermeden. Bij binnenkomend mateneel wordt
altijd gekeken of het (of een dccl ervan) past op wat er later zal vertrekken. En het binnenko mend
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materieel wordt zo opgesteld dat op het opstelspoor gecombineerd kan worden tot een veitrekkende

trein.

Een ander dod is dat het liefst steeds gebruik gemaakt wordt van voorkeursfases van cen spoor en
voorkeursroutes naar een spoor. Dit gebeurt omdat de ene route soms beter is dan de andere, en omdat
de planningen er eenvoudiger van worden, omdat hethaaldebewegingen steeds op dezelfde manier

plaatsvinden.

Verder beginnen planners vaak met het plannen van de moeilijkste dingen, omdat deze later met meer
in de planning in te passen zijn.
Over bet algemeen is overdag het routeren bet moeilijkst. Dan is het erg druk op de sporen, omdat er
veel rijdend materieel is. Het placeren van treinen op het opstelspoor is dan eenvoudig, omdat er
genoeg ruimte is op de opstelsporen. 's Nachts is juist het placeren het moeilijkst, omdat er veel
materieci stilstaat en dus geplaceeni moet worden. 's Nachts zijn er genoeg rijwegen te vinden naar
de opstelsporen, waardoor bet routeren eenvoudiger is dan overdag.
Het model is gericht op bet opstellen, omdat dit in de beleving van de planners het moeilijkste is. En
omdat er nog geen reguliere treinbewegingen in het model zijn meegenomen, is het vinden van een
route niet moeilijk.
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3. Planning en planningsondersteuning
In "Herontwerp" wil men de ondersteuning van planners met behuip van software uitbreiden. In dit
hoofdstuk wordt ingegaan op het nut van planningsondersteuning met software en op welke manieren
ondersteuning kan plaatsvinden. En er wordt ingegaan op spanningen die een rol spelen bij bet
ondersteunen van planners met software.

3.1 Plannen
In elke organisatie is planning een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoenng. Er moet vooruit
gekeken worden om de bedrijfsprocessen soepel te laten verlopen. Processen die gepland worden zijn
(bedrijfs)processen die zich regelmatig op dezelfde wijze hedialen. [2] Bij productieplanning worden
bijvoorbeeld steeds orders op machines gepland. Bij NSR Logistiek worden steeds een tijdsschema
(de dienstregeling), de materieelinzet en de personeelsdiensten gepland.
Bij elke planning spelen doelen en randvoorwaarden een belangrijke ml. Bij een personeelsplanning
moet er bijvooibeeld voldaan worden aan CAO—afspraken en tegelijk wordt er naar gestreefd om
personeel zo efficient mogelijk in te zetten. Bij personenvervoer over bet spoor wordt ernaar gestreefd
zoveel mogelijk mensen in zo kort mogelijke tijd en tegen minimale kosten te vervoeren, en zijn

veiligheid en punctualiteit zeer belangrijk.

In "Plannen en Roosteren", Joma et al. (pag 63)[3], wordt plannen als volgt worden gedefinieerd:

"Plannen is he: op e!kaar afstemrnen van tenminste twee verzamelingen instanties van verschil!ende
typen entiteiten (personen, voertuigen, locaties, routes etc), ook we! objecten genoemd, waarbij
rekening wordt gehouden met verschi!Iende randvoorwaarden en word: toegewerla naar he:
ininimaliseren of rnaxima!iseren van doelfuncties."

Het maken van een planning is een zeer complex proces. De planner moet beschikking bebben over
allerlei gegevens en daamit de waardevolle infonnatie selecteren. Hij moet over kennis van allerlei
inhoudelijke zaken bezitten. Hij moet redeneren over deze kennis en informatie. Er moet gerekend
worden en er moeten alternatieven overwogen worden. En de planner moet de gevolgen van
beslissingen kunnen overzien. [3]
Vaak zijn veel dingen onzeker of vaag, zo is de informatie vaak met volledig, het redeneren en
overwegen wordt daardoor moeilijker en minder goed te volgen, en het is vaak moeilijk doelen tegen
elkaar af te wegen en te bepalen welke oplossing bet beste is. [2]
Door de complexiteit van het plannen en de afwegingen die gemaakt moeten worden, vaak op basis
van onvolledige informatie, zijn bet mensen die de planning maken en worden computers
voomamelijk als ondersteumng gebmikt.

In de cognitiewetenschap wordt het maken van een planning als een soort vanprobleemoplossen
gezien. De planner moet een ingewikkelde puzzel oplossen en gebruikt daarvoorzijn cognitieve
vaardigheden. Zijn denk— en redeneervermogens en kennis over de materie zijn bij bet oplossen

onmisbaar.
Mensen hebben echter cognitieve beperkingen ten aanzien van informatieverwerking, ze hebben een
beperkt geheugen, zijn selectief in aandacht en perceptie, bebben de neiging cenvoudige modellen van
de werkelijkbeid te maken. En mensen hebben een bepaald wereldbeeld, waardoor een probleem met
vooroordelen bekeken wordt. Het is verstandig met deze beperkingen rekening te houden in het
planningsproces en in het ondersteunen van de planner in dat proces.[3]

3.2 Veelvoorkomende problemen bij het plannen
Omdat plannen zo'n complexe aangelegenheid is ontstaan er vaak problemen in een organisatie bij bet
maken en verwerken van de planning. [2]
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Er zijn vaak communicatieproblemen tussen degenen die de planning maken degenen die hem moeten
uitvoeren of aanpassen. En soms ontstaan ook problemen tussen planners onderling. Elke planner
heeft zijn eigen voorkeuren en werkmethoden en beschikt over specialistische kennis over het
planproces. Dc besluiten die genomen worden in dat proces zijn vaak moeiijk uit te leggen aan
mensen die deze kennis met bezitten.

Door de vele combinaties van regels en middelen en de niet—volledige infonnatie is de kwaliteit van
het uiteindelijke plan vaak onbekend. Er kan vooraf met overzien worden wat wijzigingen voor effect
hebben in de planning of welke voordelen een alternatief plan kan hebben.

Het is moeilijk om alle informatie overzichteijk te representeren, vaak zijn grote borden of vellen
papier nodig om alles van belang weer te kunnen geven. Bovendien moet voor het aanbrengen van
wijzigingen de planning vaak voor een groot dccl overnieuw gemaakt worden. Het gebeurtbij NS
Reizigers planning lokaal, waar gebruik gemaakt wordt van een computerscherm, ook regelmatig dat
het plan uitgeprint word, dan worden er wijzigingen ingetekend en daarna wordt het plan weer
ingevoerd in de computer, omdat bet scherm daarvoor onvoldoende overzicht biedt.

Planningen worden vaak onder tijdsdruk gemaakt en wijzigingen kosten vaak veel tijd. Daarom is er
weinig ammo om alternatieven uit te werken en is het planningsproces soms ecu bottleneck in de

bedrijfsprocessen.

3.3 planningsondersteuning

3.3.1 Het nut van planningsondersteuning
Veel van de problemen die een ml spelen bij het maken en uitvoeren van cen planningkunnen
wellicht verholpen worden door het plannen (voor ecu dccl) te automatiseren. Zo kan de planning
bijvoorbeeld steeds op dezelfde manier aangeleverd woixien als uitvoer van een systeem, waardoor de
communicatieproblemen afnemen.
Dc genomen beslissingen en belangrijke informatie kunnen overzichteijk gepresenteerd worden, de
functionaliteit van ecu computerscherm is veel grater dat van papier, bijvoorbeeld als de planner
zichtbaar kan maken wat hij wil zien en de irrelevante informatie kan veibergen.
Dc kwaliteit van ecu plan kan door de computer snel berekend worden, als er aan wensen en
voorwaarden een waaixle gekoppeld wordt.
Wijzigingen kunnen in de computer ingevoeixl warden zonder dat bet hele plan overnieuw gemaakt of
opgeschreven hoeft te worden. Hierbij is het belangrijk dat de informatie die de planner nodig beeft
om een wijziging in te voeren zichtbaar is of zichtbaar gemaakt kan warden.
Regels en randvoorwaarden kunnen in het systeem gebracbt worden, waardoor specialistische
informatie en kennis kan warden weergegeven en gebruikt, bijvoorbeeld voor bet controleren van ecu
plan.
En als er ecu oplossingsalgoritme gebnnkt wordt zijn altematieven eenvoudiger en sneller te vinden.

Het volledig automatiseren van bet maken van een complexe planning, bijvooibeeld bij NS Reizigers,
is uiterst moeilijk en (kan voorlopig nag) met gerealiseerd worden. Hierbij zijn, bebalve de
complexiteit, verschillende redenen aan te voeren. Een daarvan is dat bet plannen cen grate mate van
intelligentie vraagt van de individuele planner. Hierdoor hebben planners binnen ecu organisatie vaak
een eigen methode voor bet plannen ontwikkeld, die ook nag eens per planner verschilt. Een gevolg
hiervan is dat bet moeilijk is een standaard systeem te ontwikkelen die aansluit bij de werkwijze van
alle planners. Dc standaardisatie die bij de automatisering van weinig intelligentie vragende taken
zoals rekenen, verplaatsen, overschrijven en dergelijke mogelijk was, gaat niet op voor de
computerondersteuning van plannen. [3, pag 94] Dit betekent ecu verschuiving van een
informatiegerichte aanpak van ondersteuning naar ecu kennisgerichte aanpak.
Verder spelen de niet—kwantificeerbare randvoorwaarden een belangrijke ml. Het selecteren van
bniikbare informatie, de veranderlijkheid van de omgeving, de onzeketheid en! of onvolledigheid in

16



de informatie, bet redeneren over kennis etc., juist deze aspecten zijn záken waar intelligentie voor
nodig is. Voor deze aspecten van het plannen bestaan geen goed gedefinieerde procedures, maar
mensen kunnen hier juist goed mee omgaan. [3]
Een andere reden is dat de planners verantwoordelijk zijn voor bet eindproduct en dat zij moeten
beslissen of een uitkomst bruikbaar is of niet. [3]

Aan de andere kant kunnen veel rekentaken en te herhalen handelingen wel goed door de computer
gedaan worden. En ook voor de administratieve kant van bet plannen, het vastleggen en weergeven
van het plan, wordt al veel gebruik gemaakt van software. Bij de lokale planning wordt ook zo'n
administratief systeem (VPT) gebmikt.
Het is dus zeker mogelijk om met behuip van computerprogramma's de planner te ondersteunen. Het
gaat er dan om de sterke kanten van mensen te combineren met die van computers.

3.3.2 Vormen van ondersteuning
Computerondersteuning bij plannen is mogelijk in verschillende vormen. [3]
Het eenvoudigst is een gegevens— of databanksysteem. Dit is een geautomatiseerd systeem voor het
bijbouden en ordenen van gegevens. Dc gegevens bestaan uit de invoergegevens van de plannen en de
beslissingen die de planner heeft genomen, bijvoorbeeld de toewijzing van een opstelspoor aan ecu af
te rangeren treinstel. Het is gebruikelijk dat de planner op elk gewenst moment de gegevens kan
wijzigen of aanpassen. Hiervoor is bet noodzakelijk dat de gegevens op een adequate manier worden
weergeven, zodat de planner snel kan zien wat bij gedaan beeft en wat een wijziging voor effect heeft
op de rest van de planning.
Het buidige systeem dat bij lokale planning wordt gebruikt is van deze orde, maar komt voor
veibetering in aanmerking. Er wordt gedacht aan een systeem waar de planner zijn persoonlijk
voorkeuren, wat betreft de weergave van informatie, kan instellen. [16]

Een andere vorm van computerondersteuning is het beslisondersteunende systeem. Het ondersteunen
van het nemen van een beslissing is op veel manieren mogeijk. Het systeem kan de gebruiker van
dienst zijn door gegevens te stmctureren, oplossingen te controleren, alternatieven af te bakenen en te
waarderen, en soms ook door oplossingen te genereren.
Veelal worden planningsondersteunende systemen gebouwd zonder dat er veel aandacht aan wordt
besteed hoe mensen het betreffende probleem oplossen. Er wordt meestal een algontine of een
beuristiek ontworpen waarmee er ecu oplossing voor bet probleem wordt aangedragen. Bij
eenvoudige, weinig intelligentie vereisende, processen is dit meestal geen probleem, maar bij meer
ingewikkelde processen of slecht gestructureerde problemen speelt inzicht en intelligentie een zeer
belangrijke ml bij het uitvoeren van een taak. Bovendien willen planners graag zoveel mogeijk de
controle houden over het proces en willen ze kunnen ingrij pen en manipuleren bij bet zoeken naar een
oplossing. Het bijzondere van beslisondersteunende systemen is dus niet gelegen in de samenstelling
van de systeemcomponenten op zich, maar vooral in bet rekening houden met bet beslissingsgedrag
van mensen, de taakuitvoering van mensen en de cognitieve systeembeperkingen van mensen (Klein
& Methlie. [3]
De combinatie van verscbillende ondersteunende componenten kan de planner belpen sneller en
helderder een planning te maken. Len databank kan verschillende gegevens aan de planners
presenteren, een rekenprocedure kan aangeven wat een oplossing en eventuele altematieven waard
zijn, en een oplossingsgenerator kan oplossingen aandragen
In het volgende stukje wordt ingegaan op ecu raamwerk voor de vormen van ondersteuning, waarbij
rekening gehouden wordt met de taak en de planner.

3.3.3 Omvang van een ondersteunend systeem
Ecu vraag die belangnjk is bij bet bouwen van een ondersteunend computersysteem is de vraag hoe
omvangnjk ecu systeem moet worden. Wil de planner bandmatig blijven plannen en alleen de
gegevens en beslissingen op een overzichtelijke manier gepresenteerd zien of moet de planning gebeel
of gedeeltelijk geautomatiseerd worden?
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In een organisatie als de Nederlandse Spoorwegen blijven planners zeif verantwoordelijk voorhet
uiteindelijke plan en is bet pmbleem zo ingewikkeld dat de planner zeif controle moet kunnen
houden, waardoor volledige automatiseren van lokale planning is uitgesloten. Maar ondersteuning is
zeer welkom en dan blijft bet de vraag boever die ondersteuning kan gaan. Want er zit een zekere
spanning tussen de mate van automatisering en de mate waarin de planner moet kunnen manipuleren.
Waarschijnlijk zal een planner afwisselend het systeem jets laten uitrekenen en dan de oplossing
bandmatig aanpassen. Een model dat deze functies ondersteunt bevat de volgende componenten, die
steeds een stap verder gaan in bet automatisch plannen[ 16]:

— Dc editor, die ondersteuning biedt in de presentatie van gegevens en het manipuleren van die
gegevens door informatie te selecteren, stnictureren, en overzicbteijk te presenteren. Dit kan in
vele vormen, van tekstuele tot en met grafiscbe weergave. Dc planner kan hierin wijzigingen en
beslissingen aanbrengen in de gegevens. Eventueel kan de planner zijn persoonlijke voorkeuren
wat betreft de weergave van informatie zeif instellen. In onderstaande figuur is een vooibeeld te
zien van een editor voor personeelsplanning.
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Figuur 4, een editor (ZKR)[20]
Er is een planbord te zien waarin gemanipuleerd kan worden, bovendien is er allerlei informatie op te
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— Een controleur, die tijdens het plannen of nadat de planner zijn plan heeft gemaakt, nagaat welke
randvoorwaarden zijn geschonden. Dc planner heeft dan overzicht over de zwakke en sterke
punten van zijn planning en kan op basis daarvan besluiten zijn plan aan te passen of niet. In
onderstaande figuur is ecu vooibecld van een controleur weergegeven.
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Figuur 5. ecu controleur (ZKR).
Er is te zien welke randvoorwaarden zijn geschonden en op welke manier

— Ecu evaluator, die op basis van doelfuncties een waarde toekent aan bet plan van de planner. Dc
evaluator geeft een indicatie over hoe "goed" het plan is en in hoeverre er aan de doelfuncties is
voldaan. Dc planner kan proberen een beter plan te maken, waaibij de doelfuncties beter gehaald
worden. Of hij accepteert het plan met de eventuele mankementen, omdat het niet beter kan
worden of omdat het teveel tijd iou kosten om een meuw plan te maken. In het onderstaande
figuur is een voorbeeld gegeven van een evaluator.
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Figuur 6, een evaluator (ZKR)
Er is te zien hoe goed er aan allerlei doelfuncties is voldaan.
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— Een generator, die een (deel)oplossing van het probleem kan genereren, die zoveel mogeijk
voldoet aan randvoorwaarden en doelfuncties, door het gebruik van allerlei algoritmen en
zoekstrategien. Dc planner kan bet gegenereerde plan aanpassen of accepteren. In onderstaand
figuur is te zien dat de planner de generator een oplossing kan laten uitrekenen voor een bepaalde
tijd en voor een bepaald onderdeel van de planning.
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Figuur 7. een generator (ZKR)
Er kan gekozen worden voor welke tijd en welke dagdienst er een oplossing gegenereerd moet
worden.
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Als alleen de eerste vorm wordt gebmikt wordt de planning zeif nog met de hand gemaakt, alleen de
weergave van informatie is veranderd. Dc andere vormen zijn duideijk ook beslisondersteunend, de
planner kan zien welke aan randvoorwaarden en doelfuncties is voldaan en daarom over het plan ccii
sneller en wellicht een beter oordeel vellen. Dc intelligentie zit echter nog steeds bij de planner, die
zeif de keuzes maakt, ondersteund door de presentatie van gegevens, evaluatie en controle van zijn
werk.
Als de generator wordt gebruikt wordt ook (een dccl van) bet plan voor de planner opgelost, doordat
het systeem een oplossung genereert.

3.4 Planningsondersteuning en Rintel
In het voorgaande werd er ingegaan op algemene zaken die spelen bij planning en
planningsondersteuning. Hoe is deze theorie flu te gebruiken bij het ondersteunen van bet maken van
de lokale planning? Daarvoor is het belangnjk te weten wat de planners verwachten van bet systeem
en wat hun wensen zijn.
Daarnaast wordt er kort ingegaan op bet prototype van Rintel dat oplossingen genereert.

3.4.1 Wat verwachten planners van het systeem
Om ccii systeem te kunnen bouwen is het belangrijk te weten wat de planners, die ermee zullen gaan
werken, verwachten van het systeem. Uit een interview met de planners kwamen de volgende
aspecten naar voren:
Rintel zou hen moeten ondersteunen door:

• Beter overzicht te geven van infonnatie over de planning en de genomen beslissingen. In het
huidige systeem is er alleen te zien dat er een trein ergens op een spoor staat op cen bepaalde tijd.
Het is wenselijk dat er meer details over op te vragen zijn, bijvoorbeeld de mateiieeltype en voor
welke trein bet materieel bestemd is. (editor)

• Het signaleren en aangeven van conflicten in de door de planners gemaakte planning. Nu vindt er
helemaal geen conflictsignalering plaats en kunnen treinbewegingen zonder problemen over
elkaar heen gepland worden. (evaluator en de controleur)

• Het vinden van rijwegen voor treinen. (generator)
• Het maken van ccii opstelplan. (unclusief het wassen, reiningen en tanken van materieel)

(generator)
• Het maken van de overgangen van materieci iv.m onderhoud (zie 5.2.4.4) (generator)

• Dc mogelijkheid te bieden zelf unvloed te kunnen uitoefenen op de planning.
Hieibij zijn de editor, evaluator en controleur betrokken.

Als deze lijst met wensen vergeleken worth met de componenten van bet in het vorige stuk genoemde
ondersteuningsmodel, dan wordt duidelijk dat al de genoemde vormen van beslisondersteuning nodig
zijn in Rintel.
Dc editor moet zorgen voor een betere presentatie van de informatie, de evaluator en controleur
moeten aangeven welke conflicten er gesignaleerd zijn en aan welke doelfuncties al dan met voldaan
is, en de generator moet cen opstelplan, een routering en matericelovergangen moeten kunnen
genereren.
Daarnaast is het zeer belangnjk dat de planners kunnen ungrijpen in het proces. Ben van de
belangrijkste aspecten is, dat de vrijbeid van de planner maximaal blijft. Dc planner is
verantwoordelijk voor bet plan, daarom moet de planner zeif kunnen bepalen hoevecl bet systeem
voor hem mag doen en wat hij zeif wil maken of aanpassen. Het liefste moet bij ook zijn eigen
unzichten en voorkeuren kunnen meegeven als uitgangspunt.
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3.4.2 Spanning tussen ondersteuning en planner
Er is een zeker spanning tussen de vrijheid van de planner en het genereren van een plan door
software.
Planners willen zeif blijven beslissen en controle over het proces houden, omdat de planner de
eindverantwoordelijkheid houdt en niet bet systeem. Een planner wil daarom ook tussentijds in het
planproces kunnen ingrijpen. Dit is in strijd met de wijze waarop algontmen te werk gaan,
tussentijdse resultaten zijn vaak niet op te vragen. [21]
Verder kant hoeft niet elke keuze voorgelegd te worden aan de planner, omdat het proces dan
onoverzichtelijk wordt, maar sommige keuzen wel, bijvoorbeeld als ze onzeker zijn of belangnjk voor
resterende keuzes. Het gebied tussen keuzes die de planner wel wil zien en de keuzes die de computer
wel kan maken is grijs en kan ook afhangen van het te plannen knooppunt en de planner persoonlijk.
Ook speelt een spanning tussen manipuleren en optimaliseren een belangrijke ml. Planners willen
natuurlijk een zo optimaal mogelijke oplossing. Optimaliseren kan goed gedaan worden door
algoritmen, maar het is vrijwel onmogelijk om alle doelfuncties van planner tegelijkertijd te
optimaliseren. Dit komt omdat als sommige doelfuncties geoptimaliseerd worden, andere juist met
meer gehaald kunnen worden. Dc de planner moet dus de mogeijkheid hebben om oplossingen van
bet systeem te manipuleren. Maar de garantie dat er geen betere oplossing bestaat is dan verdwenen.
Er moet een goed evenwicht gevonden worden in het doorrekenen van alternatieven en oplossingen
die de planner maakt.
Naar deze spanningen tussen planner en systeem zal nog veel onderzoek gedaan moeten worden.

3.4.3 De generator
Een generator zoekt een oplossingen voor een bepaald (deel)probleem van de planning. Deze
oplossingen dienen als voorstellen voor de planner, waarop hij wijzigingen kan aanbrengen of
waaraan hij de structuur van een plan ontleent voor de situatie waarmee hij bezig is. Een generator is
dus met persé noodzakelijk voor het vinden van een oplossiug, maarjuist door het aandragen van
oplossingen kan de planningssituatie verbeterd worden. [21
In deze studie wordt een prototype ontwikkeld van een generator die lokale planningsprocessen kan
plannen. Uiteraard moet een generator conflictvrije oplossingen opleveren en daarbij zoveel mogeijk
aan de doelfuncties voldoen. Daarom moeten de randvoorwaarden, doelfuncties en regels of
heuristieken die de planner hanteert bekend zijn aan de generator. Hiervoor moet het
planningssysteem de beschikking hebben over een model van het planproces.

Enkele vakgebieden die zich bezighouden met vinden van oplossingstechnieken en —algoritmen zijn
de wiskunde en informatica, kunstmatige intelligentie en operationele research.
Dc meeste technieken en algoritmen zijri gencht op het vinden een optimale oplossing. Het vinden
van een (optimale) oplossing is vaak moeilijk, omdat er aan meenlere randvoorwaarden en doelen
tegelijkertijd voldaan moet worden en de pmblemen soms zeer complex zijn. Omdat daardoor het
aantal mogelijkheden in de zoekruimte soms bijna oneindig wordt en er soms tegenstrijdigheden in de
randvoorwaarden en doelfuncties zijn, wordt er steeds vaker gestreefd naar het halen van ecu
minimale waarde van het plan. Dc nadruk in het vinden van oplossingen verschuift dan van
optimalisatie naar satisfactie. Een oplossing hoeft met persé de beste te zijn, maar moet voldoen aan
een bepaalde waarderrng en dus een van de besten zijn.

In dit prototype van Rime! worden de randvoorwaarden in de generator ingebouwd door middel van
constraints, de doelfuncties krijgen ecu plaats in de waardering van de oplossing, en de wijze waarop
ecu oplossing gezocht moet worden in de zoekstrategie van het programma. Het model reduceert het
aantal mogelijkheden door constraint propagation, in bet volgende hoofdstuk wordt daar dieper op in
gegaan. Door bet reduceren van de mogelijkheden en een goede zoekstrategie is het misschien toch
mogelijk om optimale oplossingen te genereren, dat is cen van de dingen die zal moeten blijken nit de
implementatie.
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Dit prototype wordt gemaakt om te zien of de methode die hiervoor gebruikt wordt een juiste is voor
een generator, daarom wordt er in deze studie nog geen rekening gehouden met ergonomische in— en

uitvoer.

Een planner moet na het gebruik van een algoritme de gevonden (deel)oplossingen waarderen en
besluiten of er verder gewerkt wordt met een oplossing of met. Er kunnen nog wijzigingen of
aanpassingen nodig zijn, omdat een planner meer overzicht heeft over het probleem dan een
algoritme. Uiteindelijk komt het dus toch aan op de redeneer— en denkvermogens van een planner. De
generator kan wel oplossingen genereren, maar een editor, controleur en evaluator zijn noodzakelijk
om het plan te kunnen manipuleren.
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4. Achtergronden

In het vorige hoofdstuk is er ingegaan op planning en planningsondersteuning. Er zijn verschillende
vormen van ondersteuning mogelijk, namelijk registratie systemen en beslisondersteunende systemen.
Verder kwam naar voren dat planningsondersteuning moet aansluiten bij de wijze van werken van de
planner.
Een vorm van beslisondersteunende systemen die rekening houdt met de menselijke capaciteiten is het
kennissysteem. Ecn kennissysteem is een programma dat uitgerust is met een hoeveelheid kennis
waarmee een moeilijke taak kan worden uitgevoerd, een taak die meestal door cen mens gcdaan
wordt. Dc kracht van het systeem ligt in het gebruiken van die kennis en met in het gebruik van
allerlei algoritmen. Een bekende methode voor het modelleren van de benodigde kennis is
CommonKads. Deze methode biedt een aantal technieken om kennis van deskundigen te modelleren
en over deze kennis te redeneren.
Ook voor bet bouwen van een generator voor Rintel moet de kennis over bet probleemgebied
gemodelleerd worden. Voor het modelleren van kennis in de generator is gebruik gemaakt van OPL—
studio, een geneneke tool die ondersteunt bij bet maken en oplossen van optimalisatie modellen. Hij
bevat o.a. een (CSP) solver maar ook een editor en modules voor lineair en inter programeren
(CPLEX). De programmeermethode die gebmikt is om bet domein te modelleren is Constraint
Satisfaction Programming. Het belangrijkste dccl van bet modelleren van bet domein van een
constraint satisfaction pmbleem is het op een juiste manier stellen van de constraints. Deze constraints
of regels bestaan uit kennis over het domein, daarom is bet interessant de technieken die gebruikt
worden in CommonKads om kennis te modelleren en de wijze waarop de kennis van de planners in de
generator is gemodelleerd te vergelijken.
Eerst wordt er ingegaan op kennissystemen en Commonkads, daarna op Constraint Satisfaction
Programming en OPL—studio, daarna wordt er een vergelijking gemaakt.

4.1 Kennissysternen en CommonKads

4.1.1 Het kennissysteem
Zoals gezegd maakt een kennissysteem gebruik van de gemodelleerde kennis van deskundigen. In een
kennissysteem worden afgebakende kennisdomeinen, bijvoorbeeld medische diagnostiek of het maken
van transportplannen, gemodelleerd. Deze processen zijn vaak zeer gecompliceerd, omdat er naast
berekeningen zeer veel andere factoren een rol spelen, die alle het eindresultaat beinvloeden. [17]

Het idee is dat gegevens een specifieke rol spelen binnen een proces, en daarom met los te zien zijn
van bun omgeving. Binnen deze pmcessen vinden er activiteiten plaats, die gegrond zijn op de
gegevens, zoals bet maken van berekeningen, beoordelingen, afwegingen, planningen en adviezen.
Mensen gaan op intelligente wijzeom met gegevens, zodat de genoemde activiteiten kunnen worden
uitgevoerd. Berekemngen worden veelal door computers gedaan, zij kunnen veel beter en sneller
rekenen dan mensen. Anders wordt het bij de andere activiteiten, waaEbij behalve de gegevens ook
kennis van zaken nodig is. [17]
Door bet redeneren met deze kennis over een bepaald probleem kan er een oplossing gevonden
worden, juist voor problemen waarvoor geen algoritmische oplossingen bestaan. [3]
Deze kennis is vaak gekoppeld aan medewerkers die door hun jarenlange ervaring met bet domein
allerlei strategieth en vuistregels hebben ontwikkeld waarmee zij complexe problemen kunnen
oplossen.[17] Dit kan ook gezegd worden van de planners bij NS Reizigers. Dc kennis maakt dccl uit
van een bedrijf, maar is vaak met beschikbaar voor anderen dan de betreffende medewerker zelf,
terwiji deze kennis gebmikt kan worden voor het ondersteunen van de medewerkers zeif en voor bet
overdragen van kennis op anderen.
Een kennissysteem representeert deze kennis en is bedoeld om te onderzoeken hoe computers dingen
kunnen doen, waar mensen op dit moment beter in zijn. Hierdoor kunnen mensen bij bet doen van dit
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soort taken ondersteund worden. [3] Dit gebeurt door kennisrepresentatie en geautomatiseeth
redeneren, waarin menselijke redeneerpatronen worden gebruikt.
Het is met de bedoeling dat het kennissysteem de expert gaat vervangen, maar juist de kennis van de
expert gebruikt om hemzelf en anderen te ondersteunen in het uitvoeren van ecu taak. Dit omdat de
betrouwbaarbeid van een systeem is moeilijk te garanderen is en foutieve beslissingen door cen leek
met worden opgemerkt. Bovendien is de kennis van een bepaald domein te gedetailleerd om volledig
te modelleren. Dc gebmiker van het systeem blijft dus verantwoordelijk voor bet beoordelen van de
uitkomsten.

Het belangrijkste verschil tussen reguliere ondersteunde systemen en ecu kennissysteem is, dat de
procedurele kennis, op welke manier cen taak wordt uitgevoerd, en de declaratieve kennis, de kennis
over het domein, in een kemiissysteem gescheiden ziju. Dit is ook terug te vinden in architecturen als
ACT—R, die de structuur van de menselijke cognitie proberen nate bootsen [18].
Ecu kennissysteem, zie figuur, bestaat uit vier componenten: de kennisbank, ecu
redeneermechanisme, een databank en ecu gebmikersinterface.

Figuur 8: Kennissysteem

Dc kenmerkende delen van het kennissysteem zijn de kennisbank en het redeneermechanisme. Dc
kenmsbank representeert bet declaratieve gedeelte, de objecten met hun eigenschappen en regels over
het specifieke domein. Het redeneermechanisme bevat basismethoden om met deze gerepresenteerde
kennis om te gaan. Het kan voorwaarts redeneren door het maken van voorspellingen: waartoe leiden
de feiten. En bet kan achterwaarts redeneren: wat is de oorzaak van deze situatie [17]. Het
redeneermechanisme zet doelen op, neemt tussenliggende resultaten op, en regelt bet geheugen en de
computationele middelen. [20].
Verder wordt er (ecu dccl van) de procedurele kennis gezet, dus hoe ecu taak wordt uitgevoerd, vaak
zijn dit regels in de vorm van alsdan.[3].
Dc databank bestaat uit de input van bet probleem en de instanties van de objecten. Dc
gebmikersinterface dient om gebruikers met het systeem te kunnen laten werken.
Dc kennisbank en de regels voor het redeneermechanisme worden gevuld met kennis die verkregen
wordt uit deskundigen op het probleemgebied.

Behalve dat door het gebruik van kennis in ecn systeem, het maken van afwegingen, beoordelingen
etc, ecu proces beter is te automatiseren, is bet ondethouden van kennissystemen eenvoudiger. Het
domein moet door middel van objecten, eigenschappen en regels worden gemodelleerd, de basis—
redeneerstappen worden daama door het redeneermechanisme uitgevoerd.
In theorie zouden experts de kenms zeif moeten kunnen ondethouden en beheren, maar inde praktijk
is het moeilijk voor een expert omzijn kennis expliciet te maken. Hier zijn getrainde analysten voor
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nodig, voor wie bet ook zeer ingewikkeld kan zijn. Maar als deze regels eenmaal expliciet zijn, zijn ze
in het systeem te brengen. Een planner of expert zou dus zeif enkel eenvoudige regels kunnen beheren

en aanpassen.

4.1.2 CommonKads
CominonKads is een methode die ontworpen is voor de ontwikkeling vankennissystemen.
(Knowledge Acquisition and Design Structure) [8]. CommonKads biedt een gestructureerde methode
om kennis van een deskundige te modelleren en een decompositie te maken van de taken die door
hem met een bepaald dod worden uitgevoerd. Die aspecten van de kennis, die belangrijk zijn voor
een bepaald probleem, kunnen gemodelleerd worden, de overige aspecten kunnen buiten beschouwing
worden gelaten. Het is dus niet de bedoeling alle kennis uit een expert te halen en hem te vervangen
door een systeem, dit is bovendien niet baalbaar, omdat deze kenrns teveel details bevat, niet volledig
toegankelijk is en mensen zeif verantwoordelijk blijven voor genomen beslissingen.[3]

Een belangrijk pnncipe in de CommonKads methode is het knowledge level principe: men moet zich
eerst concentreren op de conceptuele stmctuur van de kennis, en pas later op de implementatie en
programmeerdetails. [13]. Vaak wordt juist het computersysteem als het belangnjkste uitgangspunt
genomen bij het ontwerpen en analyseren van taken. Maar naast het bouwen van een computersysteem
is ook de menselijke kant van het model belangrijk: de kennis en bet gedrag van deskundigen
bevinden zich in een reele omgeving. De deskundigen zijn opgenomen in een georganiseerde context,
die invloed heeft op de wijze van taakuitvoering. CommonKads zorgt ervoor dat de structuur vande

kennis behouden blijft.

Dc methode is crop gebaseerd om gestructureerde kennis expliciet te maken door de kennis te
representeren met algemene patronen, typen en categorieen [13]. Deze componenten spelen elk een
verschillende, afgebakende rol in het probleemoplossen van mensen. CommonKads wil deze
componenten beschrijven en gebruiken in een kennissysteem.
Dc methode voorziet in dne groepen modellen, zie onderstaande figuur, die respectievelijk de
volgende vragen beantwoorden: waarom moet het systeem gemaakt worden, wat is de aaixl en
structuur van de benodigde kennis, hoe moet die kennis geImplementeerd worden.

context

concept

artef act

Figuur 9, stmctuur van de CommonKads modellering

In de eerste groep zitten drie modellen, een organisatiemodel, een taakmodel, en een agent model, die
alle te maken hebben met de beschrijving van de context, ze analyseren respectievelijk: de organisatie,
de relevante taken van het bedrijfsproces, en de eigenschappen van de agenten, dat zijn bijvoorbeeld
de mensen die een bedrijfstaak uitvoeren.
Dc tweede groep bestaat uit twee modellen, een kennismodel en een communicatiemodcl, die beide te
maken hebben met het conceptuele niveau van de te modelleren kennis. Ze analyseren de typen en
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structuren van de kennis, en dragen zorg voor de communicatie tussen betrokken agenten en geven zo
een conceptuele beschrijving voor de te gebruiken data en functies, die gebruikt worden om ecu
probleem op te lossen.
Dc laatste groep bestaat uit een model, bet design model, dat, gebaseerd op de aspecten die uit de
vorige groepen naar voren kwamen, beschrijft hoe de functies uit de kennis— en
communicatiemodellen geimplementeerd moeten worden. Dit wordt beschreven in termen van
architecturen, software modules, rekenmechanismen etc.

Het op deze manier structuren en gebruiken van kennis sluit aan bij de manier waarop mensen dat
doen. Mensen gebruiken een aantal cognitieve patronen, waaimee ze hun waarnemingen organiseren
en filteren. [8] Deze cognitieve patronen zijn gericht op bet oplossen van problemen, het verkrijgen
van een resultaat of een conclusie het trekken van conclusies. CommonKads wil deze patronen
beschrijven om ze te kunnen gebmiken in redeneersystemen of probleemoplossende systemen, omdat
deze patronen heel bmikbaar zijn gebleken in het modelleren van oplosprocessen, met name op het
gebied van organisationele problemen en problemen waarbij geredeneerd moet worden over kennis en
beslissingen genomen moeten worden.
Bovendien wordt door het gebruik van deze cognitieve patronen in het ontwerp bet begnp van
systemen waarmee mensen werken vergroot en vereenvoudigd, waardoor ze snel met deze systemen
kunnen leren werken en de systemen goed ondeEhouden kunnen worden. [8]
K.M Gardner et all [cogpat] hebben een verzameling van deze patronen opgesteld. Het patroon voor
schedulen is te zien in de onderstaande figuur

Dc rechthoeken in de flguur verbeelden ecu ml, de ovalen ecu operatic. Len ml is een set concepten
met een naam. die een bepaald dod dienen, bijvoorbeeld input of output. Len operatic representeert
een pmces of een actie binnen het patroon. Dit patroon beschrijft hoe er tot een schedule gekomen
wordt als de beschikbare middelen, de planningspenode en de verschullend planningsstappen bekend
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zijn. De stappen in het patroon kunnen op bun beurt weer een patroon bevatten. Bijvoorbeeld de actie
'select' bestaat zeif ook uit een aantal acties. De acties in het patroon zijn algemeen toepasbaar op
verscbillende domeinen, een 'select' zal altijd op vrijwel dezelfde manier worden uitgevoerd.
Centraal in dit patroon staan de constraints, die de voorwaarden aangeven voor het matchen van

perioden en resources.

Als dit patroon wordt toegepast op domein van Rintel, het opstellen van materleel op een opstelzone,
bestaan de resources Uit alle opstelsporen en alle routes naar de opstelsporen. Dc planningspenode is

een dag, die opgesplitst kan worden in kleinere perioden, bijvooibeeld dag en nacht. Het plan bestaat
uit het opstellen of ophalen van materieel op/ van de opstelsporen en het vinden van een mute.
Dc decompositie van het plan bestaat uit het opdelen van het plan in sub—taken, bijvoorbeeld een
spoor kiezen, een fase kiezen, een positie op een opstelspoor kiezen, een mute naar dat spoor kiezen.
Dc beschikbare resources zijn beschikbare opstelsporen en mutes op een bepaald tijdstip.
De constraints zijn alle fysieke randvoorwaarden, en doelen en eventueel wensen van de planner.

Dc vereisten (requirements), van een sub—taak bestaan misschien ook uit constraints, omdat de treinen
zeif ook nog eigenschappen hebben waarmee rekening gehouden moet worden. Bijvoorbeeld uit
hoeveel treinstellen de trein bestaat, van welk type de treinstellen zijn, welke lengte de trein heeft en
in wat voor volgorde ze opgehaald dienen te worden. Deze constraints spelen ook een ml bij het
afstemmen (matchen) van de plan—requirements met de periode en middelen. Als de taak bijvoorbeeld
het opstelspoor kiezen is, moet behalve dat er een gedeelte van dat spoor op het juiste tijdstip
beschikbaar is ook genoeg ruimte zijn op dat spoor.

Als dit in bet patroon wordt ingevuld ziet het zo uit:
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Dc verschillende subtaken kunnen elkaar beinvloeden. Dc keuze voor een opstelspoor heeft gevolgen
voor de keuzen van een route. Dit aspect komt niet naar voren in dit patroon. Maar het is interessant
om te onderzoeken of dergelijke patronen bruikbaar zijn in het analyseren van de kennis van planners.

4.1.3 Onderscheid domeinkennis, taakkennis en inferentie kennis
De tweede groep modellen in CommonKads bestaat uit twec modellen om de kennis van het domein
en de taak, namelijk alle acties en randvoorwaarden van een proces, op conceptueel niveau te
modelleren.
Het eerste model is een communicatiemodel, dat alles specificeert wat nodig is om te kunnen
communiceren met andere agenten, mensen zowel als computers, met betrekking tot een bepaalde
taak, dit is de interface. Het tweede model is een kennismodel, waarin gespecificeerd wordt welke
kennis en redeneermogelijkheden er nodig zijn om ccii bepaalde taak uit te kunnen voeren.
Er zal nader worden ingegaan op het kennismodel, om cen vergeijking te maken tussen de wijze
waarop in deze methode kennis wordt gemodelleerd en de wijze waarop dat voor Rintel is gedaan.

Het kennismodel is opgedeeld in drie delen. Elk dccl bevat een set kennisstructuren die met elkaar te
maken hebben. Dc drie delen zijn: de domeinkennis, de inferentiekennis (redeneerkennis) en de

taakkennis.
In de categoric domeinkennis wordt de domeinspecifleke kennis gemodelleerd in datatypes,
eigenschappen van deze types, relaties tussen deze types, regels en constraints. In het domein van
Rintel specificeert deze categoric bijvooibeeld sporen als type, spoorlengte als ccii eigenschap,
verbindingen tussen sporen als een relatie, fysieke randvoorwaarden en veiligheidsvoorschriften als
regels en constraints. In het cognitieve patroon is dit vergelijkbaar met de input: planningperiod,
resources, plan en de planrequirements.

In de categoric inferentiekennis worden alle basisstappen gemodelleerd die nodig zijn om de
domeinkennis te kunnen gebmiken. Dit zijn algemene basisstappen die op heel veel domeinen van
toepassung zijn. Bijvoorbeeld een type met cen bepaalde eigenschap selecteren, twee instanties met
elkaar vergelijken of iets classificeren. Het zijn de ondergrondse berekeningen, redeneerstappen en
acties, die op zich niets met het domein te maken hebben, maar gebruikt worden om icts met een
domein te doen. Deze kennis laat zich in bet patroon kennen als de acties, select, match etc.

Dc taakkennis tenslotte, beschrijft welk(e) doel(en) een applicatie heeft en hoe deze kunnen worden
gerealiseerd. Hiervoor worden de doelen opgedeeld in subdoelen en tenslotte in unferentiestappen.
Bijvoorbeeld een taak als: "vind een route voor trein A" kan worden opgedeeld in bet selecteren van
ccii route en controleren of die route voldoet aan de regels. [13] Het cognitieve patroon in zijn geheel
geeft de weer hoe een taak wordt uitgevoerd en is vergeijkbaar met de taakkennis.

4.1.4 Rintel, kennissystemen en CommonKads
Het gebruik van kennis op het domein van NS Reizigers in een geautomatiseerd systeem kan planners
ondersteunen bij het maken van de planning en zorgt dat kennis met verloren gaat bij bet verdwijnen
van personen uit het bedrijf. Verder is de kennis is beschikbaar voor verschillende mensen, zijn de
uitkomsten van cen systeem consistent, en omdat iedereen gebruik maakt van dezelfde kennis, worden
verschillende mensen gedwongen eenzelfde werkinethode aan te bouden.
Het domein van Rintel bevat veel factoren die afgewogen en beoordeeld moeten worden, zaken waar
intelligentie voor nodig is en waar mensen goed in zijn.
Als de ondersteuning in de vorm van ccii kennissysteem wordt gegoten, dat wil zeggen als er gebruik
gemaakt wordt van redeneermechanismen, kunnen ook zaken waarbij bet maken van afwegingen,
beoordelingen en adviezen een grote ml spelen, onderdeel uitmaken van de ondersteuning.
Nadelen van gebruik van kennistechnologie zijn dat het kan leiden tot beperkung van de
beslissingsvrijheid van planners, dat bet werk dat uitgevoerd wordt sterk verandert, en dat mensen
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teveel gaan vertrouwen op het systeem. [17] Met deze zaken zal ook in de ontwikkeling van Rintel
ernstig rekening gehouden moeten worden.

Dc kennis van het domein op de lokale en centrale planbureaus is gekoppeld aan de planners. Als deze
kennis gebruikt moet worden in een ondersteunende systeem, is CommonKads een handige methode

waarmee de kennis kan worden gemodelleerd. CommonKads houdt rekening met de structuur van de
kennis en de omgeving waarin de kennis wordt ingezet. Bovendien sluiten de patronen die
CommonKads voorstelt aan bij de denkpatronen van mensen, waanloor bet model beter te

doorgronden is.
Er zal onderzocht moeten worden of deze algemene aanpak voor het modelleren van kennis
toepasbaar is op het Rintel domein. Hanteren de planners een algemene oplosstrategie, bijvoorbeeld
een strategie als bet scbedulepatroon? In boofdstuk vijf wordt bier kort op ingegaan.

4.2 Constraint Satisfaction Programming
Om de methode van kennismodellering door middel van CommonKads te vergelijken met de opzet

van bet prototype gaan we eerst dieper in op Constraint Satisfaction Programming en de gebruikte
solver, OPL—studio van 110g.
In een eerdere studie over Rintel [6] is ervoor gekozen om gebmik te maken van Constraint
Programming in OPL'-studio van flog, ecn solver voor planning— en schedulingproblemen. OPL—

studio is gekozen om te zien of het gebruik van geneneke software bniikbaar kan zijn voor het
Rinteiprobleem. Waarom CSP is gekozen is te lezen in de volgende paragrafen, waar wordt gekeken

naar het soort problemen waarbij CSP wordt gebruikt, wat de voor— en nadelen van deze
programmermethode zijn en welke rol CSP kan spelen bij bet Rintelprobleem.
Het is de bedoeling deze aanpak voor het oplossen van Rinteiproblemen te vergelijken met andere
benaderingen zie Abbink [6]

4.2.1 Wat is Constraint Satisfaction Programming?

4.2.1.1 Constraint propagatie en domeinreductie
Constraint Satisfaction Programming is een programmeermethode die werkt door bet stellen van
constraints (randvoorwaarden) waaraan een oplossing van een probleem moet voldoen. Door het
propageren van deze constraints worden de domeinen van de variabelen van bet probleem
gereduceerd, waardoor de zoekruimte met mogelijke oplossingen drastisch wordt beperkt. [1]

Een constraint satisfaction probleem bestaat uit een set variabelen {xi ...x} die elk een waarde moeten
aannemen uit een eindig domein {D1 ... D} en een set constraints (randvoorwaarden) (C}, die
bepalen welke waarden de variabelen wel of niet tegelijkeitijd kunnen aannemen. Het probleem is om
alle variabelen een waarde toe te kennen op zo'n manier dat er voldaan is aan alle constraints. Als dat
lukt, is er een oplossing gevonden.

Een uitgangspunt van de CSP—methode is dat bet efficiënter is eerst te defini&en wat de oplossing in
ieder geval niet is voordat er gezocht wordt naar wat de oplossing wel zou kunnen zijn. [5]
Elke constraint beeft een set van variabelen, die door deze constraint beinvloed worden. Dc constraint
kan het domein van een variabele reduceren, wat weer effect heeft op de domeinen van andere
variabelen via andere constraints, dit wordt constraint propagation genoemd. Hieronder is daarvan een
voorbeeld te zien.
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Stel er zijn drie variabelen X,Y en Z waarvoor geldt:

DomeinvanX= {1..5}
DomeinvanY= {1..5}
DomeinvanZ= {1..5}

Constraint Cl: X >Y
Constraint C2: X + Z =4

Domeinreductie:
Cl => domein X = {2..5}

domeinY={1..4}

C2=> domeinX={1..3}
domeinZ= (1.3)

Cl + C2 => domein X = {2..3}
domeinY= {1..2}
domeinZ= {1..2}

Nu is het domein van elke variabele teruggebracht van 5 naar 2

mogelijkheden.

Voorbeeld 2: constraint propagation

4.2.1.2 Bij welke problemen toegepast?
Constraint satisfaction is een oplossingstechniek die gebruikt wordt op verschillende gebieden, en
speelt een belangrijke ml bij real—life problemen, die onder andere veel voorkomen bij operationele
research en planning van activiteiten en middelen in de tijd.[9] Het plannen van mutes voor
rangeerbewegingen op emplacementen past in deze categoric pmblemen.
Dit soort problemen bestaan vaak uit integer variabelen in combinatie met logische constraints.

Voor de oplossing van constraint satisfaction problemen wordt veel gebruik gemaakt van linear
programming en integer programming algoritmen, en zijn gebaseerd op het doorzoeken van bomen.
[1] Voorbeelden hiervan zijn uninformed systematic search en meer efficinte methoden, die de
zoekruimte aanpassen en onthouden wat ze gedaan hebben of bet gebruik van heuristische regels of
een combinatie van beiden. [71
Dc moeilijkheid is echter dat deze constraint satisfaction problemen meestal NP—compleet zijn. [12]

Het wordt algemeen aangenomen dat voor NP—complete problemen geen effectieve (polynome)
oplossingen bestaan [11]. Het kost dan ook veel tijd om voor deze problemen een oplossingsalgoritme
te ontwerpen en ervoor te zorgen dat de rekentijd die nodig is om een oplossing te vinden niet te lang
wordt. [4]

Bovendien ontstaan er vaak problemen tussen het (hogere niveau) model om een CS—probleem op te
lossen en de eigenlijke implementatie daarvan in een computerprogramma. Dc modelleerder van het
probleem moet eerst de ruimte van mogelijke oplossingsmethoden doorzoeken voordat hij weet welke
algoritmen bet beste ziju te gebruiken voor zijn probleem.[4,7]

Door gebmik van een tool als OPL—studio flog, waarin Constraint Programming ondersteund wordt,
kan, door het stellen van constraints, de zoekruimte tot redeijke propoEties worden teruggebracht.
Hierdoor wordt het eenvoudiger om een oplossing te vinden. Dc tool is verder uitgerust met een
solver die met behulp van mixed integer programming en linear programming algoritmen een
oplossing zoekt [41, waardoor het een kracbtig middel is om problemen, die bestaan nit een
combinatie van logische constraints en integer variabelen, op te lossen. [6]
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Dc implementatiekloof wordt door bet gebruik van deze tool sterk verkleind, omdat de solver een
oplossing zoekt en de gebruiker daarvoor niet zeif een algoritme hoeft te zoeken. Als het probleem

zeer complex is kan er in OPL—studio een domeinathankelijke zoekstrategie worden aangegeven om
de solver een nchting hoe er een oplossing gevonden kan worden. [4]
Als dit nodig is moet er toch nagedacht worden over de taakuitvoering, maar dan door bet stellen van

regels en dus niet het bedenken van een algoritme.
In het volgende gedeelte zal worden ingegaan op Constraint Programming Architecturen en in het

bijzonder op OPL—studio van Hog.

4.2.1.3 Constraint Programming Architecturen
Een constraint programmming architectuur bestaat uit twee niveaus: een constraint component en een
programming component die beide werkzaam zijn op een bepaald model. Dc architectuur integreert
beide componenten. Dc programmeertaal waarin bet model ontworpen wordt is hoog en bijna
natuurlijk door bet declaratieve karakter waarin constraints gesteld worden. [4,5]

Het constraint component is de basis van de architectuur en bestaat uit een systeem dat redeneert over
fundamentele eigenschappen van constraint systemen. Het kan bijvoorbeeld gevolgtrekkingen doen of
checken of er aan een constraint voldaan is en zo bet domein van variabelen verideinen.

Het programming component specificeert hoe de basisoperaties gecombineerd en uitgevoerd moeten
worden. Het programming component bestaat vaak uit traditionele imperatieve programmeertalen,
zoals C of C++, die zijn uitgebreid en ook non—deterministische functies ondersteunen.

Constraint programming ondersteunt op deze manier twee fundamentele activiteiten van optimalisatie
algoritmen: constraint reasoning en het zoeken van cen oplossing. [4]
Dc gebruiker hoeft voor de constraint reasoning alleen een set constraints te geven waaraan voldaan
moet worden en kan aangeven op welke manier er gezocbt moet worden. Dat wil zeggen dat er een
zoekstrategie kan worden aangegeven, bijvoorbeeld een volgorde in de tijd. Het zoekalgoritme zeif en
het propagatiemecbanisme blijven buiten beschouwing.

Voor bet eigenlijke zoeken van een oplossing zijn constraint programming architecturen uitgemst met
verschullende bestaande zoekmethoden. In OPL—studio kunnen bijvoorbeeld allerlei optics aan en nit
worden gezet en kan er gekozen worden voor verscbillende zoekmethoden, zoals depth—first—search
of interleaved search.[4] Deze zoekmethoden zijn blind, maar de zoekmethode is aan te sturen door
bet opstellen van een zoekstrategie. Dc zoekstrategie kan bestaan uit strategieth en redeneerregels van
deskundigen. OPL—studio bouwt de zoekboom dan op volgens de zoekstrategie, zodat er eerst een
oplossing gezocht wordt op de manier van de deskundigen.
Het 'binnenwerk' van de arcbitecbtuur, de programming component, maakt gebruik van integer en
mixed integer programming [4], maar de gebmiker hoeft bier zeif mets van af te weten.
Dc solver van ILOG kan vanuit verschillende omgevingen worden aangeroepen.

4.2.2 Voordelen en probleemgebieden van CSP en CSP—architecturen

4.2.2.1 Voordelen
Probleembeschrijving in de vorm van constraints in een constraint programming architectuur heeft

verscheidene voordelen:

— Domein reductie en constraint propagation in combinatie met linear en! of mixed integer
programming is een krachtig middel om problemen met integer variabelen en logische constraints

op te lossen. In deze categoric problemen vallen ook planningsproblemen. [6]
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— Dc constraints beschrijven eigenschappen van het probleem direct in het domein, de constraints
zijn declaratief van karakter, waardoor ze intultief zijn en het gebruik van constraints is zo
algemeen dat het in verschiilende programineertalen gebruikt kan worden. [4,5,101

— Het komt crop neer dat bij het schrijven van ecu programma slechts nagedacht hoeft te worden
over wat er gemaakt moet worden, de constraints beschrijven immers impliciet wat de
oplossingen zijn, en het hoe kan worden overgelaten aan de solver.[5] Dc tijd om een applicatie te
ontwikkelen wordt zo verkort, doordat de voile aandacht gericht kan worden op het eigenlijke
probieem.

— Dc constraints verkleinen de zoekruimte, waardoor de tijd om die te doorzoeken veel korter
wordt. En daardoor kan vaak een optimale oplossing gevonden worden in plaats van een
oplossing die wel goed is maar niet noodzakelijk de beste. [4]

— Dc Idoof tussen het model en de implementatie daarvan wordt verkleind. Dc gebruiker hoeft
aileen ecu set constraints te geven en aan te geven hoe er gezocht moet worden. Hierdoor wordt de
tijd om ecu zoekalgoritme te ontwikkelen verkort. Dc gebruiker hoeft zich slechts bezig te houden
met het modelieren van zijn probleem en met met de onderliggende details van het eigcnlijke
programmeren. [41

— Dc constraints en de zoekmethode zijn van elkaar gescheiden, zodat ze onathankelijk van elkaar
gewijzigd kunnen worden en het systeem flexibel blijft. [4]

4.2.2.2 Voorkomende problemen en mogelijke oplossingen
Heiaas kieven er ook nadelen aan gebruik van deze methode en architecturen:

— Als er geen oplossing wordt gevonden, is het lastig om uit te vinden aan welke constraints of
variabelen dat iigt, dit speelt vooral ecu rol bij grotere systemen. [6,10] En ook als er we! een
oplossing wordt gevonden is het lastig aan te geven waarom deze oplossing is gekozen. Om de
moeilijkheden te beperken is een goede documentatie van de constraints en de
waarderingsfunctie(s) belangrijk. Er kan ook gedacht worden aan extra variabelen die aan geven
welke constraints wanneer toegepast worden. Zo is wei te zien wanneer welke keuzen zijn
gemaakt als er een oplossing gevonden wordt. [10]

— Er geen is inzicht in de zaken waar de architectuur mee bezig is als het reduceren en zoeken
begonnen is. In OPL—studio kan de zoekboom bekeken worden en is zichtbaar te maken welke
variabelen de solver aan bet matchen is, maar er is met in te grijpen in het proces. Het zou nuttig
zijn ais de gebruiker tij dens het proces de solver ecu handje kan helpen. Het is lastig bier wat aan
te doen, dat moet in de architectuur veranderen.

— Dc kloof tussen bet model en de implementatie blijft soms groot. [4,5] Constraint Programming is
ontstaan uit andere programmecrtalen. En men wil algemene karakter van die programmeertalen
behouden. Uitbreidingen op deze taien zijn dus vaak zo minimaal mogelijk, waardoor de taal nog
een aigemeen karakter ontbeerd. Dc oplossing hiervoor is het ontwikkelen van meer hogere—
niveau modelling tools en taien. [5]

— Constraint programming werkt goed zolang de zoekniimte met kandidaat—opiossingen met te
groot is [5,6], anders is deze benadering inefficient bij het zoeken naar een oplossing. Het aantal
combinaties van variabelen wat na de domeinreductie toch nog gecheckt moet worden, wordt dan
te groot.
Dit wordt ondervangen in constraint programming architecturen door het combineren van lineair
programming en constraint programming. Dc lineaire constraints zijn op te lossen door een lincair
programming solver, en de niet—lineaire constraints door gebruik van constraint programming.
[10]

33



— Een probleem van CSP is dat als er geen oplossing bestaat, de solver de hele zoekruimte afgaat
voordat dit duidelijk is, en dan kan de rekentijd nog veel verder oplopen. Er moet wellicht dus ook
gekeken worden naar procedures die eenvoudig te herkennen onmogelijkheden opsporen.

Voor sommige van deze problemen is dus een oplossing gevonden, maar vooral de eerste blijft een
risicofactor in het ontwikkelen van systemen.

4.2.3 Constraint Satisfaction Programming en Rintel
Nuijten [9] laat zien dat constraint satisfaction programming een interessante oplossing is voor bet
plannen van activiteiten en middelen in de tijd. Deze methode is algemeen toepasbaar en presteert ook
goed voor specifieke problemen.
Het probleem van Rintel, het routeren en plaatsen van treinen op emplacementen kan gemodelleerd
worden als constraint satisfaction probleem. Dc variabelen representeren dan concepten als sporen,
posities op sporen, treinstellen en routes, die een waarde kunnen aannemen in hun cigendomein. Dc
constraints bestaan dan uit de fysieke randvoorwaarden en eventuele doelfuncties.

Omdat bij routeren en plaatsen van treinstellen in de tijd zeer veel mogelijke oplossingen zijn (zie hst
2), is bet handig om eerst combinaties van variabelen die toch niet samen kunnen voorkomen uit de
zoekmimte met mogelijke oplossingen te verwijderen.
Bovendien is bet nuttig als de aandacht voornamelijk gericht is op bet juist modelleren van bet
domein en de zoekstrategie.
Ook zijn de zoekstrategie en de modellering van het domein van elkaar gescheiden, waardoor het ene
makkelijk is aan te passen zonder dat het andere wordt beschadigd.
Voorlopig kan door domeinreductie en een goede zoekstrategie nog een optimale oplossing gevonden
worden voor het Rinteiprobleem, wat uiteraard te prefereren is boven zomaar ecu oplossing.

Het grootste nadeel is, dat bet met inzichtelijk is welke constraints verantwoordelijk zijn voor het
slagen of falen in het vinden van een oplossing. Het model zal daarom goed gedocumenteerd moeten
worden en er moet een mogelijkheid zijn om constraints aan of uit te zetten, a! lost dit het probleem
niet helemaal op.

4.3 OPL—studio in vergelijking met kennissystemen en CommonKads

4.3.1 Vergehjking kennismodel CommonKads en CSP—model in OPL—studio
Dc architectuur OPL—studio van flog deelt bet zoeken van een oplossing in een bepaald domein op
verschillende taken: het modelleren van het domein door datatypen en het stellen van constraints, bet
eventueel opstellen van een zoekstrategie, waarin de taakkennis kan worden gerepresenteerd, en het
uiteindelijke zoeken van een oplossing door de solver.
Dit doet denken aan de opbouw van een kennissysteem (* 4.1.1)en het kennismodel in CommonKads
waar de domeinkennis, de taakkennis en elementaire redeneerkennis van elkaar gescheiden zijn.

Dc input van het model, in OPL—studio gevormd door een database, is vergelijkbaar met de database
van het kennissysteem.
Dc typen en constraints in het model, die de objecten met hun eigenschappen bescbrijven, en de regels
die gelden op het domein en zijn vergelijkbaar met de kennisbank van het kennissysteem en de
domeinkennis in het kennismodel
Dc zoekstrategie van het model beschrijft in regels hoe er het beste naar een oplossing gezocht kan
worden en is vergelijkbaar met de regels van bet redeneermechanisme van bet kennissysteem en de
taakkennis in het kennismodel.
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Het eigenlijk zoekalgoritme en de constraint propagation worden door de solver geregeld, deze
elementaire stappen zijn vergelijkbaar met de inference—stappen die in een kennissysteem door het
redeneermechanisme worden gedaan en met de inference—kennis in het kennismodel. Deze
elementaire stappen zijn toepasbaar op meerdere domeinen, bijvoorbeeld bet zoeken van een
oplossing in de zoekruimte.
Dc intelligentie van het systeem zit bij een kennissysteem vooral in het rederneennechanisme, dat wil
zeggen in de taakkennis en in de inferentiekennis. Bij het model in OPL—studio zit de intelligentie in
de zoekstrategie, de taakkennis, de oplosalgoritmen waarmee in de zoekboom gezocht wonlen zijn
blind, ze lopen systematisch alle mogelijkheden af.

Het modelleren van een domein in termen van datatypen en constraints is vergeijkbaar met de
methode van modellering in CommonKads. Dc constraint programming omgeving neemt de inference
stappen, zodat de gebruiker slechts bet domein en de uit te voeren taak hoeft te structuren en
modelleren. Dit maakt het voor mensen eenvoudiger een taak te modelleren. Ze kunnen flu regels
stellen die aansluiten bij hun eigen denkpatronen in plaats van het bedenken van allerlei fonnules en
algoritmen. De basisstappen voor het uitvoeren van een taak zijn immers in algontmen voorhanden in
de solver van de architectuur.
Ook de manier waarop een taak wordt uitgevoerd door gebruikers, bijvooiieeld de planners, welke
cognitieve stappen ze maken, kan gemodelleerd worden in regels in de zoekstrategie, daarbij kunnen
cognitieve patronen die bij CommonKads gehanteerd worden heel bruikbaar zijn.
Zo hoeft de modelleerder zich maar op een van de kennisaspecten van een taak tegelijk te
concentreren.

4.3.2 Samengevat
De CommonKads—methode maakt gebruik van bestaande cognitieve patronen om een kader te
scheppen voor het oplossen van problemen. Zoals bijvoorbeeld het schedule—patroon. Dc methode
hanteert een algemene oplosstrategie voor het modelleren van een uit te voeren taak, door de kennis
op te delen in domeinkennis, taakkennis en algemene kennis. Dit principe is terug te vinden in
constraint programming architecturen.

Door bet gebmik van CSP in OPL—studio kan men zich bezighouden met bet conect en zo mogeijk
volledig modelleren van bet domein en de uitvoeringsstrategie van de taken van lokale planning en
vindt de uiteindelijke oplossing van bet maken van een plan plaats in een black box. Het grootste
probleem is de ondoorzichtigheid van het propageren van de constraints, bet is onduidelijk welke
constraints verantwoordelijk zijn voor het wel of niet vinden van oplossingen.

Voor bet onderzoek is bet interessant of bet gebruik van CSP, om bet domein— en de taakkennis te
modelleren, en bet gebruik van OPL—studio om de algemene plantaken te laten doen een juiste
methode is voor bet modelleren van de planactiviteiten op de bureaus planning lokaal. Hanteren de
planners een algemene oplosstrategie zoals het schedulepatroon? Hier zal in de verdere hoofdstukken
kort op worden ingegaan, maar er is meer onderzoek naar nodig. Er kan wel gezegd worden dat
planners een strategic ontwikkeld hebben en daarmee altijd een oplossing vinden. Dus dat het de in
ieder geval moeite waard is om te proberen deze kennis te modelleren.
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5. Beschrijving Model

In dit hoofdstuk wordt het model beschreven. Het model is geImplementeerd door middel van

Constraint Satisfaction Programming in OPL—studio (Optimisation Programming Language) van flog.

OPL studio is een systeem dat ondersteunt bij het maken en oplossen van optimalisatie modellen. Het

bevat o.a. een (CSP) solver maar ook een editor en modules voor lineair en inter pmgrammerefl

(CPLEX) [4].
De solver laadt een model in en zoekt een optimale oplossing aan de hand van de waarderingsfunctie

en volgens de zoekstrategie.

Eerst wordt er kort ingegaan op wat het oude Rintel—model doet en welke aanpassingen er nodig zijn.

Daarna wordt het aangepaste model beschreven in termen van datatypen, constraints, beslisvariabelen,

een zoekstrategie en een waarderingsfunctie.
Daarna worden enige aanbevelingen gedaan voor het verder uitbreiden van het prototype. In het

volgende hoofdstuk zal het model aan de hand van testresultaten gevalueerd worden

5.1 eerste versie van het model

5.1.lBeschrijving eerste versie van het model
Het model voor Rintel van deze studie bouwt voort op de eerste versie gemaakt door drs. E.J.W

Abbink. Er wordt nu kort bescbreven wat de eerste versie van het model kan. Voor een uitgebreide

beschrijving zie Abbink [6].

Het model beschrijft het domein van de lokale planning. Het domein bestaat uit datatypen met

eigenschappen en constraints. Dc datatypen komen voomamelijk uit het gangbare datainodel van de

NS en representeren sporen, materieelsoortefl, dienstregelpunten etc.

De hoofdelementen van het model zijn de activiteiten en de middelen. Deze activiteiten en middelen

moeten zoals in iedere planning op elkaar afgestemd worden. Dc CSP—solver uit OPL—studio doet dit

voor de gebruiker, mits het domein juist gemodelleerd is.
De activiteiten in het model representeren de rangeeractiviteiten. Dc middelen uit bet model

representeren de capaciteit van de sporen.

De rangeeractiviteiten hebben een begintijd, een tijdsduur en dus ecu eindtijd athankelijk van de

tijdsduur. Dc begintijd van ecu rangeerbeweging is gelijk aan de staittijd die bij bet treinstel hoort, dit

komt rechtstreeks uit de database.
Dc gegevens over rangeerbewegingen in de database zijn zo aangepast dat er geen rangeeibewegingen

op dezelfde tijd plaatsvinden, waardoor er nog geen conflicten kunnen optreden. Er onstaat pas een

probleem als er meerdere treinbewegingen op hetzelfde tijdstip gepland gaan worden, omdat er met

gecontroleerd wordt of er meerdere treinbewegingen van dezelfde infrastnictuur gebmik maken.

In de eerste versie van bet model wordt voor elk te rangeren treinstel een rangeeractiviteit aangemaakt.

Dit betekent dat elk treinstel apart gerangeerd wordt. Voor elk treinstel wordt apart een route, een

opstelspoor en en positie op bet opstelspoor gekozen.

Elke rangeeractiviteit maakt gebruik van de middelen. Er wordt vanaf de positie van een treinstel op

een opstelspoor een 'toegangsweg' op dat opstelspoor geclaimd voor ecu treinstel dat opgehaald

wordt en er wordt een 'toegangsweg' geclaimd naar de juiste positie op een opstelspoor waar een
treinstel wordt neergezet. Alle posities op de toegangsweg die tussen de placeringspositie en de rest

van de rijweg zitten, moeten dus vrij zijn.
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Hierbij is de richting (of fase) waarin een rangeerbeweging plaatsvindt van belang. De rijweg wordt
geclaimd zolang als de rangeeractiviteit duurt. Dc njweg die geclaimd wordt heeft dus alleen
betrekking op het opstelspoor zeif. Er wordt een route gekozen naar de juiste zijde van dat
opstelspoor, maar deze route wordt nog niet zo geclaimd dat er niet tegelijk ook een andere
rangeerbeweging gebruik van kan maken.

Voor elke rangeeractiviteit wordt de positie op het opstelspoor geclaimd als het treinstel neergezet
wordt op een spoor en wordt er een positie op een spoor vrijgegeven als het treinstel opgehaald wordt
van een spoor. Dc posities worden geclaimd zolang als een treinstel de positie bezet houdt.
In onderstaande tabel is een ovethcht gegeven van wat de eerste versie van het model doet.

Eerste versie model

Route en spoor per treinstel
(alle treinstell rijden apart)

Postie per treinstel op opstelspoor

Treinstelnummering in database

Eenvoudige zoekstrategie

Eenvoudige waarderingsfunctie

Zoekt ecu route zonder die te claimen
Tabel 2: de eerste versie van het model

5.1.2 Belangrijkste aanpassingen
Dc tweede versie van het model is aangepast en uitgebreid zodat hetbeter voldoet aan de
werkelijkheid.
In werkelijkheid worden treinstellen in combinatie gereden als dat mogelijk is, want elke
rangeerbeweging brengt extra taken met zich mee en maakt het probleem ingewikkelder. Het model

moet dus zo worden uitgebreid dat dit juist gerepresenteerd wordt. Er moet ook rekening gehouden
worden met de volgorde van de treinstellen in de trein. Dc rangeeractiviteiten zullen niet per treinstel
aangemaakt moeten worden, maar per trein, al moet een trein wel de mogelijkheid hebben om te
splitsen of om uit losrijdende treinstellen te worden samengesteld.

In werkelijkheid kan een route die gekozen is door een rangeeractiviteit met tegelijk ook gebruikt
worden door of gedeeld worden met een andem rangeeractiviteit. Om dit te veranderen in het model
zullen ook de spoordelen waamit routes bestaan als middelen moeten worden gezien.

Verder zal het wenselijk zijn dat treinen tegen elkaar aan geschoven worden bij het opstellen, zodat er
geen gaten vallen in de opstelling van treinen. Ook is het wenselijk dat de herinzet van eethere
planningen en het aangeven van verplichte overgangen mogelijk worden.

Dc overige uitbreidingen die genoemd worden in het werk van Abbink [6] maar niet aan de orde
komen in deze studie hebben betrekking op het wassen, reinigen en tanken van mateneel, dynarnische
starttijden, en het toevoegen van reguliere treinbewegingen.

5.2 Beschrijving aangepaste model

5.2.1 Input
Dc input van het systeem bestaat uit een aantal treinstellen die afgerangeeth moeten worden van ecu
perronspoor naar een opstelzone of bijgerangeerd moeten worden van een opstelzone naar een
perronspoor binnen ecu bepaald tijdsinterval.
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Voor elk af te rangeren treinstel is gegeven van welke trein van welke positie in de trein bet afkomstig
is, en in welk tijdinterval en op welke dag bet afgerangeerd moet worden, en van welk type het
treinstel is en naar welke zone het toe moet.
Voor elk bij te rangeren treinstel is geven voor welke trein op welke positie bet bestemd is (1 =voor

500 of 2,3,4 etc. = midden, 998 = achter), op welke tijd op welke dag de rangeeractie uitgevoerd
moet worden, van welk type het treinstel moet zijn, en van welke zone bet af moet komen. Bovendien
is elk treinstel voorzien van een voignummer, zodat bekend is hoeveel treinstellen er in een trein

zitten.

Tstat- Dag
tijd

Trein- AB- Van- Van- Van- Naar- Naar- Naar- Aflom Volgnr
stel Trein positie spoor zone zone spoor positie Bes

1758 DI 401628 1628 1 404B P 01 A I

1828 DI 401716 1716 01 P 404B 998B 3

Tabel 1: voorbeeid inputtabel treinbewegingen.

De overige input bestaat uit een beschrijving van de infrastructuur van een bepaald knooppunt:
sporen, wissels en routes; en de beschrijving van het materieel en inforniatie over de te rangeren
treinstellen: het type en de lengte.

Voor elk af te rangeren treinstel moet een positie op een opstelspoor in de opstelzone gekozen worden
en voor elk bij te rangeren treinstel moet een treinstel van bet juiste type van een positie op een spoor
in een opstelzone gekozen worden.
Voor elke rangeeibeweging moet een route gevonden worden van het opstelspoor naar bet
perronspoor of van bet perronspoor naar bet opstelspoor.
Later kunnen er ook een aantal reguliere treinbewegingen als input gegeven worden. Voor deze
bewegingen liggen de routes en sporen vast, maar ze spelen een rol bij conflictsignalering en beperken

het aantal mogelijke rijwegen voor de rangeerbewegingen.

5.2.2 Planningsobjecten
OPL—studio is voorzien van de twee hoofdelementen die in alle planningspmcessen gepland worden:
activiteiten en middelen. In het Rinteiprototype representeren deze activiteiten de rangeerbewegingen
en stellen de middelen de capaciteit van de infrastructuur voor.

De activiteiten in bet model hebben drie eigenschappen, een starttijd, een tijdsduur en een eindtijd. Er
zijn twee soorten activiteiten, namelijk rangeeractiviteiten, die gebruikt worden om per te rangeren
trein(deel) een njwegen te claimen, en positieactiviteiten, die gebruikt worden om per treinstel
capaciteit op een opstelspoor te claimen of vrij te geven.

Een rangeeractiviteit bestaat uit een paar elementen om hem uniek te identificeren en ziet er als volgt
uit:

Activity VanAct, NaarAct:
• ABTrein

Dc ABTrein is het treinnummer van een binnenkomende (Aflomstig van) of vertrekkende trein
(Bestemd voor).

• Dag
De dag is de dag waarop de rangeeractiviteit plaatsvindt, op verschillende dagen komen dezelfde
treinnummers voor.

• Voignummer
Het voignummer geeft aan om welke activiteit bet gaat. Per aankomende of vertrekkende trein
kunnen meer activiteiten nodig zijn als een trein niet in een gebeel naar of van het opstelterrein

wordt verplaatst.
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Een rangeeractiviteit wordt gedefinieerd door een treinnummer, een dag en een voignummer.
Dc starttijd van een rangeeractiviteit is gelijk aan die starttijd van de rangeethewegingen (de te
verplaatsen treinstellen) die hij representeert. Een rangeeractiviteit heeft, in dit initi1e model, een
duur van een minuut. Ms een trein uit meerdere treinstellen bcstaat worden er meerdere
rangeeractiviteiten aangemaakt, zodat er een keuzemogelijkheid is om te splitsen. Deze extra
activiteiten hoeven met gebruikt te worden, want als treinstellen uit een trein tegelijk verplaatst
worden, hebben ze maar een rangeeractiviteit nodig. Per rangeeractiviteit kunnen meerdere treinstellen
verplaatst worden. In onderstaande figuur is een voorbeeld gegeven.

Drie treinstellen rijden sann en gebruiken sann I
rangeeractiviteit

2 treinstellen iijden sann en 1 rijdt apart, er zijn flu twee rangeeractiviteiten
nod.

Figuur 12, toewijzig van treinstellen aan activititeiten is dynamisch

Len rangeeractiviteit kan middelen claimen vanaf het moment dat rangeeractiviteit begint en de claim
duurt zolang als een rangeeractiviteit duurt. Dc middelen bestaan uit sporen, wissels en kruisingen. Zo
worden rijwegen per rangeeractiviteit geclaimd en Icunnen andere activiteiten niet op dezelfde tijd van
de geclaimde infrastructuur gebruik maken.

Een positieactiviteit bestaat uit 66n element, een treinstelrangeernummer. Voor alle af— of bij te
rangeren treinstellen wordt een positieactiviteit gemaakt. Len positieactiviteit verbeeld het ophalen of
neerzetten van een treinstel van! op een positie op een spoor.
Een positie is geen fysieke positie met cen lengte, maar dient om aan te geven in welke volgorde
treinstellen ten opzichte van elkaar staan. Het geeft wel een indicatie waar het treinstel op bet spoor
staat. Zo staat een treinstel op positie I op een spoor uiterst links aan de kop van dat spoor, omdat er
geen posities kleiner dan 1 zijn.
Er zijn 8 posities op een spoor. Dit aantal is het maximaal aantal kortste treinstellen op het langste
spoor (dit aantal is instelbaar in het model). Zo kan bet zijn dat de lengte van bet spoor al veibruikt is
door opgestelde treinen, terwijl nog niet alle posities geclaimd zijn.

Activity PositieAct
• TreinstelrangeerNr

Len treinsteirangeernummer komt uit de database en identificeert elk treinstel uniek. Eigenlijk zou
een treinstel geldentificeerd moeten worden aan zijn positie in de ABTrein, in werkelijkheid
bestaat deze vorm van treinsteirangeemummers niet.
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Dc starttijd van een positieactiviteit is gelijk aan de eindtijd van de bijbehorende rangeeractiviteit als

het treinstel op een opstelspoor wordt neergezet en als het treinstel wordt opgehaald van een
opstelspoor is de starttijd gelijk aan de begintijd van de bijbehorende rangeeractiviteit. Dc duur van

een positieactiviteit is nul, want het claimen op zich kost geen tijd. Een PositieActiviteit claimt een

positie en capaciteit op een opstelspoor als een treinstel daar wordt neergezet. Dc claim duurt net zo

lang totdat een andere PositieActiviteit die positie en capaciteit weer vrijgeeft doordat het treinstel

weer wordt opgehaald.

Dc activiteiten bepalen dus de tijden waarop de middelen worden gebruikt. De capaciteit van sporen
wordt gerepresenteerd als een reservoir van meters spoor. Een reservoir heeft een maximumcapaciteit

en een begincapaciteit. Gedurende de tijd waarover de planning gemaakt wordt kan er steeds

capaciteit geclaimd worden of weer vrijgegeven.
Er zijn drie soorten reservoirs:

Resource Spoorcapaciteit
Dit representeert de lengte van een spoor in meters. Dc maximum capaciteit is de totale lengte

van het spoor en de begincapaciteit is totale lengte mm het aantal meters aan treinstellen die

het spoor al bezetten aan het begin van de planningspcnode.
Als een treinstel wordt neergezet op een spoor wordt de lengte van het treinstel afgetrokken
van de capaciteit van dat spoor en als ecu treinstel wordt opgehaald wordt de lengte er weerbij

opgeteld. Als een treinstel te lang is voor de restcapaciteit van een spoor kan het daar dus niet

neergezet worden.

Resource SpoorPositielnd
Dit representeert een positie op een spoor.
Dc maximumcapaciteit van een SpoorPositielnd is 1, als deze geclaimd door een PositieAct is
de capaciteit 0. Dit betekend immers dat er een treinstel op de betreffende postie gepland is.

Resource SpoorMatPositie
Dc planningsobjecten van OPL—studio zijn beperkt. Er kan wel aangegeven worden dat een
positie is gebruikt door een treinstel, maar er kan niet tegelijk worden aangeven van welk type

het treinstel is. Daarom is deze SpoorMatposite gemaakt, dit representeelt een bepaald type op

een positie op een spoor en garandeert dat als er treinstellen gerangeerd worden, de juiste

typen worden genomen. SpoorMatpositie is dus 1 als er een trein van een bepaald type op een
positie op een spoor staat.

5.2.3 Variabelen
In het model wordt gebruik gemaakt van variabelen, in variabelen worden mogelijke combinaties van
elementen aangemaakt, waardoor onmogelijk combinaties er bij de initialisatie van het model al niet

meer in voorkomen. Dit reduceert de complexiteit van het probleem.
Voor elke set van elementen in ecu variabele wordt ecu array gemaakt waarin de waarde I of 0 kan
worden aangenomen. Als er een 1 wordt aangenomen betekent het dat de corresponderende set
elementen in de variabele is gekozen in de oplossing, een 0 betekent dat de correspondeerde set
elementen in de variabele niet gekozen is in de oplossing.
Zo kan bijvoorbceld ecu route aan een activiteit worden gekoppeld, of ecu treinstel aan ecu

rangeeractiviteit.
Een gekozen variabele representeert bijvoorbeeld een route of een spoor dat gebruikt wordt door een

rangecractviteit.

Dc volgende variabelen worden gebmikt in het model:

• VanActRoutes, NaarActRoutes
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RangeerActiviteit
Route

Hienn worden een rangeeractiviteit en een mogelijke route gecombineerd. Er wordt bepaald welke
mutes een rangeeractiviteit kan claimen, het perronspoor waar de ABtrein aankomt of vertrekt is al
bekend en ligt dus vast. Alleen die mutes kunnen gekozen waarvan bet aankomstspoor het spoor is
waarop de ABTrein aankomt of, voor vertrekkende treinen, bet vertrekspoor is het spoor waarvan de
ABTrein vertrekt. Bij bet samenstellen van deze vanabelen wordt daarop gecheckt.

• VanActSpoorFase, NaarActSpoorFase
RangeerActiviteit
Spoor
Fase

Hierin worden een rangeeractiviteit, een opstelspoor en een fase gecombineerd.
Ook bier worden alleen mogelijke combinaties gemaakt, er wordt gekeken of het opstelspoor we! in
de juiste zone ligt, de zone waar een of meer treinstellen van de ABTrein uit de activiteit been moeten
of vandaan moeten komen. Ook wordt er gecontroleerd of er tenminste een mute bestaat die bet
gekozen spoor via de gekozen fase benaderd. Verderop in het model is er een constraint opgenomen
waarin bet gekozen spoor en de fase bij een activiteit worden gekoppeld aan een bijbehorende route.

• VanTrSpoor, NaaiTrSpoor
TreinsteiRangeerNummer
Spoor
MatPositie

Flier worden voor elk treinstel de mogelijke posities op een opstelspoor gezocht. Er wordt gekeken of
bet spoor in de juiste zone Iigt, en of MatPositie het juiste type treinstel bevat. Verdemp in het model
is er een constraint die checkt of het Spoor wel klopt met de gekozen spoor.

• VanKanS amen, NaarKanS amen
TreinsteiRangeerNummer
TreinsteiRangeerNummer

Er worden setjes gemaakt van treinstellen die mogelijk in een activiteit verplaatst kunnen worden.
Er wordt gekeken of dezelfde ABTrein als bestemming of afkomst bebben, en of ze op dezelfde dag
verplaatst worden.

• VanToeAct, NaarToeAct
TreinstelRangeerNummer
RangeerActiviteit

Er worden sets gemaakt van rangeeractiviteiten en treinstellen die daar mogelijk aan toegewezen
kunnen worden, daarvoor moeten de ABTrein en de Dag van het treinstel en de activiteit hetzelfde
zijn. Alleen het voignummer kan dus nog verschillen.

Als in de werkelijkheid een rangeerplanning wordt gemaakt is het materieel wat vertrekt en aankomt
gebalanceerd, zodat er nooit meer treinen vertrekken dan er aankomen of voorradig zijn op een
station. Als men niet over de juiste inputdata beschikt, bestaat de mogelijkheid in de eerste versie om
dummyvariabelen te gebruiken, waardoor er bijvoozbeeld extra units worden aangemaakt. Deze
mogelijkheid is ook in aangepaste versie nog aanwezig, voor details zie [6].
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5.2.4 Constraint functies

5.2.4.1 Lineaire en Iogische constraints
De constraints zeggen jets over welke combinaties van vanabelen zijn toegestaan.
In bet model is te zien dat er twee processen zijn met dezelfde kenmerken, alleen met precies
tegengestelde activiteiten. Dat zijn de processen van treinen die worden weggerangeerd en processen

van treinen die worden bijgerangeerd. Dit is terug te zien in de constraints, er zijn steeds twee
constraints die tegengesteld zijn en bij tegengestelde activiteiten horen. Daarom is ervoor gekozen
enkel de constraints voor de activiteiten naar het opstelterrein te beschrijven. Van— betekent dat het

gaat over treinstellen en treinbewegingen die afkomstig zijn van een trein en naar het opstelterrein
gaan.
De code van de constraints is te vinden in appendix C.

1. elk treinstel wordt aan precies een activiteit toegewezen

2. Het eerste treinstel per ABTrein, met volgnummer 1, wordt altijd aan de activiteit met
voignummer 1 toegewezen, dit scheelt veel onnodig schuifwerk in het toewijzen van activiteiten
bij het zoeken naar een oplossing.

3. Er wordt precies een opstelspoor en een positie voor elk treinstel gekozen

4. Er wordt een precies spoor en fase per rangeeractiviteit gekozen, als de rangeeractiviteit gebruikt
is.
Een activiteit is niet gebruikt, als er geen treinstel aan toegewezen is. (by. als een trein de
mogelijkheid heeft tot splitsen, maar daar geen gebruik van maakt. Dan is er een 'lege' activiteit
over) Voor een activiteit waar geen treinstel bij hoort en hoeft geen route of spoor gekozen te

worden. (logische constraint)

5. Er wordt precies een route per gebmikte rangeeractiviteit gekozen.

6. De gekozen route per gebruikte rangeeractiviteit van constraint 6 moet overeen komen met het
gekozen spoor en de fase uit constraint 5.

7. Het spoor waarop voor een treinstel positie wordt gekozen in constraint 3 moet overeenkomen
met het spoor dat in constraint 5 gekozen wordt voor de rangeeractiviteit, waar het betreffende
treinstel bij hoort.

8. treinstellen die aan dezelfde activiteit zijn toegewezen, worden aaneengesloten naast elkaar

opgesteld.

9. De onderlinge positie van treinstellen in de trein moet gehandhaafd blijven. Dus als een treinstel
bij bet wegnjden achteraan staat, staat hij nog steeds achteraan als te trein aankomt op bet
opstelspoor.

10. Als twee stellen in 6n rangeeractiviteit zitten, dan zitten daar ook de tussenliggende treinstellen
in.

Constraint 4 en 5 garanderen dat voor elke gebruikte activiteit een spoor, fase en route gekozen
worden. Voor niet—gebmikte activiteiten mag er geen route, spoor of fase gekozen worden. Dit
garanderen de volgende constraints:

11. Voor alle rangeeractiviteiten geldt dat de som van GekozenSpoorFase waarde I of 0 aanneemt.

12. Voor alle rangeeractiviteiten geldt dat de som van GekozenRoute waarde I of 0 aanneemt.
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13. Probeer de voorkeursfases te gebruiken bij het kiezen van het spoor en de fase.

14.Als het gekozen spoor een kopspoor is geldt dat de activiteit zoveer mogelijk moet aanschuiven
naar het eind van het spoor. Dit wordt verder beschreven in de schedulingconstraints.

5.2.4.2 Scheduling constraints
Ook voor deze constraints geldt dat voor beide processen, een treinstel ophalen en een treinstel
wegzetten, tegengestelde activiteiten plaatsvinden, daarom worden alleen de constraints beschreven
voor treinen die naar het opstelterrein gaan. Eerst worden de positieactiviteiten bescbreven.

1. Als een treinstel op een spoor geplaatst wordt, moet de capaciteit van dat spoor met de lengte van
het treinstel verminderd worden.

2. Als een treinstel wordt geplaatst op een positie op een spoor, moet die positie geclaimd worden:
de capaciteit van die positie op het spoor wordt verminderd met 1. Omdat de capaciteit van een
SpoorPositielnd maar I is kan er dus maar een treinstel per positie worden geplaatst.

3. Als een treinstel van een bepaald type op een positie wordt gezet dan moet de capaciteit van die
positie door dat specifi eke materleeltype geclaimd worden de MatPositie wordt verminderd met 1.

Dc positieactiviteiten vinden plaats voor elk afzonderlijk treinstel. Als treinstellen worden opgehaald
van het opstelterrein worden de posities vrijgegeven.
In het volgende gedeelte worden de constraints voor rangeeractiviteiten beschreven.

4. Als een rangeerbeweging, bestaande uit 1 of meer treinstellen, op een spoor wordt geplaatst en
van fase "A" opnjdt, dan moet de capaciteit van alle posities kleiner dan de positie waar meest
linkse treinstel terecht komt, geclaimd worden als toegangsweg.
We gaan er hier vanuit dat de linker zijde van een spoor in de "A" fase van een station ligt. Dat is
in Zwolle en Enschede (de testknooppunten voor Rintel) voor alle sporen het geval.
Deze claim duurt net zolang als de duur van de rangeeractiviteit. Als er van fase B wordt
opgereden, moeten vanzelfsprekend alle posities groter dan die van het meest rechtse geclaimd
worden als toegangsweg.

Dan zijn er nog extra constraints voor het oprijden van een spoor, deze constraints beschrijven dat cen
trein op een kopspoor tot het einde moet doorrijden en dat treinstellen op een spoor moeten
aanschuiven, zodat ze netjes naast elkaar staan en ze niet opstelcapaciteit blokkeren door gaten te laten
vallen. Deze constraints spelen alleen een ml bij de plaatsing van treinen, niet bij het ophalen ervan.
Er zijn dus geen "tegengestelde" constraints.

5. Als een trein het eerste op een spoor is, mag hij in het midden staan maar de rijwegen moeten dan
aan beide kanten vrij zijn. Dus als hij van fase A komt moeten alle posities groter dan die van het
meest rechtse treinstel geclaimd kunnen worden. ActAanschuiven wordt altijd waar als het een
kopspoor betreft, daarover gaat de constraint hierna.

6. Als het met de eerste trein op het spoor is moet aan de rechterkant de positie bezet zijn als vanuit
fase A wordt opgereden. Het omgekeerde geldt voor treinen vanuit fase B. Ms het een kopspoor
betreft rijdt de trein dus door tot de allerlaatste positie.

Het is nog niet in het model ingebouwd dat als een trein op een perronspoor gesplitst wordt, het
achterste dccl later weggerangeerd moet worden dan het voorste dccl. Nu kan dit op het zelfde tijdstip
waardoor het achterste treinstel eventueel door het voorste heen zou kunnen rijden. Dit is een conflict
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dat aangepast moet worden. Dus als ze tegelijk gaan moeten ze aan dezelfde rangeeractiviteit zijn
toegewezen.

5.2.4.3 Constraints voor het vermijden van conflicten op routes
Routes bestaan uit sporen, wissels en kruisingen, wissels zijn stukken spoor die splitsen in twee (of
meer?) afzonderlijke sporen, kruisingen zijn stukken spoor waar twee sporen elkaar kniisen. De
sporen en de relaties tussen de sporen zitten in de database, maar er is alleen bekend dat je van een
spoor op een ander spoor kan komen, wissels en kniisingen zijn nog niet in de database opgenomen,
de database zal daarmee uitgebreid moeten worden om conflicten te kunnen signaleren en vermijden.

1. Wellicht moeten P en R sporen, dat zijn respectievelijk penonsporen en restsporen, wissels en
kruisingen een capaciteit van I krijgen, zodat ze geclaimd kunnen worden door een
rangeerbeweging. Zolang de capaciteit dan geclaimd is kan een andere rangeerbeweging geen
gebruik maken van dat dee! van de infrastmctuur. Wissels en kruisingen moeten apart geclaimd
worden, omdat ze niet noodzakelijk sporen gemeenschappelijk hebben.

2. Sporen moeten dus geheel vrij zijn als de route erover been voert, maar als een spoor het spoor
van bestemming is hoeft bet alleen vrij te zijn tot de geplande positie. Dus als bet doelspoor een
opstelspoor is gelden de constraints voor bet oprij den van bet spoor zoals ze flu in bet model
bestaan. Dit moet ook voor perronsporen gelden.

3. Routes met een lus erin, of met met functionele omwegen moeten voorkomen worden. Dit kan in
de initialisatie gebeuren. In de doelfunctie kan eventueel gestimuleerd worden dat altijd de kortste
route gekozen wordt.

4. De routes zullen geclaimd moeten worden zolang de rangeeractiviteit duurt, of, als bet lange
routes zijn, kan er een soort tijdsraam over de route scbuiven, die delen van de route claimt.

Len van de belangrijkste vraagstukken is hoe een route gerepresenteerd moet worden. Hierbij moet
ook gedacht worden over hoe het type in OPL er dan uit moet zien. Als de gehele lijst van sporen,
wissels en kniisingen van een route onthouden worden de route—representaties erg lang, en die zijn bij
kortere routes voor een groot gedeelte leeg. Als alleen steeds de vorige stap onthouden wordt, ontstaat
de kans op dubbele routes: a —>b—>c—>d kan dan bijvoorbeeld op twee manieren gepresenteerd
worden van a naar d via b of van a naar d via c.
Voorlopig lijkt dus toch de beste oplossing voor een route—representatie een georderdende set met de
benodigde infra—elementen, omdat dan alle elementen afzonderlijk geclaimd kunnen worden door een
activiteit.
Misschien kunnen in het begin groepen infra—elementen gemodelleerd worden, die altijd tegelijk
worden geclaimd.
Wellicht moet perronsporen ook meerdere posities hebben, zodat er nog wel op gerangeerd kan
worden, terwiji er een trein staat, of dat twee treinen die eWe de andere kant uitgaan van hetzelfde
perronspoor kunnen vertrekken.

Als bij verdere uitbreidingen ook regulieze treinen in het probleem betmkken worden, zullen
voorkeursroutes en routes, waar doorgaande treinen langskomen, niet kruisen belangrijker worden.
Ook is bet dan misscbien nodig om gebmik te maken van het tijdsinterval waaibinnen een
rangeerbeweging moet plaatsvinden. Nu begint de activiteit op het eerst mogelijke tijdstip, maar
misscbien is er een minuut later wel een betere route te vinden.
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5.2.4.4 Herinzet en verplichte overgangen
In het huidige model is het mogelijk om een (dccl van een) eerder gemaakte plannen te hergebmiken.
Sommige delen van een plan komen steeds terug in de volgende planningen, door hergebruik hoeven
deze patronen niet steeds opnieuw gevonden te worden.
Er zijn twee constraints die de herinzet beschrijven. Dc eerste laat de keuze aan de solver om eerdere
planningen te gebruiken of met. Dc tweede dwingt de solver oude inzet te gebruiken. Dc gebruiker
kan kiezen of het hergebruik van een eerdere planning kan of moet worden hergebruikt. In de database
kan verplichte herinzet worden aangegeven met een "J". Dc herinzet bestaat nit een treinstelnummer,
een opstelspoor en ecn positie op dat spoor. Dc route kan nog niet verplicht gegeven worden.

1. Probeer de oude inzet te gebruiken, optioneel

2. oude inzet verplicht gebruiken

Al het materieel dat bij NS—Reizigers ingezet wordt heeft ondethoud nodig. Voor dit onderhoud van
materieel worden ook planningen gemaakt. Om onderhoud te kunnen verrichten aan een treinstel,
moet dit stel naar een onderhoudsplaats, waarvan er verscheidene zijn in Nederland. Om een treinstel
naar een specifieke ondethoudsplaats te laten komen is het noodzakelijk dat dit treinstel een bepaalde
route door Nederland volgt. Hiertoe kunnen in het model verplichte overgangen aangegeven worden.
Dat betekent dat een bepaald treinstel afkomstig van een bepaalde trein verplicht moet vertrekken in
een trein met een bepaald treinnummer. Zo moet bijvoorbeeld het laatste treinstel van trein 1662
verplicht overgaan op een treinstel in trein 1728.

3. gebmik alle verplichte overgangen.

5.2.5 waarderingsfunctie
Om aan te geven wat een oplossing waard is bestaat er een waarderingsfunctie ook wel "objective
function" genoemd. Als de solver slechts een oplossing hoeft te zoeken die voldoet aan alle
constraints kan de "objective" worden weergeven als: Obj = 1. Alle oplossingen krijgen waardering I
en zijn dus gelijk.
Meestal is de waarde van een oplossing echter athankelijk van in hoeverre er aan allerlei doelfuncties
is voldaan, de waarde van de waarderingsfunctie is daarom athankelijk van de beslisvariabelen.
Dc doelen van planners kunnen her gemodelleerd worden. Hoe meer er gehaald worden hoe beter de
oplossing is.

Bij het maken van een rangeerplanning worden zo mogelijk het splitsen van treinen en het
samenstellen van treinen verspreid over het opstelterrein voorkomen. Want elke extra
rangeerbeweging brengt extra taken met zich mee en maakt het probleem ingewikkelder. Treinstcllen
bestemd voor of afkomstig van een bepaalde trein moeten dus zoveel mogelijk samen njden. In het
model betekent dat, dat er zo mm mogelijk van de beschikbare activiteiten worden gebruikt. In de
objective wordt daarom elke ongebruikte rangeeractiviteit beloond. Een optimale oplossing is dus die,
waarbij een minimaal aantal rangeeractiviteiten is gebruikt.
Verder wordt het beloond als treinen gebruik maken van de voorkeursfase om een opstelspoor op of
afrijden en wordt het beloond als een (dccl van een) oude planning hergebruikt wordt.

Dc beloning voor een van de doelen kan worden ingesteld door middel van gewichten. Hierdoor kan
de gebruiker aangeven wat de belangrijke en minder belangrijke doelen zijn.
Om een optimale oplossing te vinden wordt de waarderingsfunctie gemaximaliseerd:

maximize Obj

subject to {
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Obj = (((sum (a! in VanABAct)(GewichtVAct*(1_VanACtGebruikt[all)))+
(sum (a2 in NaarABAct)(GewichtNACt*(1_NaarACtGebflhlkt[a2])))+

(GewichtHerlnzett(sum (tin Treinen) Herlnzet[t]))÷
(GewichtFase*(sum (tin VanTreinen) VanVoorKeursFaseGekozen[t]))+
(GewichtFase*(sum (tin NaarTreinen) NaarVoorKeursFaseGekOZefl[t]))),

Als deze functie gemaximaliseerd wordt, probeert de solver de optimale oplossing te vinden. Het is
ook mogelijk om naar een willekeurige oplossing te zoeken of een oplossing met tenminste een
minimale waarde, de objective function kan daarop aangepast worden. Bijvoorbeeld voor het vinden
van een oplossing met een minimale waarde: Obj >= 6 subject to (zie boven);

5.2.6 Zoekstrategie
Dc solver van OPL—studio zoekt zeif een oplossing die voldoet aan de constraints. Dc methode die de
solver daarvoor hanteert kan ingesteld worden op verschullende methoden, bijvoorbeeld depth—first—

search of limited depth search, maar ze zijn alien blind. Zolang er een optimale oplossing gezocht
wordt kan er geen gebruik gemaakt worden van heunstische zoekmethoden, omdat het vinden van een
optimale oplossing dan met gegarandeerd is.
In OPL—studio bestaat echter de mogelijkheid om een zoekstrategie te modelleren. Daarin kan
aangeven worden op welke manier de gebruiker denkt het sneist de oplossing te vinden. Als in
werkelijkheid de planners bijvoorbeeld eerst een opstelplan maken en daarna daar een route voor elke
trein bij zoeken kan dat in de zoekstrategie ook weergegeven worden. Dc zoekboom wordt dan
opgesteld volgens de volgorde van zaken in de zoekstrategie.
Deze zoekstrategie zorgt voor de opbouw van de boom. Principes als depth—first—search etc. kunnen
daarbovenop worden toegepast voor het doorlopen van de boom.

In het huidige model wordt er wel gebruik gemaakt van een zoekstrategie. Deze zoekstrategie is nog
niet gebaseerd op methoden van planners, maar voornamelijk ontstaan uit trial and error.
In verder onderzoek is het belangrijk dat bier verder naar gekeken wordt, omdat een goede
zoekstrategie de tijd voor het vinden van oplossing zeer kan verkorten. Tijdens het testen bleek dat de
rekentijd van enkele uren kon worden teruggebracht tot ongeveer 20 minuten, door een kleine
wijziging in de zoekstrategie. Bovendien ontstaan door uitbreidingen van het model steeds meer
mogelijke combinaties van elementen waaruit gekozen moet worden. Het is dus van belang de
strategic van planners in het model te bouwen. Hierdoor kunnen sommige combinaties verkozen
worden boven andere en kan de rekentijd wellicht afnemen.

Uit gesprekken met planners blijkt dat de manier waarop zij naar een oplossing zoeken sterk athangt
van de infrastructuur. Voor een knooppunt met veel opstelcapaciteit en weinig aanvoersporen is het
vinden van een geschikte route het moeilijkst terwiji voor andere knooppunten juist bet maken van het
opstelplan bet moeilijkst is. Dc planner beginnen over het algemeen we! met bet modiijkste gedeelte
van de planning. In de meeste gevallen is dat bet maken van cen opstelplan en materieel overgangen
voor 's nachts, als bet meeste materieel stilstaat en opgesteld, gewassen en gereinigd moet worden.
Omdat er nog geen reguliere treinbewegingen worden meegenomen in het model zijn routes in de
bestudeerde cases altijd wel te vinden. Daarom richt de zoekstrategie zich voornamelijk op bet
plaatsen en ophalen van treinstellen.

Het idee is om eerst alle rangeeractiviteiten naar een bepaalde zone te plannen, omdat zones onderling
met of nauwelijks afliankelijk zijn. Daarna wordt er per spoor en posities op dat spoor in de gekozen
zone gepland. Het spoor wordt tegeijk met de fase gekozen, er wordt eerst geprobeerd of de
voorkeursfase genomen kan worden.
Spoor en fase horen bij een rangeeractiviteit, er wordt geprobeerd eerst de rangeeractiviteit met het
laagste volgnummer te gebruiken, zodat trcinen zoveel mogelijk samen rijden.
Dc preciese zoekstrategie is te vinden in appendix B.
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Het is belangrijk dat de zoekstrategie aansluit bij de waarderingsfunctie. De solver vindt dan eerst de
oplossingen die volgens de waarderingsfunctie kwalitatief goed zijn. Als voorkeursfase gekozen
moeten worden moet de zoekstrategie bijvootheeld ook eerst kijken of er mutes zijn met die
voorkeursfase. De doelen van planners worden dus ook in de zoekstrategie verwerkt.

5.3 Samenvatting
In dit hoofdstuk is beschreven hoe de rangeerbewegingen en de infrastructuur in de tweede versie van
Rintel zijn vertaald naar activiteiten en middelen in OPL—studio. Verder zijn alle belangrijke
constraints weergegegeven en is er ingegaan op de waardenngsfunctie en zoekstrategie. In
onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de aanpassingen en uitbreidingen die in de
tweede versie van het model gemaakt zijn.

Eerste versie model Aangepaste model
Route en spoor per treinstel
(alle treinstell rijden apart)

Route en spoor per
rangeerbeweging
(treinen kunnen samenrijden)

Postie per treinstel op
opstelspoor
Treinstelnummering in
database
Eenvoudige zoekstrategie Uitgebreidere zoekstrategie,

aansluitend bij de
waarderingsfunctie

Eenvoudige
waarderingsfunctie

Uitgebreide
waarderingsfunctie met
stimuleren voorkeursfase,
eiinzet en minimaliseren
aantal rangeeractieviteiten.
Voorkeursfase bij oprijden
opstelsporen
Aanschuiven van treinstellen
op opstelsporen
Herinzet oude planning
Verplichte
rnateriaalovergangen

oekt ecu mute zonder
claimen

Constraints mutes claimen

Tabel 3: de eerste versie van het model en de aanpassingen daarop in de tweede versie

In 5.2 is een oplossing te zien die de tweede versie van het model gegeneert heeft. In het volgende
hoofdstuk zal de nieuwe versie geevalueerd worden, dan wordt ook beschreven wat er nog aan
verbeterd en uitgebreid kan worden.
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6. Resultaten en evaluatie
In dit hoofdstuk worden enkele details van de ontwikkeling van het prototype besproken. Daarnaast
zullen prototype en zijn resultaten geevalueerd worden aan de hand van evaluatiecriteria. Voor het
testen van het prototype is gebruik gemaakt van het knooppunt Enschede.
Er worden ook enkele uitbreidingen voor het prototype beschreven, die nodig zijn om de uiteindeijke
beslissing te kunnen nemen over de manier waarop Rintel ontwikkeld zal gaan worden.

6.1 Implementatie
De architectuur van het prototype bestaat uit vier componenten, de gebruikersinterface, het model, de
solver en de database. De gebruikersinterface is ontwikkeld door Abbink en er is in dit project mets
aan veranderd. Deze gebruikersinterface is ontwikkeld in Delphi 5.0 en wordt gedetailleerd

beschreven in [61.
Deze interface roept de optimisation software van ILOG aan en laat de solver het model inladen en
een oplossing zoeken. De solver geeft de resultaten van het zoekwerk door aan de interface, die, als er

een oplossing gevonden is, de oplossing weergeeft in een spoorbezettingsgrafiek. Hierin is te zien op
welke tijd en waar op welk spoor een bepaald trein(stel) is ingepland.

De solver gebruikt het OPL model om het probleemgebied te constnieren en daar een oplossing in te
zoeken. De input van het model bestaat nit data uit een database management systeem, namelijk
Access 2000. Nadat de solver een oplossing heeft gevonden wordt de oplossing opgeslagen in het
databasesysteem. De solver en het databasesysteem commumceren via een ODBC—link.
Dc gebniikersinterface maakt gebruik van de in het databasesysteem opgeslagen oplossing. Ook de
communicatie tussen databasesysteem en interface vindt plaats door middel van een ODBC—link.

Elk van de vier aanwezige componenten in de architectuur kan veranderd of vervangen worden door
een nieuwere versie zonder dat de architectuur wordt aangetast en zonder dat de andere componenten
hierdoor ook veranderd moeten worden. Ze kunnen dus onaffiankelijk van elkaar gewijzigd worden.
In het model kan bijvoorbeeld een constraint worden toegevoegd zonder dat daardoor de database of
de interface gewijzigd moet worden.

6.2 Evaluatie
De evaluatie van het prototype vindt plaats aan de hand van de volgende criteria: de kwaliteit van de
oplossing, de mate van detail in bet model, de rekentijd voor bet vinden van een oplossing en de
flexibiliteit van het model ten aanzien van uitbreidingen en aanpassingen.
Dit zijn algemene criteria voor applicaties. In de volgende paragrafen wordt bet model steeds aan een
van deze criteria getoetst en wordt er besproken wat er van het model verwacht wordt in de toekomst
ten aanzien van bet betreffende criterium.

Voor het testen van bet prototype is gebruik gemaakt van de situatie in Enschede op een
doordeweekse dag, waar gedurende de dag intercitymaterieel en dieselmaterieel wordt afgerangeerd en
teruggehaald. Dit is een relatief eenvoudig knooppunt, maar alle aspecten van bet plannen zijn bier

aanwezig.
Het rangeerplan van het dieselmaterieel is zeer eenvoudig en nagenoeg onafhankelijk van het
rangeerplan van het intercitymaterieel. Daarom is er vooral gekeken naar de opstelling van het
intercitymaterieel. Dc opstelling van intercitymaterieel is vaak lastig, omdat het uit treinstellen van 3
wagons en uit treinstellen met 4 wagons kan bestaan. De volgorde van de treinstellen in de trein is
belangrijk en in de opstelling moet daar al rekemng mee gehouden worden.

Het intercitymaterieel dat elke dag in Enscbede aankomt en vertrekt, bestaat nit 21 treinstellen, van
beide typen, die op 3, vrij lange kopsporen (400 —700 m) en 2 kortere sporen (200 —4.00 m), die alle
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van beide zijden zijn te benaderen, moeten worden opgesteld en later opgehaald moeten worden. Deze
21 treinstellen zijn verdeeld over 16 aankomende en 9 vertrekkende treinen.
De dag wordt in zijn geheel gepland, van 8 's ochtends de ene dag tot 8 uur 's ochtends de volgende
dag. Dit is een gebruikelijke periode onder de planners. Het is ook mogelijk om kortere of langere
perioden te plannen, maar daar wordt bier geen aandacht aan geschonken.

In dit specifieke geval van Enschede zijn de eerste rangeerbewegingen onafhankelijk van de volgende
rangeerbewegingen. De eerste af te rangeren treinstellen vertrekken eerder dan de treinen, die 's nachts
blijven staan, aankomen.

6.2.1 De kwaliteit van de oplossing
Het eerste criterium betreft de kwaliteit van de oplossing. Het belangrijkste doel van het prototype is
dat er een oplossing gevonden wordt die voldoet aan alle constraints. Door middel van de
waarderingsfunctie kan er een waarde aan de oplossing gekoppeld worden, waardoor de kwaliteit van
de oplossing kan worden aangegeven. Belangrijk is daarbij in hoevene bepaalde doelen gehaald zijn.
Dc waarderingsfunctie uit het prototype is besproken in bet vorige hoofdstuk en dient voomamelijk
om het aantal gebruikte rangeeractiviteiten te minimaliseren, een spoor vanuit de voorkeursfase te
benaderen en eventuele hennzet te gebruiken. Op dit moment is verder elke oplossing die gevonden
woztlt goed.

De oplossing die gevonden wordt, laat alle treinen in een rangeeibeweging verplaatsen en benaderd
alle sporen met een route vanuit de voorkeursfase. Voor deze test—situatie, met deze
waarderingsfunctie is de oplossing dus optimaal.

Verder is belangrijk voor de kwaliteit van de oplossing in welke mate de oplossing een goede
oplossing is in de werkelijkheid.
Dc oplossingen die nu gevonden worden zijn waarschijnlijk niet de beste oplossingen in de ogen van
de planners, die nog veel meer doelen en wensen hebben dan die nu gemodelleerd zijn. Ook zijn er
nog zaken buiten beschouwing gelaten, zoals het wassen en reinigen, die toch een belangrijke ml
spelen in de planning. Daar wordt verder op ingegaan in de volgende paragraaf.

De waarderingsfunctie kan in de toekomst aangepast worden, zodat bet in het model meer doelen van
planners nagestreefd worden. Al bestaat er een zekere spanning tussen het modelleren van zoveel
mogelijk wensen van planners en de vrijheid die overblijft om zeif keuzes te maken. Door zoveel
mogelijk wensen te modelleren, sluit het model beter aan bij de werkwijze van de planner. Maar de
meeste wensen ontstaan uit ervaring en intuitie van de planner, zijn subjectief en daarom moeilijk te
verwoorden en te verantwoorden. Dc wensen van de ene planner kunnen in strijd zijn met de wensen
van een ander. Bovendien vult de applicatie dan veel dingen in voor de planners, waardoor hun
vrijbeid om zeif keuzes te maken verliezen, en daannee ook de contmle over bet proces kwijtraken.

Verder is waarderingsfunctie eenvoudig aan te passen. Door middel van gewichten kan aangegeven
worden welke doelfuncties belangnjk zijn en welke minder belangrijk. Wellicht kunnen planners zeif
hun persoonlijke wensen invoeren. Het is de vraag of dat wenseijk is, de planners zouden ook op een
gestandaardiseerde wijze kunnen leren werken.
II naar 5/I Dc zoekstrategie zal in ieder geval moeten blijven aansluiten bij de waarderingsfunctie,
zodat de oplossing die volgens de zoekstrategie wordt gevonden een goede kwaliteit heeft volgens de
waarderingsfunctie. Wanneer de waarderingsfunctie bijvoorbeeld bet aantal gebruikte
rangeeractiviteiten minimaliseert, moet in de zoekstrategie gepmbeerd worden zoveel mogelijk
treinstellen aan een rangeeractiviteit toe te wijzen.
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6.2.2 De mate van detail
De kwaliteit van een oplossing hangt ook af van de mate van detail die bet model bevat. Dit prototype
is een sterk vereenvoudigd model van de werkelijkheid. Waarschijnlijk is de oplossing die gevonden
wordt dus niet bruikbaar in de praktijk. Vooral zaken die nog buiten beschouwing zijn gebleven
spelen in werkelijkheid een zeer belangrijke rol bij het plannen.
Het planprobleem van Rintel bestaat grofweg uit twee gedeelten: het opstellen van materieci, en bet
routereri van het materieel.

Dc aandacht in het model gaat vooral uit naar wat vaak als het moeilijkste dccl van de planning wordt
gezien, het opstelplan. Doordat het model door middel van de waarderingsfunctie en zoekstrategie bet
aantal gebruikte rangeeractiviteiten minimaliseert, worden treinstellen zo veel mogeijk zo neergezet
dat een trein in zijn geheel weggezet en opgehaald kan worden. Dc volgorde van de treinen op bet
opstelspoor is hierbij belangrijk, omdat treinen die eerder wegmoeten met mogen worden opgesloten

door andere treinen.
Dit gedeelte van de planning is bijna compleet gemodellecrd, maar voordat het opstelplan volledig
gemodelleerd is, moeten de extra rangeerbewegingen die ontstaan door het wassen, reinigen en
voltanken van materieel eibij betrokken worden.

Wat betreft het vinden van een juiste mute, wordt alleen het benaderen van een opstelspoor van de
voorkeursfase gestimuleerd. Om dit gedeelte van de planning te completeren moeten de verscbillende
routes beter gerepresenteerd worden, geclaimd kunnen worden en moeten reguliere treinbewegingen
toegevoegd worden aan het model. Verder moeten ook dynamiscbe starttijden voor
rangeerbewegingen worden toegevoegd, omdat dit van invloed is op de keuze van een route.

In de toekomst moet er dus meer details in bet model worden aangebracht om de oplossing die bet
model genereert ook in de praktijd bniikbaar te laten zijn. Het betreft bet toevoegen van wassen,
reinigen en tanken, claimen en representeren van mutes, reguliere treinbewegingen en dynamische
starttij den. In 6.3 zulleri enkele uitbreidingen nader beschreven worden.

6.2.3 Rekentijd
Niet alleen de kwaliteit van oplossing is belangrijk, ook de tijd die het kost om een oplossing te
vinden moet acceptabel zijn. De rangeerplanning wordt aan het eind van het planproces
gecompleteerd. In bet Hemntwerp is daar slechts een paar dagen tijd voor ingeruimd, daarom is te tijd
om dit plan te maken begrensd.

Het bleek dat de rekentijd voor het vinden van een oplossing sterke athangt van de zoekstrategie, de
zoekstrategie die nu gehanteerd wordt is gebaseerd op emg logiscb denkwerk, maar voornamelijk op
trial and error. Het is daarom zeer belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt naar een goede
zoekstrategie, omdat dit de rekentijd waarschijnlijk zeer kan verkorten (zie 5.2.6). Het bleek dat de
rekentijd, die eerste enkele uren kostte, na een wijziging in de zoekstrategie naar ongeveer 20 niinuten
ging. Het bedraagt de rekentijd op een "normale" pc in mci 2001.
Dc rekentijd ligt flu rond de 20 minuten. Dat is een vrij lange tijd om op te wachten, maar er woixit

wel een optimale oplossing gevonden.
Dc solver zoekt overigens 'blind' in de boom met oplossingen, alle mogelijkheden worden afgelopen.
Dc tijd voor dit project was echter te kort om het effect van gebruik van strategien van planners in de
zoekstrategie te onderzoeken. Het kan ook interessant zijn de mogelijkbeden van 'intelligente'
algoritmen voor het doorzoeken van bomen binnen OPL—studio te onderzoeken.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de complexiteit en dus de rekentijd zal toenemen wanneer er
uitbreidingen worden toegevoegd en wanneer er complexere knooppunten worden bekeken. Er
ontstaan meer mogelijkheden waaruit de solver kan kiezen, er zijn dan bijvoorbeeld meer routes
mogelijk en er kan geschoven worden in de tijd. Daarom is het des te belangrijker om te onderzoeken
of dit gecompcnseerd kan worden door ecn goede zoekstrategie en waarderingsfunctie, en of OPL—
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studio ook 'slimme' zoekmethoden ondersteund. Want als het probleem toch te complex blijkt om in
een keer op te lossen,
moet het probleem opgesplitst worden in deelproblemen en bestaat de kans dat er (optimale)
combinaties of oplossingen verloren gaan of dat er misschien helemaal geen oplossingen meer
gevonden worden. Er worden inimer zaken onafhankelijk van elkaar gemaakt die dat niet zijn. Aan de
andere kan is bet gebruik van OPL—studio of soortgelijke software op geen oplossing voor Rintel als
de rekentijd te lang is.

Een probleem van CSP is dat als er geen oplossing bestaat, de solver de hele zoekruimte afgaat
voordat dit duidelijk is, en dan kan de rekentijd nog veel verder oplopen. Er moet wellicht dus ook
gekeken worden naar procedures die eenvoudig te herkennen onmogelijkheden opsporen.

6.2.4 Flexibiliteit
Het model zal verder uitgebreid en aangepast moeten kunnen worden. Daarom is het belangnjk te
weten hoe flexibel het model daarin is en wat uitbreidingen daar voor invloed op hebben.
Uitbreidingen kunnen vrij gemakkelijk in het model worden aangebracht. De structuur van bet model
zal met erg veranderen. Veel uitbreidingen kunnen gemaakt worden door het toevoegen van extra
constraints, bijvoorbeeld het claimen van routes. Een uitbreiding voor bet wassen, reinigen en
voltanken van materieel zal iets drastischer zijn, omdat er afwegingen gemaakt moeten worden,
bijvoorbeeld of een trein door de wasstraat moet gaan. En als de trein we! door de wasstraat gaat, zijn
er extra verplaatsingen nodig en moeten er dus extra activiteiten worden aangemaakt. Maar de
bestaande structuur van het model hoeft hiervoor met te worden aangepast.

Een nadeel van het model is dat bet onduidelijk is welke constraints verantwoordelijk zijn voor het
we! of met vinden van een oplossing, door het uitbreiden van bet model zal het model daarin nog
ondoorzichtiger worden. Het aangeven of een keuze wel of met is gemaakt kan enig inzicbt geven,
maar bet blijft een probleem.

Hoewel bet model nog steeds een sterke vereenvoudiging is van de werkelijkheid, boeven er geen
bijzondere technieken meer aan te pas te komen om bet model meer aan de werkelijkheid aan te
passen, het model is er flexibel genoeg voor.

6.2.5 Samenvatting en een gevisualiseerde oplossing
Het prototype presteert goed, het is flexibel genoeg om aangepast en uitgebreid te worden en het
vindt, binnen een acceptabele rekentijd, een optimale oplossing voor bet vereenvoudigde probleem.
In de toekomst kan de rekentijd een probleem worden. Of er verder gegaan kan worden met deze
manier van probleemoplossen hangt af van hoe de zoekstrategie de zoektijd kan verkorten en of er
'intelligentere' zoekmethoden gebruikt kunnen worden. Vooraisnog blijkt de gekozen aanpak voor
Rintel wel geschikt voor het oplossen van bet planningsprobleem, al zal er in de toekomst nog
onderzoek gedaan moeten worden naar hoe het model met uitbreidingen presteert. In onderstaande
figuur is de optimale oplossing te zien, die het model voor de testcase berekend heeft.
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Figuur 5: Spoorbezettingsgrafiek

In de figuur is horizontaal de tijd te zien, verticaal de sporen. Elk spoor bestaat uit 8 posities. Het
aantal posities dat gebniikt kan worden hangt af van de lengte van het spoor (zie 5.2.1). Dc posities
dienen om de volgorde van treinstellen weer te geven. In de grafiek zijn de posities waar te nemen
door de manier waarop de balken geplaatst zijn. Hoe verder een balk in vethouding naar de onderkant
van een spoor staat, des te linkser staat het treinstel op het spoor.
Dc donkere balken verbeelden intercitytreinstellen met drie wagons (OH) en de lichte balken
intercitytreinstellen met vier wagons. (OC).
Links in de balken is het treinnummer van aankomst te zien, en rechts voor welke veitrekkende trein
het stel bestemd is.
In deze oplossing worden er geen treinen gesplitst en staan treinen in hun geheel klaar voor vertrek.
Dit is te zien in de grafiek aan het treinnummer waarvoor de treinstellen bestemd zijn. Alle
treinstellen voor dezelfde trein staan naast elkaar in de juiste volgorde.
Dc routering is niet zichtbaar in het plaatje, maar er kan gezegd worden dat voor alle treinstellen
steeds een route is gekozen die het spoor van de voorkeursfase benaderd.
Het vijfde opstelspoor worth met gebruikt en is met weergegeven in de figuur, maar dit spoor biedt
dan ook slechts plaats aan twee treinstellen.

6.3 Uitbreidingen en aanpassingen
Dc tijd voor het onderzoek was te kort om alle uitbreidingen die in Abbink[6] genoemd worden te
modelleren en implementeren. Daarom worden er flu enkele uitbreidingen beschreven, die nuttig zijn
om te onderzoeken en te implementeren om te zien of de gekozen aanpak zich leent voor het oplossen
van Rinteiproblematiek. Het betreft het vinden van een betere zoekstrategie, het routeren, een kleine
onvolkomenheid wat betreft de treinstelnummeiing en het wassefl, reimgen en tanken van mateiieel.
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Dc overige uitbreidingen die aan het model kunnen worden toegevoegd: reguliere treinbewegingen en
dynamische start tijden van rangeerbewegingen, worden her kort slechts genoemd, maar zijn
gedetailleerd beschreven in [Abbink].

Door reguliere treinen toe te voegen zal de complexiteit van het model met toenemen. Voor reguliere
treinen zijn de tijden, sporen en mutes a! gegeven. Ecu paar extra constraints zijn voldoende om bun
rijwegen te claimen. Zij beperken slechts de mogelijkheden voor het kiezen van mutes voor de te
plannen rangeeractiviteiten.
Dc verwachting is dat door het dynamisch maken van de starttijden de complexiteit zal toenemen, er
zal flu ook een starttijd gekozen moeten worden binnen een bepaald interval. Ook hier zullen de
zoekstrategie en de waarderingsfunctie uitkomst moeten bieden. Zo kan het interval tussen twee
treinbewegingen bijvoorbeeld gemaximaliseerd worden, moet er, als bet mogelijk is, toch altijd ecu
vaste begintijd gebruikt

6.3.1 Betere zoekstrategie
Het is, door bet implementeren van meerdere treinstellen in een rangeeractiviteit, gebleken dat de
zoekstrategie een belangrijkere ml speelt dan er verwacht werd in Abbink [6] en dat deze
waarschijnlijk aangepast moet worden. Doordat er door eWe toegevoegde uitbreiding het aantal
combinaties van variabelen toeneemt wordt de zoekruimte exponentieel gmter bij elke extra variabele.
Door ecu goede zoekstrategie zal in deze zoekruimte wellicht nog binnen redeijke tijd een oplossing
gevonden kunnen worden. Er moet onderzocht worden in hoeverre de zoekstrategie de rekentijd kan
compenseren.

Voor bet opstellen van een goede zoekstrategie is bet nodig om met de planners dieper in te gaan op
boe zij een planning rnaken. Dc afzonderlijke stappen, die zij in ecu bepaalde volgorde zetten, kunnen
dan geImplementeerd worden. Het is waarschijnhijk dat de planners, door hun jarenlange ervaring, een
goede strategic hebben ontwikkeld om ecu planning te maken, want het lukt de planners altijd om een
plan af te leveren, al moet hierbij worden opgemerkt dat bet een heuristische strategic is die ook
berust op intultie en trial and error.
Verder bangt de stmctuur van de zoekstrategie sterk samen met de infrastnictuur op een knooppunt,
op bet ene knooppunt is bijvoorbeeld de mutering een bottleneck, terwiji op andere knooppunten juist
bet opstellen bet moeilijkst is en daarom bet eerst wordt ingepland.

Als bijvoorbeeld veel van de opstelsporen kopsporen zijn geldt dat, vooral in de nacht wanneer er veel
materieel wordt opgesteld, de eerst aangekomen treinen het laatst weer vertrekken. Dit zou in de
zoekstrategie kunnen worden ingebouwd.

Bij elke uitbreiding van het model moeten de wensen en doelen, die gelden voor deze specifieke
uitbreiding, in kaart gebracht worden, zodat die verwerkt kunnen worden in de zoekstrategie en de
waanleringsfunctie.

6.3.2 Routering
Een belangrijk onderdeel van bet rangeerplan is de routenng van de treinen van, naar en over het
opstelterrein. Routes van treinbeweging mogen niet met elkaar conflicteren, bijvoorbeeld door het
kruisen van rijwegen op hetzelfde tijdstip. In hoofdstuk 5, de bespreking van bet model, is her
aandacht aan besteed, niaar de implementatie heeft nog met plaatsgevonden.

Het Iijkt het handigst om een route te representeren door een lijst van de verschillende onderdelen van
de route. Om deze afzonderlijke componenten te kunnen claimen en vrijgeven, zullen wissels,
kruisingen en spoorstukken een capaciteit nodig hebben van tenminste 1. Als deze capaciteit geclaimd
is kunnen andere treinbewegingen die capaciteit niet meer claimen en ontstaan er geen oplossingen
met conflicterende mutes.
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De tijd die routecomponent geclaimd kan worden, kan statisch of dynamiscb zijn. In bet eerste geval
wordt de gehele route voor een bepaalde normtijd geclaimd, en in bet tweede geval schuift er een
tijdsraam mee met de rangeerbeweging over de route, dit is soms nodig bij lange afstanden. De
planners werken veelal met bepaalde nonntijden voor delen van een route of een gebele route.

Met deze uitbreiding zal bet aantal constraints en variabelen toenemen. Dc totale complexiteit zal
echter niet toenemen, omdat er flu ook al voor elke treinbeweging een route wordt gezocht en bet
aantal routes en sporen niet toeneemt. Ook bet toevoegen van extra capaciteit voor de afzonderlijke
componenten van een route brengt extra constraints met zich mee, maar de structuur van bet model zal
niet veranderen. Het claimen van de route zal sterk lijken op bet claimen van njwegen op de
opstelsporen.
De rekentijd zal waarschijnlijk toenemen door de extra variabelen, maar de extra constraints perken de
zoekruimte ook weer in. Vooral als er reguliere treinbewegingen worden toegevoegd, deze bezetten al
bepaalde sporen en routes op bepaalde tijdstippen, wordt bet aantal mogelijke routes beperkt.
Planners maken ook gebruik van voorkeursroutes, dit zijn routes die de voorkeur hebben boven andere
routes. Wellicht kunnen deze voorkeursroutes verwerkt worden in de zoekstrategie en
waarderingsfunctie. Dus ook bij bet kiezen van routes kan de zoekstrategie een cmciale factor worden
voor het binnen redelijke tijd vinden van een oplossing.

6.3.3 Treinstelnummering
In de inputtabel met de uit te voeren rangeerbewegingen worden alle treinstellen apart genummerd,
bijvoorbeeld drie treinstellen van trein 1628 krijgen de nummers: 401628, 411628 en 421628. Dit is
middel om de implementatie in de eerste opzet snel te laten verlopen, maar bet is met correct. In
werkelijkheid krijgt de bele ABTrein die gerangeerd moet worden een nummer, ABTrein 1628 krijgt
in zijn geheel het nummer 401628. Het model zal hieraan aangepast moeten worden.
Een treinstel kan uniek geldentificeerd worden aan zijn ABTrein en bet volgnummer in die trein.
Dit is een zeer eenvoudige aanpassing, waarbij met verwacht wordt dat de complexiteit of rekentijd
toeneemt, omdat er geen extra variabelen of constraints nodig zijn.

6.3.4 Wassen, reinigen en tanken
Het wassen, reinigen en tanken is zeer sterk verweven met het opstelplan. Zoveel mogelijk treinstellen
worden gedurende de nacbtopstelling gereinigd en gewassen. En sommige dieseistellen moeten
volgetankt worden. Deze activiteiten brengen extra rangeerbewegingen met zicb mee en beinvloeden
de manier waarop materieel opgesteld moet worden, want treinen die tussen twee andere treinen staan
kunnen met naar de wasmachine gereden worden. En wanneer de er een trein naar de wasmachine is,
bestaat de mogelijkheid te schuiven in de tussenliggende opgestelde treinen. De complexiteit van bet
model zal met deze uitbreiding toenemen.

Er is enige nuancering aan te brengen, want met alle treinstellen moeten elke nacht gewassen worden,
en niet al bet dieselmateneel boeft volgetankt te worden. Er zullen regels opgesteld moeten worden
over de prionteit van deze zaken en die kunnen weer verwerkt worden in zoekstrategie en
waarderingsfunctie.
Dc afwegingen die gernaakt moeten worden in het besluiten treinen wel of met te wassen of vol te
tanken zijn met hard en situatieafhankelijk. Dc verwachting is dat door deze uitbreiding de
complexiteit, en daarmee de rekentijd zal toenemen. Er zullen bijvoorbeeld voor elke trein
rangeeractiviteiten aangemaakt moeten worden, om bet wassen mogelijk te maken, maar tegelijk
wordt het aantal rangeeractiviteiten geminimaliseerd. Om tegenspraak te voorkomen, moeten deze
rangeeractiviteiten misschien verschillen van de eerder gemoddlleerde rangeeractiviteiten. Of het
rangeren naar de wasstraat wordt als onderdeel van bet rangeren naar bet opstelterrein gezien en/ of er
moet onderscbeid gemaakt worden naar rangeren over door semen beveiligd gebied en met door
semen beveiligd gebied. Dc wasmachines, tankstations en reinigingsperrons bevinden zich meestal in
onbeveiligd gebied en de opstelzones ook.
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6.4 Conclusie
Het prototype presteert goed op de testcase, er wordt een optimale oplossing gevonden binnen een
acceptabele rekentijd.
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de aangepaste versie en wat er nog aan uitgebreid
moet worden.

Aangepaste model Uitbreidingen
Route en spoor per rangeerbeweging
(treinen kunnen samenrijden)

Treinstel indentificeren aan ABTrein en
volgnummer

Uitgebreidere zoekstrategie, aansluitend bij
de waarderingsfunctie

Zoekstrategie uitbreiden en baseren op
lannerstrategie

Uitgebreide waarderingsfunctie met
stimuleren voorkeursfase, herinzet en
minimaliseren aantal rangeeractieviteiten.

Uitbreiden met meer doelen bijvoorbeeld
voorkeursroutes

Voorkeursfase bij oprijden opstelsporen Voorkeursroutes naar de opstelsporen
Aanschuiven van treinstellen op
opstelsporen
Herinzet oude planning
Verplichte materiaalovergangen
Constraints routes claimen Constraints implementeren

Reguliere treinbewegingen
Dynamische starttijden
Wassen, reinigen en tanken

Tabel 4: tweede versie model en nodige uitbreidingen.

In de toekomst moet blijken of de zoekstrategie de toenemende complexiteit en daarmee de
toenemende rekentijd kan compenseren en of 'slimme' zoekalgoritmen in de solver gebruikt kunnen
worden.
Dc toe te voegen activiteiten en constraints maken het probleem complexer en ondoorzichtiger, en het
blijft onduidelijk welke constraints verantwoordelijk zijn voor bet wel of niet slagen in het vinden van
een oplossing.
Dit probleem blijkt bij veel complexe planningen een rol te spelen. Het is dus een algemeen probleem
waar nog niet echt een oplossing voor gevonden is. Het is ook met athankelijk van de methode die
gebruikt wordt om het probleem op te lossen. Dit hoeft dan ook geen beperking te zijn voor het
gebniiken van deze specifieke oplosmethode.[6] Dc planners blijven dus een cruciale rol spelen in bet
planningsproces.
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7.Conclusies en aanbevelingen

7.1 Conclusies
In dit gedeelte wordt de zevende onderzoeksvraag: "Wat zijn de conclusies en aanbevelingen die

volgen uit dii o,zderzoek?" beantwoord. Er worden conclusies getrokken aan de hand van de
onderzoeksvragen. Daarna zullen enkele aanbevelingen gedaan worden. Hieronder worden de
onderzoeksvragen met een beknopt antwoord op een nj gezet.

1. Wat zijn de randvoorwaarden en doelen die gelden op het Rintel—probleerngebied en wat zijn de
doelen, wensen en oplossingsmethoden van de planner(s) bif het inaken van het ran geer— en

opsielpian?

Dc doelen en randvoorwaarden, die een rol spelen voorhet vereenvoudigde probleem, zijn vooral
de fysieke randvoorwaarden, bijvoorbeeld dat treinstellen niet tegelijk op dezelfde positie op een
spoor kunnen staan. En verder enkele eenvoudige doelen van planners, zoals het minimaliseren
van het aantal rangeeractiviteiten, het gebruiken van de voorkeursfase van een spoor, het
hergebruik van eerdere planningen, en bet garanderen van verplichte overgangen.(zie ook 5.2)
Om deze doelen te bereiken beginnen de planners meestal met het plannen van de moeilijkste
dingen. Het maken van het opstelplan wordt over het algemeen gezien als bet moelijkste
onderdeel van de planning. Het model spitst zich daar dan ook het meest op toe.

2a. War is de achtergrondtheorie over planning en planningsondersteuning?

In hoofdstuk drie wordt ingegaan op planning en planningsondersteuning door middel van
software. Er zijn verscbillende gradaties in het ondersteunen van planners. Deze variren van het
administreren van informatie tot het genereren van (deel)oplossingen door de computer. Dc
ondersteuning van planners door middel van software is nuttig, om de planner rekenwerk,
herhalingen van patronen en eenvoudige taken uit handen te nernen en de planner overzichtelijk
de informatie te presenteren die hij nodig heeft.
Omdat de meeste planningen en zeker die van NS Reizigers zeer complex zijn, en er veel
afwegingen plaatsvinden die niet te vangen zijn in harde regels, blijft bet maken van een goede
planning athankelijk van de planner, hij neemt uiteindelijk de beslissingen. Hierdoor ontstaat er
spanning tussen de vrijheid van de planner, die alles onder controle wil houden, en de
ondersteuning, die juist dingen voor de planner doet, zoals bet selecteren van informatie of bet
maken van een plan.

2b. Wa: zijn de overeenkomsien tussen OPL— studio van hog en de kennistechnologieinethode
CoininonKads?

Omdat de kennis en strategieën van planners een belangrijke rol spelen in bet modelleren van een
plan—generator, worden in hoofdstuk vier de wijze van modelleren in OPL—studio en de
kennistechnologie—methode CommonKads vergeleken. CommonKads maakt gebruik van de
voordelen van de menselijke cognitie om kennis te modelleren. Een belangrijk principe binnen
CommonKads is bet scheiden van domeinkennis van de taalckennis en algemene kennis van
redeneren. In OPL—studio wordt er ook van dit principe gebruik gemaakt. In OPL—studio is bet
modelleren van het domein onathankelijk van het modelleren van de zoekstrategie en de solver.
Het voordeel is dat de modelleerder zich maar op een van de kennisaspecten van eentaak tegelijk

hoeft te concentreren.
Een verschil in de structuur van beide methode is dat de intelligentie van het systeem bij OPL—
studio enkel in de zoekstrategie zit, waar de kennis van planners is gemodelleerd, terwiji de
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intelligentie bij CommonKads ook in de inferentiekennis zit, waar redeneerkennis aanwezig is. De
"inferentie"kennis in OPL—studio, narnelijk de zoekalgoritmen, is niet intelligent, omdat de
zoekalgoritmen blind zijn.

2c. Wat is de achtergrondtheorie over Constrain: Satisfaction Programming en constraint
Progranuning Arc/zitec:uren?

In hoofdstuk 4 worden de voor— en nadelen van constraint satisfaction programming belicht. Deze
programmeermethode is gebruikt om het eerste prototype te modelleren in OPL—studio.
Constraint satisfaction programming stemt door middel van constraints variabelen op elkaar af.
Door constraint propagation worden combinaties van variabelen die niet samen kunnen
voorkomen uit het domein van mogelijke oplossingen geschrapt.
Constraint Programming Architecturen zijn een geschikte benadering voor problemen met
verschillende variabelen en constraints, bijvoorbeeld logische en integer variabelen en lineare en
logische constraints. Omdat de logische constraints en variabelen door constraint propagation en
de lineaire constraints en integer variabelen door integer programming behandeld worden.
Juist schedulingsproblemen hebben hiermee te maken en kunnen effectief worden aangepakt met
deze methode van programmeren.
Een ander voordeel van constraint satisfaction programming binnen een oplossingsarchitectuur is
dat bet construeren van het domein, met alle typen, regels en variabelen, gescheiden is van de
zoekstrategie en het vinden van een oplossing. Hierdoor kan de gebruiker zich in eerste instantie
volledig concentreren op bet modelleren van het domein.
Een nadeel van constraint programming is dat bij het met vinden van oplossing onduidelijk is
welke constraints daarvoor verantwoordelijk zijn. Dit is lastig voor planner, rnaar dit probleem
speelt ook bij het met de hand maken van een planning een rol. Soms zijn constraints of doelen
tegenstrijdig.

3. Wag doet de eerste versie van Izet model en wat zijn de uitbreidingen die getnaakt nzoeten worden?

Abbink laat zien dat bet oude model goed presteerde met de vereenvoudigingen die er in
aangebracht waren. In het oude model wordt voor elk treinstel apart een rangeeractiviteit en een
positieactiviteit aangemaakt. Dc rangeeractiviteit zoekt voor elk treinstel een route naar een
positie op het opstelspoor, de positieactiviteit kiest de positie.
De eerste uitbreiding die gemaakt moest worden, was dat er in een rangeerbeweging meerdere
treinstellen verplaatst kunnen worden. Het komt meer met de werkelijkheid overeen als
treinstellen ook samen kunnen rijden. En het verinindert het aantal rangeerbewegingen.
De volgende uitbreiding betreft de routering, deze is nog zeer eenvoudig gemodelleerd. Er is
bekend van welke sporeri bereikbaar zijn vanaf elk spoor. Maar de gekozen route wordt met
geclaimd, zodat er conflicten kunnen ontstaan doordat treinbewegingen tegelijk over hetzelfde
spoor kunnen gaan, of dat er treinstellen opgesteld staan op een spoor die dee! uitmaakt van de
route van een bepaalde treinbeweging. Het model moet uitgebreid worden met het claimen van
routes, zodat er geen conflicten meer optreden.
Dc verdere uitbreidingen betreffen het wassen, reinigen en tanken van materieel, het toevoegen
van reguliere treinbewegingen en dynamische starttijden. Deze uitbreidingen zijn echter met in
deze studie onderzocht.

4. Hoe zie: de nieuwe versie van he: model eruit?

In hoofdstuk vijf wordt het aangepaste model beschreven, het model beschrijft het domein van de
planningsproblematiek en houdt rekening met doelen van planners.
Het model maakt flu voor elke ABTrein een of meer rangeeractiviteiten aan. De solver kan kiezen
hoeveel hij er gebruikt. Per rangeeractiviteit wordt een route naar een opstelspoor gekozen. In een
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rangeeractiviteit kunnen meerdere treinstellen verplaatst worden. Als er meer dan een
rangeeractiviteit gebruikt wordt voor een ABTrein houdt dat in dat deze trein splitst.
De doelen van planners die gerealiseerd zijn betreffen het minimaliseren van bet aantal
rangeeractiviteiten, het gebruiken van de voorkeursfase van een spoor, het hergebruik van eerdere
planningen, en het garanderen van verplichte overgangen.
Dc fysieke randvoorwaarden zijn gevat in constraints en de wensen en doelen van planners zijn
gemodelleerd in de waarderingsfunctie en de zoekstrategie.
Het claimen van routes is niet verder geimplementeerd, er zijn alleen wat constraints gegeven
waaraan het model moet gaan voldoen.

5. Wa: zijn de beoordelingcriteria voor he: model?

In hoofdstuk zes wordt het model en zijn prestaties getest en geevalueerd aan de hand van
evaluatiecriteria. Deze betreffen de kwaliteit van de oplossing, de mate van detail in het model,
de rekentijd voor het vinden van een oplossing en de flexibiliteit ten aanzien van verdere
aanpassingen en uitbreidingen.

6. Wa: kan het nieuwe model, en wa: kan er nog aan ui:gebreid worden?

In hoofdstuk 6 wordt aan de hand van de evaluatiecriteria getoond dat het model een optimale
oplossing vindt voor de testsituatie in acceptabele rekentijd.
Treinen kiinnen flu sarnen gerangeerd worden, er wordt gebruik gemaakt van het benaderen van
opstelsporen vanuit de voorkeursfase en eerder gemaakte planningen kunnen worden hergebmikt
en verplichte overgangen van materieel kunnen ingepland worden.

Door de toename van variabelen en constraits bij elke uitbreiding, neemt het aantal mogelijke
combinaties van variabelen sterk toe, in samenhang daarmee is de rekentijd ook gestegen van
ongeveer een minuut tot zo'n 20 minuten.. De verwachting is dat de rekentijd door verdere
uitbreidingen nog sterk zal toenemen. Er moet onderzocht worden of dit effect door een goede
zoekstrategie gecompenseerd kan worden, zodat het probleem toch in een geheel te behandelen is.

Verdere uitbreidingen betreffen bet implementeren van de constraint voor de routering, het
toevoegen van reguliere treinbewegingen, dynamische begintijden en het wassen, reinigen en
tanken van materieel. Vooral het laatste aspect zal de complexiteit van het maken van een
opstelplan vergroten.

Dc ondoorzichtigheid van de constraints, welke constraints verantwoordelijk zijn voor het wel of
niet slagen in bet vinden van een oplossing, maakt het rnoeilijk om uit te leggen hoe de oplossing
gevonden wordt waarom bet juist die oplossing is, of waarom er geen oplossing wordt gevonden.
Er zal nog studie gemaakt moeten worden van dit probleem. Het komt voor op alle complexe
planningsdomeinen en is met afliankelijk van de ontwikkelomgeving.

In onderstaande tabel is te zien wat er aan het oude model is aangepaste en wat de nodige
uitbreidingen zijn om het aangepaste model te completeren.

Oude model Aangepaste model Uitbreidingen

Route en spoor per treinstel
(alle treinstell rijden apart)

Route en spoor per
rangeerbeweging
(treinen kunnen samenrijden)

Postie per treinstel op
opstelspoor

58



Oude model Aangepaste model Uitbreidingen
Treinstelnurnmenng in
database

Treinstel indentificeren aan
ABTrein en volgnummer

Eenvoudige zoekstrategie Uitgebreidere zoekstrategie,
aansluitend bij de
waardeiingsfunctie

Zoekstrategie uitbreiden en
baseren op plannerstrategie

Eenvoudige
waarderingsfunctie

Uitgebreide
waarderingsfunctie met
stimuleren voorkeursfase,
herinzet en minimaliseren
aantal rangeeractieviteiten.

Uitbreiden met meer doelen
bijvoorbeeld voorkeursroutes

Voorkeursfase bij oprijden
opstelsporen

Voorkeursroutes naar de
opstelsporen

Aanschuiven van treinstellen
op opstelsporen
Herinzet oude planning
Verplichte
materiaalovergangen

Zoekt een route zonder
claimen

Constraints routes claimen Constraints implementeren

Reguliere treinbewegingen
Dynarnische starttijden
Wassen, reinigen en tanken

Tabel 5: modellen en uitbreidingen.

7.2 Aanbevelingen
In dit vervolgonderzoek naar de methode van ontwikkelen van Rintel is naar voren gekomen dat de
zoekstrategie en waarderingsfunctie zeer belangrijke elementen zijn in vinden van oplossingen. Dit
werd in de eerdere studie niet helemaal verwacht [6]. Door de complexiteit van het probleem zijn er
veel combinaties van variabelen mogelijk en is de zoekruimte zeer uitgebreid. Het is daarom
belangrijk om te onderzoeken wat een goede zoekstrategie is en wat voor effect deze kan bebben op
het vinden van oplossingen en op de rekentijd die daarvoor nodig is. Het is aan te bevelen dit het
allereerste te onderzoeken, omdat als de zoekstrategie bet probleem niet kan helpen oplossen in een
bepaalde rekentijd, het probleem toch opgedeeld zal moeten worden.
Orndat het probleem zo complex is en waarschijnlijk door het toevoegen van het wassen, reinigen en
dynamische starttijden nog complexer wordt, is het interessant om de mogelijkheden van
zoekstrategie in combinatie met 'intelligente' zoekmethoden te onderzoeken.

Uit het onderzoek bleek elke toevoeging de rekentijd sterk te vergmten, maar was het telkens weer
mogelijk de rekentijd door middel van de zoekstrategie tot een acceptabele tijdsduur terug te brengen.
Waarschijnlijk is bet totale probleem inclusief de eerder genoemde uitbreidingen zo complex dat de
rekentijd nog wel zal toenemen, ook al bestaat er een goede zoekstrategie. Dc vraag is daarom ook
wat een acceptabele rekentijd is. Is bet de moeite waard om wat langer te wacbten op een (optimale)
oplossing? Het voordeel biervan is dat het bele probleem wordt meegenomen in bet zoeken naar een
oplossing. Bij het opsplitsen van bet probleem in deelproblemen gaat informatie en onderlinge
athankelijkheid van elementen in de deelproblemen verloren. Als er dan geen oplossing wordt
gevonden wil dat dus niet zeggen dat er geen oplossing bestaat.
Misscbien is het al genoeg om een willekeurige oplossing te vinden, waama de planner hem zeif nog
kan perfectioneren.
Verder is belangrijk dat ook een optimale oplossing van de solver in de ogen van de planners met
optimaal hoeft te zijn en aanpassingen nodig kan hebben.
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Verder is gebleken dat het gebruik van een generieke tool, die gescbikt is voor uiteenlopende
planningsproblemen, nuttig is. Door OPL—studio is het rnogelijk om het onderzoek te richten op het
modelleren van het specifieke domein, en de solver doet de rest. Aanpassingen zijn eenvoudig aan te
brengen, waardoor het onderhouden eenvoudiger is dan bij een tool waar domein en oplosmethode
met elkaar verweven zijn.
Een probleem kan zijn dat er niet echt meer is in te grijpen in het rekenproces als de solver begonnen
is met zoeken, omdat bet gedeelte dat de solver doet in een black box plaats vindt. Het is dus ook van
belang te onderzoeken wat er precies in de instellingen van de solver geregeld wordt, en welke
mogelijkheden OPL—studio biedt ten aanzien van ingrijpen in het proces.

Een andere vraag is of de oplossingen die een generator voor de planner maakt Uberhaupt bruikbaar
zijn, of zijn de afwegingen die gemaakt worden te affiankelijk van wisselende omstandigheden?
Deze zaken zullen onderzocht moeten worden, en zullen waarschijnlijk pas na een test in de praktijk
duidelijk worden.

Vast staat ook dat de werkwijze van de planner door de komst van een systeem als Rintel sterk zal
veranderen. Er zullen andere beslissingen moeten worden genomen en planners zullen met bet
systeem overweg moeten kunnen. Er moet onderzocht worden in hoeverre dingen die de planners flu
nog volgens hun persoonlijk voorkeuren kunnen athandelen, gestandaardiseerd moeten worden.
Bijvoorbeeld de volgorde van stappen in bet maken van een planning, eerst een opstelplan maken of
eerst routeren. Is er meer te zeggen voor een systeem wat de individuele planner zelf in kan richten of
is het beter voor bet bedrijf als dingen gestandaardiseerd worden?
Een ander aspect van het ondersteunen van planners is de interactie van de gebruiker met het systeem.
Uit het onderzoek blijkt dat er een spanning bestaat tussen het behouden van de vrijheid van planner
en het ondersteunen van de planner door het systeem dingen van de planner te laten overnemen. Er
moet goed over worden nagedacht wat een planner wel en niet moet kunnen doen. En op welke
manier de interactie zo kan plaatsvinden dat het aansluit bij de cognitieve capaciteiten van de
planner. [16]
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Appendix A. Defenities van tennen in het model

Dienstregelpunt
Een dienstregelpunt is een gebied dat een beperkt, aaneengesloten duidelijk begrensd deel van bet
spoorwegnet vormt en dat een functie vervult bij het opzetten en vastleggen van de dienstregeling.
Bijvoorbeeld stations, emplacementen. In het model is het gebruikte dienstregelpunt Enschede (Es)

Dienstregelpuntspoor
Is een spoor binnen een bepaald dienstregelpunt. Elk spoorheeft een bepaalde functie:

— Perronspoor
Een perronspoor is een spoor langs een perron waar een trein kan stoppen voor het laten in— en

uitstappen van reizigers, of het laden en lossen van goederen. Aangeduid door P.

— Opstelspoor
Een opstelspoor is een spoor waar een trein gedurende langere tijd kan staan. Aangeduid door 0.

— In— en Uitrijsporen
Begrenzing tussen een dienstregelpunt en de vnje baan. Aangeduid door UI

— Restspoor
Een spoor dat voor allerlei zaken gebruikt wordt, er over gerangeerd worden , maar in
noodgevallen ook als opstelspoor dienen. Aangeduid door R.

Kopspoor
Een kopspoor is een spoor met rnaar I afrijrichting.

Zone
Een zone is een bepaald gebied met sporen. Bijvoorbeeld zone P1 is een perronzone met
perronsporen. 01 is een opstelzone met opstelsporen en rangeer/restsporen. 02 is een andere
opstelzone.

Fase
Met de fase wordt aangegeven welke richting een spoor op— of afgereden kan worden. In het model is
dat A en B, wat staat voor links en rechts of boven en onder.

Ru weg/route
Een rijweg is een onbepaalde route tussen twee spoorpunten, binnen de rijmogelijkheidrestricties van
de topologie. In het model worden alle mogelijke rijwegen tussen twee sporen routes genoemd.

Trein
Een trein wordt aangeduid met een nummer en kan uit meerdere treinstellen bestaan. In model is het
treinnummer van de trein terug te vinden als ABTrein, de afkomstig of bestemd voor trein.

Treinstel
Een treinstel is een eenheid van materieel van een bepaald type. In het model krijgt elk treinstel een
appart rangeernummer, een 4 en nog een cijfer voor het Abtreinnumrner.
(dit is eigenlijk niet goed, de hele trein moet I nummer krijgen en niet elk treinstel, maar dit is nog
even wel zo)

Materieel
Met materieel wordt al bet rijdende materleel bedoeld. Een eenheid materieel is van een bepaald type.
Elk type heeft zijn eigenschappen zoals lengte, aantal bakken , bestemd voor reizigers of goederen etc.

64

I



bijvoorbeeld de OC is van materieelsoort 1CM (InterCityMateriaal) die bestaat uit vier bakken en
heeft lengte 108 meter.

Materiaalovergang
Een treinstel afkomstig van een trein gaat over op een andere trein. Tussendoor kan hij zijn opgesteld.

Reguliere treinbewegingen
Treinbewegingen van treinen die aankomen en! of vertrekken, waarmee niet gerangeerd hoeft te
worden.

Rangeeractiviteit
Is een materieelbeweging die in een bepaald tijdsinterval plaatsvindt van een perronspoor naar een
opstelspoor (wegrangeren in het model), of van een opstelspoor naar een perronspoor (bijrangeren
in het model).

Positie op een Spoor
Een positie is in het model geen fysieke positie met een lengte, maar dient orn aan te geven in welke
volgorde treinstellen ten opzichte van elkaar staan, dus links of rechts. I-let geeft wel een indicatie
waar het stel op het spoor staat. Zo staat een stel dat op positie I staat op een spoor, aan de kop van
dat spoor, omdat er een posities kleiner dan I zijn.

Positie in Trein
Een trein bestaat vaak nit meerdere treinstellen. Een positie geeft aan welk stel welke plaats in de trein
inneemt.
Bij een trein van 3 stellen heeft het eerste stel positie—aanduiding 1, het middelste 500, en het
achterste 998.

Samengaan
In het model wordt deze term gebruikt om aan te geven welke treinstellen in één rangeeractiviteit
verplaatst worden, ook wel combineren.

Spoorbezettingsgrafiek
Een grafiek waarin te zien is hoelang een trein of treinstel op een bepaald spoor staat.
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Appendix B. Constraints uit hoofdstuk S

lineare en Iogische constraints

1. forall (tin VanTreinen)
(sum (a in VanToeAct:a.TreinNr = t) VanActToegewezen[a]=1);

2. forall (a in VanToeAct: RangBeweging[a.TreinNr].VolgNr = I & a.Act.Act = 1)

VanActToegewezen[a] 1;

3. forall (tin VanTreinen)
(sum(trs in VanTrSpoor:trs.TreinNrt) WegRangeren[trsj = 1);

4. forall (a in VanABAct)
VanActGebruikt[aJ = (sum,(asf in VanActSpoorFase:a = asf.Act)
GekozenVanSpoorFase[asfl = 1);

5. forall(a in VanABAct)
VanActGebruikt[a] =(sum (r in VanActRoutes:a = r.Act) GekozenVanRoute[r] 1);

6. forail (asf in VanActSpoorFase)
(VanActGebruikt[asf.Act] & GekozenVanSpoorFase[ast]) =>

(sum ( r in VanActRoutes:
asf.Act = r.Act &
r.Route.NaarSpoor = asf.Spoor &
r.Route.OprijRichting = asf.Fase)

(GekozenVanRoute[r]) = I);

7. forall(a in VanToeAct, asf in VanActSpoorFase:a.Act = asf.Act)
(VanActToegewezen[a] & GekozenVanS poorFase[asfl) =>

sum(trs in VanTrSpoor:
a.TreinNr = trs.TreinNr &
asf.Spoor = trs.Spoor.Spoor)

WegRangeren[trs]= 1;

8. forall (a in VanABAct)
VanActGebruikt[a] =>
(((RechtsPosVan[a]+1) — LinksPosVan[a]) = sum (s in VanToeAct: a = s.Act)

VanActToegewezen[s]);

9. forall(v in VanKanSamen, trsl,trs2 in VanTrSpoor:
v.TreinNrl = trsl.TreinNr &
v.TreinNr2 = trs2.TreinNr &
v.TreinNrl <>v.TreinNr2)

{ (VanSamengaan[v] &
WegRangeren[trsl] &
WegRangeren[trs2l &
(RangBeweging[v.TreinNrl J.VanPositie < RangBeweging[v.TreinNr2].VanPositie)) =>

(trs I .MatPositie. Positie> trs2.MatPositie.Positie);

(VanSamengaan[v] &
WegRangeren[trsl] &
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WegRangeren[trs2] &
(RangBeweging [v.TreinNrl 1.VanPositie> RangBeweging[v.TreinNr2].VanPositie)) =>

(trs 1 .MatPositie.Positie < trs2. MatPositie.Positie); };

10. forall (vl,v2 in VanKanSamen:vl.TreinNrl <>vl.TreinNr2 &
vl.TreinNrl <>v2.TreinNrl &
vl.TreinNr2 = v2.TreinNr2)

{

(RangBeweging[vl .TreinNrl ].VanPositie <
RangBeweging[v2.TreinNrl J.VanPositie <
RangBeweging[vl .TreinNr2j.VanPositie) &
VanSamengaan[vlJ => VanSamengaan[v21;

(RangBeweging[v I .TreinNrl ].VanPositie>
RangBeweging[v2.TreinNrl ].VanPositie>
RangBeweging[v2.TreinNr2].VanPositie) &

VanSamengaan[vl I => VanSarnengaan[v2];

11. forall (a in VanABAct)
(sum(asf in VanActSpoorFase:a = asf.Act)

(GekozenVanSpoorFase[asfj) <= 1);

12.forall (a in VanABAct)
(sum(r in VanActRoutes:a=r.Act)
(GekozenVanRoute[r] <= 1);

13. forall (a in VanToeAct)
(VanActToegewezen[a]*VanVoorKeursFaseGekozenEa.TreinNrl)
= sum(asf in VanActSpoorFase:a.Act = asf.Act)

(GekozenVanSpoorFase[asfj*(asf.Fase=VoorKeursFase[asf.Spoor]));

14. forall(t in VanTreinen, s in Sporen)
(KopSpoor[s]="J") <= Aanschuiven[t,s];

forall(a in VanABAct, s in Sporen){
ActAanschuiven[a,s] <= VanActGebruikt[a];

forall (v in VanToeAct: v.Act=a){
ActAanschuiven[a,s] >= Aanschuiven[v.TreinNr,s]*VanActToegewezen[v];
Aanschuiven[v.TreinNr,s] >= ActAanschuiven[a,s]*VanActToegewezen[v];

scheduling constraints

1. PositieAct[trs.TreinNr]
consumes (WegRangeren[trs] * Lengte[trs.MatPositie. MatType])

SpooiQapaciteit[trs.Spoorj;

2. PositieAct[trs.TreinNr]
consumes (WegRangeren[trs])

SpoorPositielnd[trs.Spoor,trs. MatPositie. Positie];

3. PositieAct[trs.TreinNr]

67



consumes (WegRangeren[trs])
SpoorMatPositie[trs. Spoor,trs. MatPositie];

Dc positieactiviteiten vinden plaats voor elk afzonderlijk treinstel moet WegRangeren een keer waar

worden, en waar zijn betekent waarde I aannemen. Als Wegrangeren waarde I heeft aangenomen dan

vindt de positieactiviteit plaats.

4. VRangAct[actiel
requires

(p1 <LinksPosVan[actie]))
];];

5. VRangAct[actie]
requires ((1 —ActAanschuiven [actie,<r.Route.NaarDrg1Pt,r.R0Ute.NatSP001>]) *

GekozenVanRouteEr,actiel * (r.Route.OprijRichtiflgA)*
(p1 > RechtsPosVan[actie]))

SpoorPositieInd[<r.Route.NaarDrg1Pt,r.R0UtP00Pl 1;

6. VRangAct[actie]
provides
GekozenVanRoute[r,aCtie]*

(r. Route.OprijRichtiflg"A")*(P 1 = RechtsPosVanEactiel+1))
SpoorPositieIndr.Route.NaarDrg1Pt,r.R0ute.NSP00>P11;

Herinzet en overgangen

1. forall (tin VanTreinen) HerlnzetVanCons[t]:
Herlnzet[t] ((surn(trs in VanTrSpoor, b in BasisAct:

trs.TreinNr = b.TreinNr &
trs.Spoor.Spoor = b.NaarSpoor &

trs.MatPositie.Positie = b.Positie)
WegRangeren[trs])>O);

2. forall (tin VanTreinen, s in Sporen,b in BasisAct:
b.TreinNr = t &
b.NaarSpoor = s.Spoor &
b.Verplicht = "J")

(sum(trs in VanTrSpoor: trs.TreinNr = t &
trs.Spoor.Spoor = s.Spoor)
& trs.MatPositie.Positie = b.Positie)

WegRangeren[trs])1;

3. forall (vtrs in VanTrSpoor, ntrs in NaarTrSpoor,o in BasisOvergang:
vtrs.MatPositie = ntrs.MatPositie &
vtrs.Spoor = ntrs.Spoor &
o.ATreinNr = vtrs.TreinNr &
o.VTreinNr = ntrs.TreinNr &
o.BeginDag = RangBeweging[vtrs.TreinNrl.Dag &
o.EindDag = RangBeweging [ntrs.TreinNr].Dag &
o.AankomstPositie = RangBeweging[vtrs.TreinNr].VaflPOSitie &
o.VertrekPositie = RangBeweging[ntrs.TreinNrl.NaarPOSitie &

o.Verplicht =
WegRangeren[vtrslBijRangereflEfltrsl
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zoekstrategie

Search {

II Per zone plannen:
tryall (z in OpstelZones)

II Per Spoor plannen:
tryall (s in OpstelSporen:SpoorZone[s]z)

/fProbeer eerst de voorkeursfase te gebruiken
tryall (fin Fases ordered by decreasing (f=VoorKeursFase[s.Spoor]))

{

tryall (a in NaarABAct ordered by increasing a.Act)
tryall(asf in NaarActSpoorFase:asf.Spoors.Spoor & asf.Act=a & asf.Fase=f)

{

GekozenNaarSpoorFase[asfl 1;

tryall(t in NaarToeAct : t.Act = a ordered by decreasing
(RangBeweging[t.TreinNr].NaarPOSitie))

{

NaarActToegewezen[t] 1;
/fPlaats eenheden op positie zo ver mogelijk van de voorkeursfase. zo kunnen meer treinen

op een spoor
tryall (i in Positielnd ordered by decreasing ((i*("A=f)_(i*("B"f))))
tryall (trs in NaarTrSpoor: trs.MatPositie.Positie=i &

trs.TreinNr=t.TreinNr & trs.Spoor=s)
BijRangeren[trs]=1;

};//asf

tryall (a in VanABAct ordered by increasing a.Act)
tryall (asf in VanActSpoorFase:asf.Spoor=s.Spoor & asf.Act=a & asf.Fase=t)
{

GekozenVanSpoorFase[asf]=1;

II probeer samen te rijden
tryall(t in VanToeAct: t.Act=a ordered by decreasing

(RangBeweging[t.TreinNr].VanPositie))
{

VanActToegewezen[t]= 1;

IIPlaats eenheden op positie zo ver mogelijk van de voorkeursfase. zo kunnen meer
treinen op een spoor

tryall (i in Positielnd ordered by decreasing ((i*('A"=f))_(i*("B"=f))))
tryall (trs in VanTrSpoor: trs.MatPositie.Positie=i &

trs.TreinNr=t.TreinNr&trs. Spoor=s)
WegRangeren[trsj= 1;

};//asf
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Appendix C. Model

/1* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

II Model voor het automatisch plannen, van rangeerbewegingen op

II emplacementen, m.b.v. ILOG OPL Studio. 2000/2001
I-
II Geinaakt door Erwin Abbink
II EJW.Abbink@Reizigers.NS .NL
II Aangepast door Geertje Zwaits
I/**********************************************************************

i/**********************************************************************
II Constanten
ii**********************************************************************

mt Insluiten = I ;//J= I ,N=0 testen op insluiting
mt DummyCap = 0;//J=1,N0 extra begincapaciteit

mt GebmikBeginBalanS = 1—DummyCap;

string OpstelZone = "01";
mt IntervaiStartUren = 800;I/ Beperk Probleem

mt IntervalEindeUren = 3100;// Beperk Probleem

mt IntervaiStart = 60*ftoi(floor(IfltervalStartUreflhlOO))
+ IntervaiStartUren mod 100;

mt IntervalEinde = 60*ftoi(floor(IntervalEindeUreflhlOO))
+ IntervalEindeUren mod 100;

float GewichtVAct = 1;

float GewichtNAct = 1;

float GewichtHerlnzet = 0;

float GewichtFase = 0;

II Databasetypen

struct TDrglptS poor {
mt PresNr;
string Drglpt;
string Spoor;
string Functie;
mt Perron;
string PPLG;
string PplgSpoor;
string Indicator;
string VoorKeursFase;
string Bediend;
string Zone;
mt Capaciteit;
string KopSpoor;

struct TDpS poor {
string Drglpt;
string Spoor;
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struct TMaterieel {
string DienstGroep;
string MatSoort;
lilt Bakken;
string Bijzonderheid;
mt Lengte;

struct TMatRelatie {
mt BeginTijd;
mt EindTijd;
mt Kiasse;
string TreinNr;
string Soort;
mt DgrNr;
string Soort2;
mt Positie;
string Dienstgroep;
string AtkBes;
string ABTrein;

struct TBeginOpstelling {
string Drglpt;
string Spoor;
mt BeginOpstelling;
mt Positielnd;
string MatType;

struct TRangeerNorm {
string Van_Zone;
string Naar_Zone;
mt Tijd;

struct TRangeerBewegingTab {
mt BeginTijd;
mt EindTijd;
string TreinNr;
string VanSpoor;
string VanZone;
mt VanPositie;
string NaarS poor;
string NaarZone;
mt NaarPositie;
string AfkBes;
string ABTrein;
string MatType;
string Dag;
mt VolgNr;
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struct TRangeerBeweging (
mt BeginTijd;
mt EindTijd;
string VanSpoor;
string VanZone;
mt VanPositie;
string NaarS poor;
string NaarZone;
mt NaarPositie;
string AfkBes;
string ABTrein;
string MatType;
string Dag;
mt VolgNr;

struct TDbRoute{
string VanDrglpt;
string VanSpoor;
string NaarDrglpt;
string NaarSpoor;
mt DwangNr;
string Enkel;
string AfrijRichting;
string ViaDrglpt;
string ViaSpoor;

struct TRoute {
string VanDrglpt;
string VanSpoor;
string NaarDrglpt;
string NaarS poor;
mt DwangNr;
string Enkel;
string AfrijRichting;
string OprijRichting;

1* string ViaDrglpt;
string ViaSpoor;*/

struct TMatOpstelling {
string MatType;
mt Positie;

};

stnict TSpoorBezetting (
(string }Treinen;

struct TPositie {
mt Positie;
string MatType;
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struct TOplossing {
mt Begin;
string TreinNr;
string AflBes;
string ABTreinNr;
string VanZone;
string VanS poor;
string NaarZone;
string NaarS poor;
string MatType;
mt Positie;

struct TOvergang {
mt Begin;
string ATreinNr;
mt Eind;
string VTreinNr;
string Drgl pt;
string Spoor;
string Zone;
string MatType;
mt Positie;

struct TTreinRoute {
string TreinNr;
TRoute Route;

struct TAB TreinRoute {
string ABTrein;
string Dag;
string Spoor;
string Zone;
string Fase;
TRoute Route;

struct TSpoorFase{
string Drglpt;
string Spoor;
string Fase;

struct TTreinSpoor {
string TreinNr;
TDpSpoor Spoor;
TMatOpstelling MatPositie;

struct TBasislnzet{
string TreinNr;
string VanZone;
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string VanS poor;
string NaarZone;
string NaarS poor;
mt Positie;
string Verplicht;

struct TABTreinen{
string ABTrein;
string Dag;
string Spoor;
string Zone;

struct TAB Act {
string ABTrein;
string Dag;
mt Act;

//aantal stellen mogelijk in 1 rangbeweging
stnict TS amenrijders {

string TreinNrl;
string TreinNr2;
string ABTrein;

struct TSamenTrSpoor{
TTreinSpoor Trsl;
'fl'reinSpoor Trs2;

struct TToewijzen{
string TreinNr;
TABAct Act;

struct TActRoutes {
TABAct Act;
TRoute Route;

struct TActSpoorFase {
TABAct Act;
string Spoor;
string Fase;

//**********************************************************************
II Maken verbinding database
//**********************************************************************
DBconnection db("odbc", "rintel//");

//**********************************************************************
// inlezen gegevens
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/1* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

{TRangeerBewegingTab) RangeerBeweging
from DBread(db, "select *

from RangeerBeweging
where Begin>=7 and Begin<?
and (VanZone=? or NaarZone=?)
order by Begin")
(IntervalStartUren,IntervalEindeUren,OpstelZone,OpstelZofle);

{string) MatTypen
from DBread(db, "select distinct Type

from RangeerBeweging
where Begin>=' and Begin<?")
(IntervalStartUren,IntervalEindeUren);

{TMaterieel } Materieel
from DBread(db, "select *

from Materieel");

{TDrglptSpoor} DrglptSpoor
from DBread(db, "select *

from DrglptSpoor");

{TBeginOpstelling } BOpstel
from DBread(db, "select *

from Begin0pstelling");

(TDbRoute } DbRoutes
from DBread(db, "select *

from VoorKeursRoute);

{TBasislnzet} BasisAct
from DBread(db, "select TreinNR,

VanZone.
Spoor,
NaarZone,
Naar,
Positie,
Verplicht

from Basislnzet");

II Parameters
/1* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(string) EersteOpSpoor =
(int) Positielnd = (1,2,3,4,5,6,7,8);
(string) opstelZones = ("01 ","02" };

(string) Fases =

{TMatopstelling) MatPositie = {<t,i>It in MatTypen,i in Positielnd);

{TABTreinen) VanABTreinen = {<r.ABTrein,r.Dag,r.VanSpoor,r.NaarZone>
Ir in RangeerBeweging: r.AfkBes="A");
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{TABTreinen) NaarABTreinen = {<r. ABTrein,r.Dag,r.NaarSpoor,r.VanZone>
Ir in RangeerBeweging: r.AtlkBes='B);

{string} ABTreinen =(r.ABTreinlr in RangeerBeweging);

(TAB Act) VanABAct = {<r.ABTrein,r.Dag,r.Vo1gNr> r in RangeerBeweging: r.VolgNr <=1
& r.AflBes="A"};
{TABAct) NaarABAct = (<r.ABTrein,r.Dag,r.VolgNr>J r in RangeerBeweging: r.VolgNr <=1
& r.AfkBes='B);

(string) VanTreinen = {r.TreinNrfr in RangeerBeweging: r.AfkBes="A"};
(string) NaarTreinen = {r.TreinNrfr in RangeerBeweging: r.AfkBes="B");
{string) Treinen = VanTreinen union NaarTreinen;

(string) HerlnzetTreinen ={b.TreinNijb in BasisAct);
(string) TreinenMetHerlnzet = Treinen inter HerlnzetTreinen;

(string) NaarZones = {r.NaarZonelr in RangeerBeweging: r.AfkBes="A");
(string) VanZones = {r.VanZone Ir in RangeerBeweging: r.AfkBes='B'};
(string) OpstelZones = VanZones union NaarZones;

(TDpSpoor} Sporen = {<s.Drglpt,s.Spoor> s in DrglptSpoor};
{string} SSporen = {s.Spoorj s in DrglptSpoor};

//opstelsporen hier zones instellen

string SpoorZone[Sporen];
mt Capaciteit[Sporen];
string KopSpoor[Sporen];
string VoorKeursFase[SSporen];
mt Lengte[MatTypen];
mt BeginBalans[Sporen,MatPositie];

TRangeerBeweging RangBeweging[Treinen];

//**********************************************************************
II Initializatie parameters
//**********************************************************************
initialize (

forall(t in Treinen,<a,b,t,d,e,f,g,h,i ,j ,k,1,m,n> in RangeerBeweging) {
RangBeweging[t].BeginTijd = 60*(ftoi(floor(a/100))) + a mod 100;
RangBeweging[t].EindTijd 60*(ftoi(floor(b/100))) + b mod 100;
RangBeweginglt].VanSpoor = d;
RangBeweging[t].VanZone = e;

RangBeweging[t].VanPositie = f;
RangBeweging[t].NaarSpoor = g;
RangBeweging[t].NaarZone =
RangBeweging[t].NaarPositie = i;
RangBeweging[t].AfkBes = j;
RangBeweging[t].ABTrein =
RangBeweging[t].MatType = 1;
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RangBeweging[t].Dag = m;
RangBeweging[t].VolgNr = n;

forall(s in Sporen, Dps in DrglptSpoor: s.Drglpt=Dps.Drglpt & s.Spoor=Dps.Spoor) {
SpoorZone[s] = Dps.Zone;
Capaciteit[s] = Dps.Capaciteit;
KopSpoor[s]= Dps.KopSpoor;

forall(s in SSporen, Dps in DrglptSpoor: s=Dps.Spoor) {
VoorKeursFase[s] = Dps.VoorKeursFase;

forall(s in Sporen, p in MatPositie)
BeginBalans[s,p] = 0;

forall(<m,p> in MatPositie, <d,s,b,p,m> in BOpstel)
BeginBa1ans[<d,s>,zm,p>] =b;

forall(t in MatTypen, m in Materieel:m.DienstGroept) Lengte[t]=m.Lengte;

}; II Einde Initialize

I/via spoor emit

{TRoute} RoutesA = {<a,b,c,d,e,f.g.'A">
<a,b,c,d,efg. h,i> in DbRoutes: g='B");

{TRoute} RoutesB = {<a,b,c,d,e,f,g,B'>
<a,b,c,d,e,f, h,i> in DbRoutes: g='A'};

{TRoute) Routes = RoutesA union RoutesB;

{TRoute} VanRoutesi = r ft in Routes, s in Sporen:
r.VanDrglpt = s.Drglpt &
r.VanSpoor = s.Spoor};

{TRoute} NaarRoutesl = {r jr in Routes, s in Sporen:
r.NaarDrglpt = s.Drglpt &
r.NaarSpoor s.Spoor};

{TRoute} VanRoutes2 = {r Ir in VanRoutesi, Dps in Sporen:
r.NaarDrglpt =Dps.Drglpt &
r.NaarSpoor =Dps.Spoor};

{TRoute} NaarRoutes2 = {r Ir in NaarRoutesl, Dps in Sporen:
r.VanDrglpt =Dps.Drglpt &
r.VanSpoor =Dps.Spoor};

II alleen over R rangeren = truc, anders route over opgestelde treinen
{ TRoute } ZaagRoutes = { <a,b,m,n,—1 ,"J" ,g,r>

<a,b,c,d, e, f ,g,h> in VanRoutes 1,
<k,l,m,n, o 'p ,q,r> in NaarRoutesl: d=l & b<>n &
(f=p="J") };

{TRoute} ZaagRoutes2 = {<a,b,m,n,e,f,g,i>
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<a,b,c,d,e,f,g,h> in VanRoutesi,
<k,1,m,n,o,p,q,i> in ZaagRoutes: d=1 & (SpoorZone[<k,b] = "R") & b<>n &

(f=p="J") };

{TRoute} ZaagRoutes3 =
<a,b,c,d,e,f,g,h> in ZaagRoutes,
<k,1,m,n,o,p,q,i> in NaarRoutes 1: d=1 & (SpoorZone[<k,1>] = "R") & b<>n &

(f=p="J") };

{TRoute } NaarRoutes = NaarRoutes2 union ZaagRoutes union ZaagRoutes2 union
ZaagRoutes3;
(TRoute) VanRoutes = VanRoutes2 union ZaagRoutes union ZaagRoutes2 union
ZaagRoutes3;

//beperkt aantal routes per perronspoor waar de ABTrein aankornt/vertrekt
{TABTreinRoute } VanAB Routes = {<t,d,sp,z,r.OprijRichting,r>

<t,d,sp,z> in VanABTreinen, r in VanRoutes:
sp = r.VanS poor &
z = SpoorZone[<r.NaarDrg1pt,r.NaarSpooi]

{ TABTreinRoute } NaarABRoutes = { <t,d,sp,z,r.AfnjRichting,c
I

<t,d,sp,z> in NaarABTreinen, r in NaarRoutes:
sp = r.NaarSpoor &
z = SpoorZone[<r.VanDrglpt,r.VanSpoor>]

I/routes die bij activiteiten kunnen horen
{TActRoutes} VanActRoutes = {<a,r.Route>Ia in VanABAct, r in VanABRoutes:

a.ABTrein = r.ABTrein &
a.Dag = r.Dag

{TActRoutes} NaarActRoutes = {<a,r.Route>Ia in NaarABAct, r in NaarABRoutes:
a.ABTrein = r.ABTrein &
a.Dag = r.Dag

{TActSpoorFase } VanActSpoorFase = { <a,r.NaarSpoor,r.OprijRichting>
a in VanABAct, <t,d,sp,z> in VanABTreinen, r in VanRoutes:
sp = r.VanSpoor &
z = SpoorZone[czr.NaarDrglpt,r.NaarSpoor>1 &
a.ABTrein = t

TActSpoorFase }NaarActSpoorFase = {<a,r.VanSpoor,r.AfrijRichting>
a in NaarABAct, <t,d,sp,z> in NaarABTreinen, r in NaarRoutes:
sp = r.NaarSpoor &
z = SpoorZone[<r.VanDrglpt,r.VanSpooi>] &
a.ABTrein = t

{TDpSpoor} VanOpstelSporen = {dpsla in VanActSpoorFase,dps in Sporen:
dps.Spoor = a.Spoor};
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{TDpSpoor} NaarOpstelSporen = {dpsla in NaarActSpoorFase,dps in Sporen:
dps.Spoor= a.Spoor};

{TDpSpoor} OpstelSporen = VanOpstelSporen union NaarOpstelSporen;

{TSpoorFase } SpoorFase = {czs.Drglpt,s.Spoor,f>Js in OpstelSporen, fin Fases);

range SpoorFaseind 0. .(card(S poorFase)— 1);

TSpoorFase SpoorFaseArray[SpoorFaselnd];

initialize forall (sf in SpoorFase)
SpoorFaseArray[ord(SpoorFase,sf)]=sf;

I/per spoor de posities.
{T1'reinSpoor} VanTrSpoor = { <t,<r. Route.NaarDrglpt,r. Route .NaarSpoor>,p>

It in VanTreinen, r in VanAB Routes,
p in MatPositie
:RangBeweging[t].ABTrein = r.ABTrein &
SpoorZone[<r. Route.NaarDrglpt,r.Route.NaarSpoox>] =

RangBeweging[t].NaarZone &
p.MatType=RangBeweging[t] MatType

{TFreinSpoor} NaarTrSpoor = {<t,<r.Route.VanDrglpt,r. Route.VanSpooc,p>
It in NaarTreinen, r in NaarABRoutes,
p in MatPositie:
RangBeweging[tJ.ABTrein = r.ABTrein &
SpoorZone[<r.Route.VanDrglpt,r. Route.VanSpoor>] =

RangBeweging[tJ.VanZone &
p.MatType=RangBeweging[tJ. MatType

II mogelijke samenrijdende treinstellen
{TSamenrijders} VanKanSamen = {<t,s,RangBeweging[t].ABTrein> ordered t,s in VanTreinen:

RangBeweging[tJ.ABTrein = RangBeweging[s].ABTrein &
RangBeweging[t]. Dag = RangBeweging[sJ.Dag

{TSamenrijders} NaarKanSamen = {<t,s,RangBeweging[t].ABTrein> ordered t,s in NaarTreinen:
RangBeweging[t] .ABTrein = RangBeweging[s].ABTrein &
RangBeweging[t].Dag = RangBeweging[sJ.Dag

//een treinstel kan aan een activiteit worden toegewezen met dezelfde abtrei
{TToewijzen} VanToeAct = {<t,a>I tin VanTreinen, a in VanABAct:

RangBeweging[t].ABTrein = a.ABTrein &
RangBeweging[t].Dag = a.Dag

{TToewijzen} NaarToeAct {<t,a>I tin NaafFreinen, a in NaarABAct:
RangBeweging[t].ABTrein = a.ABTrein &
RangBeweging[t].Dag = a.Dag

float MinOndergrens = (((sum (al in VanABAct: aI.Act=1)(GewichtVAct))
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+(sum (a2 in NaarABAct:a2.Act 1)(GewichtNAct))
)/card(ABTreinen));

II Scheduling elementen

scheduleOrigin = IntervalStart;
scheduleHorizon = IntervalEinde;

Activity VRangAct[VanABActl( 1);
Activity NRangAct[NaarABAct]( 1);
Activity PositieAct[Treinen](O);

Activity DummyOpstelAct(O);

Reservoir SpoorCapaciteitEs in OpstelSporen]
(Capaciteit[sl, Capaciteit[s]—sum(p in MatPositie)Begi nBalans[s,p]* Lengte[p. MatType]);

Reservoir SpoorPositielnd[s in OpstelSporen, i in Positielnd]
(1, 1 —sum(p in MatPositie:p.Positiei)BegiflBalaflS [s,p]);

Reservoir SpoorMatPositie[s in OpstelSporen, p in MatPositie]
(1, 1—BeginBalans[s,p]);

* ****** * ************* ** *** ********* * * ***** ** ** * ********
II Variabelen

var float Obj;
var float Ondergrens;
var float Bovengrens;

var mt WegRangeren[VanTrSpoorl in O..1;

var mt BijRangeren[NaarTrSpoorl in 0.. 1;

var mt GekozenVanRoute[VanActRoutes] in 0..1;
var mt GekozenNaarRoute[NaarActRouteS] in 0.. 1;

var mt GekozenVanSpoorFase[VanActSpoorFasel in 0..1;
var mt VanSpoorFaseGebruikt[VanABAct] in 0..(card(SpoorFase)—l);

var mt GekozenNaarSpoorFase[NaarActSpoorFasel in 0..1;
var mt NaarSpoorFaseGebruikt[NaarABActl in 0..(card(SpoorFase)—1);

var mt DummyOpstel[OpstelSporen,MatPositie] in 0..1;
var mt Herlnzet[Treinen] in 0..1;
var mt Van VoorKeursFaseGekozen[ VanTreinen] in O..1;
var mt NaaryoorKeursFaseGekozen[NaarTreinenj in O..1;
var mt Aanschuiven[VanTreinen,Sporen] in 0..1;
var mt ActAanschuiven[VanABAct,Sporen] in 0..1;

var mt VanActGebruikt[ VanAB Act] in 0..1;
var mt NaarActGebruikt[NaarAB Act] in O..1;
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var mt VanActLengte[VanABActl in 0.. 1000;
var mt NaarActLengte[NaarABAct] in 0.. 1000;

var mt VanS amengaan[ VanKanSamen] in 0.. 1;
var mt NaarS amengaan[NaarKanS amen] in 0..1;

var mt VanActToegewezen[VanToeAct] in 0.. 1;
var mt NaarActToegewezen[NaarToeActj in 0..1;

var mt LinksPosVan[VanABAct] in 0.. 10;
var mt RechtsPosVan[VanABAct] in 0.. 10;
var mt LinksPosNaar[NaarABAct] in 0.. 10;
var mt RechtsPosNaar[NaarABAct] in 0.. 10;

//**********************************************************************
II Constraint benaming
//**********************************************************************
constraint WegRangerenCons[VanTreinen];
constraint BijRangerenCons[NaarTreinen];
constraint VanRoutecons[VanABAct];
constraint NaarRouteCons[NaarAB Act];
constraint VanFaseCons[VanTrSpoor];
constraint NaarFaseCons[NaarTrSpoor];
constraint HerlnzetVanCons[VanTreinen];
constraint HerlnzetNaarCons[NaarTreinen];
constraint VerplichteHerlnzetVanCons[VanTreinen];
constraint VerplichteHerlnzetNaarCons[NaarTreinen];

I/**********************************************************************
II Model
//**********************************************************************

minimize
I/with linear relaxation
Obj /IZoek beste oplossing

subject to {
I/solve {

/1* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

// Doelstellingsfunctie
//**********************************************************************

Obj = (((sum (al in VanABAct)(GewichtVAct*(VanActGebruikt[al])))
+(sum (a2 in NaarABAct)(c3ewichtNAct*(NaarActç3ebrjJçt[a2])))

II +(GewichtHerlnzet*(sum (tin TreinenMetHerlnzet)(1 —Herlnzet[t])))
II +(GewichtFase*(sum (tin VanTreinen) VanVoorKeursFaseGekozen[t]))
II +(GewichtFase*(sum (tin NaarTreinen) NaarVoorKeursFaseGekozen[t]))

)
/card(ABTreinen));

Obj >= MinOndergrens;
Obj c= 1.1 * MinOndergrens;
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/1* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

II Constraints
/1* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

II Een spoor, positie per treinstel.
forall (tin VanTreinen) WegRangerenCons[tJ:

sum(trs in VanTrSpoor:trs.TreinNr=t) WegRangeren[trs] = 1;

forall (tin NaarTreinen)BijRangerenCons[t]:
sum(trs in NaarTrSpoor:trs.TreinNr=t) BijRangeren[trs] = 1;

II Een spoor, fase per treinbeweging
forall (a in VanABAct)

sum(asf in VanActSpoorFase:a = asf.Act) GekozenVanSpoorFase[ast]
= VanActGebruikt[a];

forall (a in NaarAB Act)
sum(asf in NaarActSpoorFase:a = asf.Act) GekozenNaarSpoorFase[asf]

= NaarActGebruikt[a];

/fRangeerBeweging heeft Iengte gelijk aan som van toegewezen stellen
forall (a in VanAB Act)

VanActLengte[a] = sum(t in VanToeAct:t.Act = a)
VanActToegewezen[t]* Lengte[RangBeweging[t.TreinNrj. MatType];

forall (a in NaarABAct)
NaarActLengte[a] = sum(t in NaarToeAct:t.Act = a)

NaarActToegewezen[t]* Lengte[RangBeweging[t.TreinNr]. MatType];

II een route per treinbeweging
forall(a in VanABAct)

VanActGebruikt[a] <= sum(r in VanActRoutes:a=r.Act) GekozenVanRoute[r];

forall(r in VanActRoutes) GekozenVanRoute[r] <= VanActGebruikt[r.Act];

forall(a in NaarAB Act)
NaarActGebruikt[a] <= sum(r in NaarActRoutes:a=r.Act) GekozenNaarRoute[r];

forall(r in NaarActRoutes) GekozenNaarRoute[r] <= NaarActGebruikt[r.Act];

I/mm een route per treinbeweging: opstelspoor, moet kioppen met gekozen spoor en fase
forall (asf in VanActSpoorFase, r in VanActRoutes:

r.Act = asf.Act &
r.Route.NaarSpoor = asf.Spoor &
r.Route.OprijRichting = asf.Fase)

GekozenVanRoute[r]
<= VanActGebruikt[asf.Act] * GekozenVanSpoorFase[asfl;

forall (asf in VanActSpoorFase)
VanActGebmikt[asf.Act] * GekozenVanSpoorFase[asf]
<= sum(r in VanActRoutes: asf.Act = r.Act &

r.Route.NaarSpoor = asf.Spoor &
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r.Route.OprijRichting asf.Fase)
GekozenVanRoute[r];

forall (asf in NaarActSpoorFase, r in NaarActRoutes:
asf.Act = r.Act &
r.Route.VanSpoor = asf.Spoor &
r.Route.AfrijRichting = asf.Fase)

GekozenNaarRoute[rII <= NaarActGebruikt[asf.ActJ * GekozenNaarSpoorFase[asfl;

forall (asf in NaarActSpoorFase) /INaarRouteCons[a]:
NaarActGebruikt[asf.Act] * GekozenNaarSpoorFase[asfj
<= sum(r in NaarActRoutes: asf.Act = r.Act &

r.Route.VanSpoor = asf.Spoor &
r.Route.AfrijRichting = asf.Fase)

GekozenNaarRoute[r];

I/max I route per treinbeweging
forall (a in VanABAct)
sum(r in VanActRoutes:a = r.Act) GekozenVanRoute[r] <= 1;

forall (a in NaarABAct)
sum(r in NaarActRoutes:a = r.Act) GekozenNaarRoute[r] <= 1;

II het spoor waamp positie wordt gekozen moet overeenkomen met aan act toegewezeri spoor
forall(a in VanToeAct, asf in VanActSpoorFase:a.Act = asf.Act)

(VanActToegewezen[a] * GekozenVanSpoorFase[asf]) <=
sum(trs in VanTrSpoor: a.TreinNr = trs.TreinNr &

asf.Spoor = trs.Spoor.Spoor)
WegRangeren[trs];

forall(a in NaarToeAct, asf in NaarActSpoorFase:a. Act = asf.Act)
(NaarActToegewezen[a] * GekozenNaarSpoorFase[asfl) <=

sum(trs in NaarTrSpoor:a.TreinNr = trs.TreinNr &
asf.Spoor = trs.Spoor.Spoor)
BijRangeren[trs];

//als er positie gekozen is moet dat toegewezen zijn aan een activiteit
forall(trs in VanTrSpoor)

WegRangeren[trs]
<= sum(a in VanToeAct:trs.TreinNr = a.TreinNr) VanActToegewezen[a];

forall(trs in NaarTrSpoor)
BijRangeren[trs]
<= surn(a in NaarToeAct:trs.TreinNr = a.TreinNr) NaarActToegewezen[a];

//rneest linkse en meest rechtse positie van een serie

forall(b in VanABAct)
{

LinksPosVan[b] = min(trs in VanTrSpoor, a in VanToeAct:
a.Act = b & a.TreinNr = trs.TreinNr)

(VanActToegewezen[aJ*WegRangeren[trs*(trs. MatPositie. Positie — 10) + 10);
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RechtsPosVan[b] = max(trs in VanTrSpoor, a in VanToeAct:
a.Act = b & a.TreinNr = trs.TreinNr)

(VanActToegewezen[a*WegRangeren[trsJ*(trs.MatPositie.Positie));

forall(b in NaarABAct)
{

RechtsPosNaar[b] = max(trs in NaaiTrSpoor, a in NaarToeAct:
a.Act = b & a.TreinNr = trs.TreinNr)

(NaarActToegewezen[a]*BijRangeren[trs*(trs. MatPositie.Positie));

LinksPosNaar[b] = min(trs in NaarTrSpoor, a in NaarToeAct:
a.Act = b & a.TreinNr = trs.TreinNr)

(NaarActToegewezen[a]*B ij Rangeren[trs]*(trs.MatPositie. Positie — 10) + 10);

II Probeer de oude inzet te gebruiken
forall (tin VanTreinen) HerlnzetVanCons[tJ:

Herlnzet[t]<= sum( ti-s in VanTrSpoor, b in BasisAct:
trs.TreinNr = b.TreinNr &
trs.Spoor.Spoor = b.NaarSpoor
)// & trs.MatPositie.Positie = b.Positie)

WegRangeren[trs];

II Probeer de oude inzet te gebruiken
forall (tin NaarTreinen) HerlnzetNaaiCons[t]:

Herlnzet[t]<= sum(trs in NaarTrSpoor, b in BasisAct:
trs.TreinNr = b.TreinNr &
trs.Spoor.Spoor = b.VanSpoor

)//& trs.MatPositie.Positie = b.Positie)
BijRangeren[trs];

II Verplichte inzet garanderen
forall (tin VanTreinen, s in Sporen,b in BasisAct:

b.TreinNr =t&
b.NaarSpoor = s.Spoor &
b.Verplicht = "J" )

sum(trs in VanTrSpoor: trs.TreinNr = t &
trs.Spoor.Spoor = s.Spoor

)/I & trs.MatPositie.Positie = b.Positie)
WegRangeren[trs] = 1;

II Verplichte inzet garanderen
forall (tin NaarTreinen, s in Sporen,b in BasisAct:

b.TreinNr =t&
b.VanSpoor = s.Spoor &
b.Verplicht =

sum(trs in NaarTrSpoor: trs.TreinNr = t &
trs.Spoor.Spoor = s.Spoor

)ll & trs.MatPositie.Posjtje = b.Positie)
BijRangeren[trsj =1;
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forall (v in NaarKanSamen, s in Sporen){

sum (trs in NaarTrSpoor:
trs.TreinNr = v.TreinNrl &
trs.Spoor.Spoor = s.Spoor)

BijRangeren[trs]
>=

NaarSamengaan[v] * (sum (trs in NaarTrSpoor:
trs.TreinNr = v.TreinNr2 &
trs.Spoor.Spoor = s.Spoor) BijRangeren[trs]);

sum (trs in NaarTrSpoor:
trs.TreinNr = v.TreinNr2 &
trs.Spoor.Spoor = s.Spoor)

BijRangeren[trs]
>=

NaarSamengaan[v] * (sum (trs in NaarTrSpoor:
trs.TreinNr = v.TreinNrl &
trs. Spoor.S poor = s.Spoor) Bij Rangeren[trs])

II Probeer de voorkeursfases te gebruiken
forall (a in VanToeAct)

(VanActToegewezen[a] *VanVoorKeuFeGekozen[aTrejnNr])
= sum(asf in VanActSpoorFase:a.Act = asf.Act)

(GekozenVanSpoorFase[asfl*(asf. Fase=VoorKeursFase[asf.Spoorj));

II Probeer de voorkeursfases te gebruiken
forall (tin NaarToeAct)
(NaarActToegewezen[t]*NaarVoorKeursFaseGekozen[t.TreinNr])
= sum(asf in NaarActSpoorFase:t.Act = asf.Act)

(GekozenNaarSpoorFase[asfl*(asf. Fase=VoorKeursFase[asf. Spoor]));

/Ikopspoor dan aanschuiven
forall(t in VanTreinen, s in Sporen)

(KopSpoor[s]=J') <= Aanschuiven[t .s];

forall(a in VanABAct, s in Sporen){
ActAanschuiven[a,s] <= VanActGebruikt[a];

forall (v in VanToeAct: v.Act=a){
ActAanschuiven[a,s] >= Aanschuiven[v.TreinNr,s] *v&ctToegewezenEv];
Aanschuiven[v.TreinNr,s] >= ActAanschuiven[a,sJ*VanActToegewezen[v];

//toewijzen van activititeiten en combineren//

//elke rangeerbeweging wordt aan een activiteit toegewezen
forall (tin VanTreinen)

(sum(a in VanToeAct:a.TreinNr = t) VanActToegewezen[a]= 1);

forall (tin NaarTreinen)
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(sum(a in NaarToeAct:a.TreinNr = t) NaarActToegewezen[a]=1);

forall(a in VanToeAct:RangBeweging[a.TreinNr].VolgNr = 1 & a.Act.Act 1)
VanActToegewezen[a]= 1;

forall(a in NaarToeAct:RangBeweging[a.TreinNr].VolgNr = I & a.Act.Act = 1)
NaarActToegewezen[a]= I;

llact gebruikt als is toegewezen
forall (a in VanABAct, tin VanToeAct:t.Act = a)

VanActGebruikt[aJ >= VanActToegewezen[t];

forall (tin VanToeAct)
VanActToegewezen[t] <= VanActGebruikt[t.Act];

forall (a in NaarABAct, tin NaarToeAct:t.Act = a)

NaarActGebruikt[aI >= NaarActToegewezen[t];

forall (tin NaarToeAct)
NaarActToegewezen[t] <= NaarActGebruikt[t.Act};

I/Ms treinen aan dezelfde act zijn toegewezen gaan ze samen
forall(v in VanKanSamen:v.TreinNrl <>v.TreinNr2)

VanSamengaan[v] = sum(a in VanABAct:a.ABTrein = v.ABTrein)
(VanActToegewezen[<v.TreinNrl ,a>1*
VanActToegewezen[<v.TreinNr2,a>]);

forall(v in NaarKanSamen:v.TreinNrl <>v.TreinNr2)
NaarSarnengaan[v] = sum(a in NaarABAct:a.ABTrein = v.ABTrein)

(NaarActToegewezen[<v.TreinNrl ,a>1*
NaarActToegewezen[<v.TreinNr2,a>]);

II Als twee stellen in een rangeerbeweging zitten dan zitten daar ook de tussenliggende in
forall (vl,v2 in VanKanSamen:vl.TreinNrl <>vl.TreinNr2 &

vl.TreinNrl <>v2.TreinNrl &
vi .TreinNr2 = v2.TreinNr2)

{

((RangBeweging[vl .TreinNrl ].VanPositie <
RangBeweging[v2.TreinNrl ].VanPositie <
RangBeweging[vl .TreinNr2].VanPositie) &
VanSamengaan[vi]) <= VanSamengaan[v2];

((RangBeweging[v 1 .TreinNrl ].VanPositie>
RangBeweging[v2.TreinNrl ].VanPositie>
RangBeweging[v2.TreinNr2].VanPositie) &

VanSamengaan[vI]) <= VanSamengaan[v2];

forall (vl,v2 in NaarKanSamen:vl.TreinNrl <>vl.TreinNr2 &
vi.TreinNrl <>v2.TreinNrl &
vl.TreinNr2 = v2.TreinNr2)
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{
((RangBeweging[vl .TreinNrl ].NaarPositie <
RangBeweging[v2.Trei nNrl ] .NaarPositie <
RangBeweging[vl .TreinNr2j.NaarPositie) &
NaarSamengaan[v 1]) <= NaarSamengaan[v2];

((RangBeweging[vl .TreinNrl J.NaarPositie>
RangBeweging[v2.TreinNrl ].NaarPositie>
RangBeweging[v2.TreinNr2].NaarPositie) &

NaarSamengaan[vl]) <= NaarSamengaan[v2];

//treinen toegewezen aan een activiteit staan naast elkaar

forall (a in VanABAct)
(VanActGebruikt[a] * (RechtsPosVan[aJ + I — LinksPosVan[a]))
= sum (s in VanToeAct: a = s.Act) VanActToegewezen[s];

forall (a in NaarAB Act)
(NaarActGebruikt[a] * (RechtsPosNaar[a] +1 — LinksPosNaar[al))
= sum(s in NaarToeAct: a = s.Act) NaarActToegewezen[s];

forall(v in VanKanSamen, trsl,trs2 in VanTrSpoor:
v.TreinNrl = trsl.TreinNr &
v.TreinNr2 = trs2.TreinNr &
v.TreinNrl <>v.TreinNr2)

{ ((VanS arnengaan[v] &
WegRangeren[trsl] &
WegRangeren[trs2] &
(RangBeweging[v.TreinNrl ].VanPositie < RangBeweging[v.TreinNr2].VanPositie))) <=

(trs 1 .MatPositie. Positie> trs2.MatPositie. Positie);

((VanSamengaan[v] &
WegRangeren[trsl] &
WegRangeren[trs2] &
(RangBeweging[v.TreinNrl 1.VanPositie> RangBeweging[v.TreinNr2].VanPositie))) <=

(trs 1 .MatPositie.Positie < trs2.MatPositie.Positie);

forall(v in NaarKanSamen, trsl,trs2 in NaarTrSpoor:
vjieinNrl = trsl.TreinNr &
v.TreinNr2 = trs2.TreinNr &
v.TreinNrl <>v.TreinNr2)

{((NaarSamengaan[v] & BijRangeren[trsl] & BijRangeren[trs2] &
RangBeweging[v.TreinNrl ].NaarPositie> RangBeweging[v.TreinNr2].NaarPositie)))

<= (trsl .MatPositie.Positie > trs2.MatPositie.Positie);

(NaarSameflgaan[V] & BijRangeren[trsl] & BijRangeren[trs2] &
(RangBeweging[v.TreinNrl ].NaarPositie < RangBeweging[v.TreinNr2].NaarPositie)))
<= (trsl .MatPositie.Positie <trs2.MatPositie.Positie);

forall (a in VanActSpoorFase, i in SpoorFaselnd:
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SpoorFaseArray[il.Spoor =a.Spoor &
SpoorFaseArray[i].Fase =a.Fase)

GekozenVanSpoorFase[a] (VanSpoorFaseGebruikt[a.Act]=i);

forall (a in NaarActSpoorFase, i in SpoorFaselnd:
SpoorFaseArray[i].Spoor =a.Spoor &
SpoorFaseArray[iJ.Fase =a.Fase)

GekozenNaarSpoorFase[a} = (NaarSpoorFaseGebruikt[a.Act]j);

//**********************************************************************
II Scheduling time constraints
/1* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
II Bepaal starttijd rangeeractiviteiten

II neem starttijd ergens tussen nul en eindtijd van plan
forall (b in VanABAct, a in VanToeAct:a.Act = b){

VRangAct[b].start >=(VanActToegewezen[aJ*RangBewegjng[a.ejfl] BeginTijd);
VRangAct[b]. start <= (VanActToegewezen[a]*RangBeweging[a.TreinNr]. BeginTijd) +

((1 _VanActToegewezen[aJ)*IntervalEjnde);

PositieAct[a.TreinNr].start >= (VanActToegewezen[a]*VRangAct[bJ.end);
PositieAct[a.TreinNrl. start <= (VanActToegewezen[a]* VRangAct[bl.end)+

((l_VanActToegewezen[a])*IntervalEjnde);

forall (a in NaarToeAct){
NRangAct[a. Act] .start >= (NaarActToegewezen[a]*RangBewegjng[a.Trejpjsjf] BeginTijd);
NRangAct[a.Act].start <= (NaarActToegewezen[a]*RangBewegjng[a.Trejnf] BeginTijd) +

((1 _NaarActToegewezen[a])*IntervalEjnde);

PositieAct[a.TreinNr].start >=
PositieAct[a.TreinNr].start <= (NaarActToegewezen[aJ*NRangAct[a.Ác].5a)

((1_NaarActToegewezen[a])* IntervalEinde);

//*****************************
II Scheduling capacity constraints
/1* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * *

forall (trs in VanTrS poor)
{

II Claim capaciteit op spoor
PositieAct[trs.TrejnNr]
consumes (WegRangeren[trsj*

Lengte[trs. MatPositie.MatType])
SpoorCapaciteit[trs.Spoorj;

II Alles op de positie zeif claimen
PositieAct[trs.TreinNr]

consumes (WegRangeren[trs])
SpoorMatPositieLtrs.5poor,. MatPositie];
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II Alles op de positie zeif claimen
PositieAct[trs.TreinNr]

consumes (WegRangeren[trs])
SpoorPositielnd[trs. Spoor,trs. MatPositie. Positie];

}; //VanTrSpoor

//**********aschuj\,en**********

forall(actie in VanABAct, p1 in Positielnd, r in VanActRoutes:actie = r.Act)
{

//Alle posities rechts moeten vnj zijn als het de eerste trein op het spoor is
VRangAct[actie]

requires ((1—
ActAanschuiven[actie,<r.Route.NaarDrglpt,r. Route. NaarSpooi>])*GekozenVanRoute[r]*

(r.Route. OprijRichting="A")*(p I > RechtsPosVan[actie]))
SpoorPositielnd[<r. Route.NaarDrglpt,r. Route.NaarSpoor>,p 1];

//Alle posities links moeten vrij zijn als het de eerste trein op het spoor is
VRangAct[actie]

requires ((1—
ActAanschuiven[actie,<r.Route.NaarDrglpt,r.Route.NaarSpoor>])*GekozenVanRoute[r]*

(r.Route.OprijRichting='B ")*(p I <LinksPosVan[actie]))
SpoorPositielnd[<r.Route.NaarDrglpt,r. Route.NaarSpooi,p1];

II Dc positie rechts naast gekozen positie moet bezet zijn als het niet de eerste is
VRangAct[actie]

provides
(ActAanschuiven[actie,<r. Route.NaarDrglpt,r.Route.NaarSpoor>]*GekozenVanRoute[r]*

(r.Route.Oprij Richting='A")*(pl = RechtsPosVan[actie]+ 1))
SpoorPositielnd[<r.Route.NaarDrglpt,r. Route.NaarSpoor>,pl];

II De positie links naast gekozen positie moet bezet zijn als het niet de eerste is
VRangAct[actie]

provides
(ActAanschuiven[actie,<r. Route.NaarDrglpt,r. Route.NaarSpoor]*GekozenVanRoute[r] *

(r. Route. OprijRichting="B ")*(pl = LinksPosVan[actiel— 1))
SpoorPositlelnd [<r. Route.NaarDrglpt,r. Route. NaarSpoor>,p 1];

/********************************** oprijden
*************************************************/

II Vanuit fase A alles aan de linkerkant claimen
VRangAct[actie]

requires (GekozenVanRoute[r]*(r. Route. OprijRichting='A")*
(p1 <LinksPosVan[actiej))

SpoorPositielnd[<r.Route.NaarDrglpt,r.Route.NaarSpoor>,plJ;

II Vanuit fase B alles aan de rechterkant claimen
VRangAct[actie]

requires (GekozenVanRoute[r]*(r. Route.OprijRichting= B ")*
(p1 > RechtsPosVan[actie]))

SpoorPositielnd[<r. Route.NaarDrglpt,r. Route.NaarSpooc.,p1 1;
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}; II actie

forall(trs in NaarTrSpoor)
{

II Geef capaciteit op spoor vrij
PositieAct[trs.TiinNrJ

produces(BijRangeren[trs]*
Lengte[trs.MatPositie.MatType])

SpoorCapaciteit[trs.Spoorl;

II A alles op de positie zeif vrijgeven
PositieAct[trs.TreinNr]

produces(BijRangeren[trs])
SpoorMatPositie[trs. Spoor,trs. MatPositie];

II Alles op de positie zeif vrijgeven
PositieAct[trs.TreinNr]

produces(BijRangeren[trs])
SpoorPositielnd[trs.Spoor,trs. MatPositie.Positie];

}; I/naartrspoor

forall (actie in NaarABAct, p1 in Positielnd, r in NaarActRoutes:actie = r.Act)

{

II Vanuit fase A alles aan de linkerkant claimen
NRangAct[actiej

requires(GekozenNaarRoute[r]*(r. Route.AfrijRichting="Ah')*
(p1 <LinksPosNaar[actie]))

SpoorPositietnd[<r.Route.VanDrglpt,r.Route.VanSpooi>,pl 1;

II Vanuit fase B alles aan de rechterkant claimen
NRangAct[actie]

requires(GekozenNaarRoute[r]*(r.Route.AfrijRichting=" B')*
(p1 > RechtsPosNaar[actie]))

SpoorPositieIndr.Route.VanDrg1pt,r. Route.VanSpoor>,p 1];

}; II Act

DummyOpstelAct.start = IntervaiStart;

if DummyCap
then {

forall (s in OpstelSporen){

II Niet meer stellen dan er fysiek op het spoor passen
DummyOpstelAct

consumes(sum(p in MatPositie)(DurnrnyOpstel[s,p]* Lengte[p.MatType]))
SpoorCapaciteit[s];

II Claim de posities
forall (p in MatPositie){

DummyOpstelAct
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consumes(DummyOpstel[s,p])
SpoorPositielnd[s,p.Positie];

DummyOpstelAct
consumes(DummyOpstel[s,p])

SpoorMatPositie[s,pl;

}; II MatPositie
}; II Sporen

}

else
forall (s in OpstelSporen,p in MatPositie) DurnmyOpstel[s,pJ = 0

endif;

}; II Einde constraints

search {
1*

tryall (s in OpstelSporen)
tryall (fin Fases

ordered by decreasing (f=VoorKeursFase[s.Spoor]))
tryall (ActVolgnr in 1. .2)

{

tryall(b in BasisAct:
b.NaarSpoor = s.Spoor &
b.Verplicht =

tryall(asf in VanActSpoorFase:
asf.Act.Act=ActVolgnr &
asf.S poor = s.Spoor &
asf.Fase =f){

GekozenVanSpoorFaseEasf] 1;

tryall( t in VanToeAct:
t.Act = asf.Act &
t.TreinNr = b.TreinNr ){

VanActToegewezen[tJ= 1;

/IPlaats eenheden op positie zo ver mogelijk van de voorkeursfase. zo kunnen meer treinenop
ti-yall (trs in VanTrSpoor:

trs.TreinNr=t.TreinNr &
trs.Spoor=s

ordered by increasing (abs(trs. MatPositie. Positie—b.Positie)))
WegRangeren[trs]=l;

} ;//t
} ;//asf

tryall(b in BasisAct:
b.VanSpoor = s.Spoor &
b.Verplicht =

tryall(asf in NaarActSpoorFase:
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asf.Act. Act=ActVolgnr &
asf.Spoor = s.Spoor &
asf.Fase =f){

GekozenNaarSpoorFaSeLasf]=l;

tryall(t in NaarToeAct:
t.Act = asf.Act &
t.TreinNr = b.TreinNr ){

NaarActToegewezeflEt] 1;

tryall (trs in NaarTrSpoor:
trs.TreinNrt.TreinNr &
trs.Spoor=s

ordered by increasing (abs(b.Positie_trS.MatPOSitie.POSitie)))

BijRangeren[trs]1;

} ;I/asf

*1

tryall(iinO..1)
forall (a in VanABAct)
forall (s in Sporen)

II tryall (i in O..l)
ActAanschuiven[a,s] >= (1—i);

II Probeer eerst alles aan de eerste rangeerbeweging te koppelen.
try all (ActVolgnr in 1. .2)

II Per zone plannen
tryall (z in OpstelZones)

// Per Spoor plannen
tryall (s in OpstelSporen:SpoorZOne[S1=Z)
/IProbeer eerst de voorkeursfase te gebruiken
tryall (f in Fases

ordered by decreasing (f=VoorKeursFase[s.SpOorl))

forall (asf in VanActSpoorFase:
asf.Spoor=s.Spoor &
asf.Act.Act=ActVolgnr &
asf. Fase=:f)

{

GekozenVanSpoorFaseEasf]= 1;

II probeer samen te rijden
tryall(t in VanToeAct: t.Act=asf.Act ordered by decreasing

(RangBeweging[t.TreinNrl.VanPOSitie))
{

VanActToegewezenEt] 1;

//Plaats eenheden op positie zo ver mogehjk van de voorkeursfase. zo kunnen meer

treinenop
tryall (i in Positielnd
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ordered by decreasing ((i *("A"4))_(i*(" B "=f))))
tryall (trs in VanTrSpoor:

trs.MatPositie.Positie=i &
trs.TreinNr=t.TreinNr &
trs.Spoor=s)

WegRangeren[trs]= 1;

} ;//asf

forall(asf in NaarActSpoorFase:
asf.Spoor=s.Spoor &
asf.Act.Act=ActVolgnr &
asf.Fase=t)

{

GekozenNaarSpoorFase[asfl I;

tryall(t in NaarToeAct:
t.Act = asf.Act

ordered by decreasing (RangBeweging [t.TreinNr]. NaarPositie))
{

NaarActToegewezen[t]= 1;

/fPlaats eenheden op positie 20 ver mogelijk van de voorkeursfase. 20 kunnen meer
treinenop

tryall (i in Positielnd
ordered by decreasing ((i*CA=f))_(i*CB "=f)))

tryall (trs in NaarTrSpoor:
trs.MatPositie.Positie=i &
trs.TreinNr=t.TreinNr &
trs.Spoor=s)

BijRangeren[trs]= 1;

} ;Ilasf

} ;//f

} ;//Search

I/display (s in Sporen, p in MatPositie:DununyOpstel[s,p]=l) DummyOpstel[s,p];
I/display WegRangerenCons;
I/display BijRangerenCons;
I/display VanRouteCons;
I/display NaarRouteCons;
I/display VanFaseCons;
I/display NaarFaseCons;
I/display HerlnzetVanCons;
I/display HerlnzetNaarCons;

onSolution{
display VanS amengaan;
display NaarSamengaan;
I/display VanActGebruikt;
I/display NaarActGebruikt;
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I/display VanActToegewezefl;
I/display NaarActToegewezefl;
I/display GekozenVanRoute;
I/display GekozenNaarRoute;
I/display ActAanschuiven;
I/display RechtsPosVan;
I/display LinksPosVan;
I/display RechtsPosNaar;
I/display LinksPosNaar;
I/display SpoorPositieLnd;

display (trs in VanTrSpoor: WegRangerentItrs] =1) WegRangerenEtrs];

display (trs in NaarTrSpoor: BijRangeren[trsl =1) BijRangerenlltrs];
display (tr in VanActRoutes,a in VanABAct:a = tr.Act & GekozenVanRouteEtr] =1)

GekozenVanRoute[tr]
display (tr in NaarActRoutes,a in NaarABAct:a = tr.Act & GekozenNaarRoute[tr]=1)

GekozenNaarRoUte[tr];

}

II Geef oplossing weer
{TOplossing } VanOplossing = {<RangBeweging [trs.TreinNr].BegiilTijd,

trs.TreinNr,
RangBeweging[trs.TreiflNril.Afl(Be5,
RangBeweging[trS.TreinNr].ABTrein,
RangBeweging[trS.TreiflNr].VaflZofle,
RangBeweging[trs.TreiflNrl.VanS poor,
RangBewegingEtrs.TreiflNr] .NaarZone,
trs.Spoor.Spoor,
trs.MatPositie.MatType,
trs. MatPositie.Positie
>

Itrs in VanTrSpoor:WegRangerefl[trS]l};

{TOplossing } NaarOplossing = {<RangBeweging[trS.TreiflNrl. BeginTijd,

trs.TreinNr,
RangBeweging[trs.TreiflNrl.Afl(BeS,
RangBeweging[trs.TreiflNrl.ABTreifl,
RangB eweging[trs.TreinNr] .VanZone,
trs.Spoor.Spoor,
RangBeweging[trs.TreinNrl.NaarZofle,
RangBeweging [trs.TreinNr] .NaarSpoor,
trs.MatPositie.MatType,
trs.MatPositie. Positie>
Itrs in NaarTrSpoor:BijRaflgerefl[trs]l}

{TOplossing} Oplossing = VanOplossing union NaarOplossing;

II Bepaal Overgangen

II Eerst voor alle treinen die worden weggerangeerd een fictieve overgang maken.

{TOverang} DummyOvergang =
(I 0O*ftoi(floor(RangBeweging [vtrs.TreinNrl. BeginTijd/60)) +//Uren
RangBeweging[vtrs.TreinNr].BegiflTiid mod 60), /IMinuten

RangBeweging['%trs.TreiflNr] .ABTrein,
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IntervalEindeUren,
""I,

vtrs.Spoor.Drglpt,
vtrs.Spoor.Spoor,
RangBeweging[vtrs.TreinNr].NaarZone,
vtrs.MatPositie. MatType,
vtrs.MatPositie. Positie

>
Ivtrs in VanTrSpoor:WegRangeren[vtrs]=1 };

{TOvergang) StartOvergang =
IntervaiStartUren,

t)IJ

(1 oo*ftoi(floor(RangBeweging[ntrs .TreinNr].BeginTijd/60)) +/IUren
RangBeweging [ntrs.TreinNr].BeginTijd mod 60), /IMinuten

RangBeweging[ntrs.TreinNr].ABTrein,
ntrs.Spoor.Drglpt,
ntrs.Spoor.Spoor,
RangBeweging[ntrs.TreinNr].VanZone,
ntrs. MatPositie. MatType,
ntrs.MatPositie. Positie

>
Intrs in NaarTrS poor
:BeginB alans[ntrs.Spoor,ntrs.MatPositie] I &
B ijRangerenLntrs]= I

{TOvergang} InitOvergang =
(1 0J*ftoi(flooi.(RangBeweging[vtrs.TreinNr]. BeginTijd/60)) +//Uren
RangBeweging[vtrs.TreinNr] . BeginTijd mod 60), /fMinuten

RangBeweging[vtrs.TreinNrl.ABTrein,
(1 00*ftoi(floor(RangBeweging[ntrs.TreinNr]. BeginTijd/60)) +/fUren
RangBeweging[ntrs.TreinNr].BeginTijd mod 60), /fMinuten

RangBeweging[ntrs.TreinNr].ABTrein,
vtrs. Spoor. Drglpt,
vtrs.Spoor.Spoor,
RangBeweging[vtrs.TreinNr].NaarZone,
vtrs. MatPositie.MatType,
vtrs. MatPositie.Positie

>

vtrs in VanTrSpoor,
ntrs in NaarTrSpoor

WegRangeren[vtrs]=I &
BijRangeren[ntrs]= I &
vtrs.Spoor = ntrs.Spoor &
vtrs.MatPositie = ntrs.MatPositie &
RangBeweging[vtrs.TreinNr]. BeginTijd <=
RangBeweging[ntrs.TreinNr].BeginTijd

II Maak een verzameling van alle overgangen.
{TOvergang} SomOvergang = ImtOvergang union DummyOvergang;
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II Kies de kortste overgang bij wegrangeren.
{TOvergang} WegOvergang = {°l° in SomOvergang

:o.Eind <= rnin(ol in SomOvergang: o.ATreinNrol.ATreinNr) ol.Eind

{TOvergang} EchteStartOvergang = (010 in StartOvergang:o.Eind <=
min(o 1 in StartOvergang: o.Spoor=o 1 .Spoor & o.Positie=o 1. Positie)

ol.Eind

(TOvergang) Overgang = \VegOvergang union EchteStartOvergang;

{int} BeginTijd = {IntervalStart};
(string) SpoorDb = (SI <d,s> in Sporen);

DBupdate(db, "delete from Oplossing where VanSpoor >= ? ")(SpoorDb);
DBupdate(db, "insert into Oplossing (

Begin,TreinNr,AflcBeS,ABTreinNr,VaflZ0fle,VaflSP00r,NaarZ0fle,NaarSPo0r,MatTYP0sit)
values ('i,?,?,?,?,'!,?,'!,?,?) ")
(Oplossing);

DBupdate(db, "delete from Overgang where spoor >= ? ")(SpoorDb);
DBupdate(db, "insert into Overgang

(Begin,ATreinNr,Eind,VTreinNr,Drglpt,SpOOr,ZOfle,MatTYPC,POSitle)
values (?,?,?,?,?,?,!,?,?)")
(Overgang);
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