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Waarde-opbouw en waarde-overdracht bij een stroom van goederen 

door een proces-netwerk 

door 

J.F. Benders 

1. INLEIDING. 

De overgrote meerderheid van lineaire programmeringsmodellen die 

voorkomen in bedrijfsstudies hebben betrekking op goederenstromen 

(grondstoffen, half- en eindproducten) door dat bedrijf. 

De formulering van zulke modellen kan het beste gebeuren 1n termen 

van een procesnetwerk. De knopen in zo'n netwerk corresponderen 

met de plaatsen waar opslag of verwerking van de goederen plaats 

heeft; de gerichte takken met de vervoersmogelijkheden tussen deze 

opslag- en verwerkingsplaatsen. De verwerkingen die voorkomen zijn 

in te delen in een viertal proces-klassen : distributieprocessen, 

splitsingsprocessen, mengprocessen en winst- of verliesprocessen. 

De te analyseren bedrijfsproblemen zijn binnen zoln model te 

formuleren als lineaire programmeringsproblemen. De oplossing daar

van leidt tot een goederenstroom door het netwerk en tot marginale 

waarden met betrekking tot verandering in aanbod van grondstoffen 

of halfproducten, in de vraag naar producten, en capaciteiten van 

de depots, de processen of de vervoersmogelijkheden en in de kosten 

die verbonden zijn aan de voorkomende activiteiten. 
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Naast deze marginale waarden zijn bij een gegeven stroom door 

het netwerk ook nog een soort gemiddeide waarden te berekenen. 

De goederenstroom die door een knoop van het netwerk gaat is 

opgebouwd uit grondstoffen en halfproducten waarvan de aanschaf-

kosten bekend zijn. Tevens zijn er proces- en vervoerskosten 

gemaakt. Tezamen bouwen zij een waarde op voor de stroom door 

de betreffende knoop. Ons doel is aan te geven hoe deze per knoop-

punt opgebouwde waarden op een efficiente manier berekend en be-

studeerd kunnen worden. 

2. PROCESNETWERKEN. 

We gaan ervan uit dat de takken van het netwerk uitsluitend 

vervoersmogelijkheden beschrijven. Andere operaties op de goederen 

gebeuren aIleen in knopen van het netwerk. Voor de knopen zullen 

we de volgende definities en notaties hanteren. 

a. Bij eike knoop ivan het netwerk (met 

uitzondering van de zogenaamde put (zie 

beneden), behoort een aantal knopen die 

direct (via van i uitgaande gerichte 

takken) vanuit die knoop bereikt kunnen 

worden. 

De verzameling van deze knopen wordt de 

'afterset' van deze knoop genoemd; 

notatie A .• 
1 

V. A.:={j I(i,j) 1S tak in netwerk} 
1 1 
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b. Bij elke knoop ivan het netwerk (met 

uitzondering van de zogenaamde bron 

(zie beneden), behoort een aantal 

knopen van waaruit de knoop i direct 

(via in i binnenkomende gerichte takken) 

bereikt kan worden. De verzameling van 

deze knopen wordt de 'beforeset' van die 

knoop genoemd; notatie B .• 
1 

V. B.:={j I (j,i) is tak in netwerk} 
1 1 

Voor practisch gebruik is het handig twee 

speciale knopen in te voeren, een bron met 

nummer 0 en een put met nummer n. 

De bron is de aanvoerknoop, waarlangs aIle 

van belangzijnde grondstoffen en half-

producten het netwerk binnenkomen. 

De put is de afvoerknoop waarlangs aIle 

producten het netwerk verlaten. 

De bron heeft geen beforeset; de put geen 

afterset. 

Ret netwerk is door de verzameling van 

beforesets zowel als door de verzameling 

van aftersets volledig gekarakteriseerd. 

Deze karakterisering is weer te geven in 

matrixvorm; notatie N; naam : netwerk-

matrix. 



- 4 -

Inclusief bron en put is het aantal 

knopen van het netwerk gelijk aan n+l. 

De netwerkmatrix N is dan een (n+l, n+l) 

matrix waarvan de i-de rij en de i-de 

kolom beide corresponderen met de i-de 

knoop. De elementen zijn aIle 0 of 1. 

n .. :=1 
~J 

als (i,j) een tak is in het 

netwerk, dus als j € A; 

:=0 anders. 

De elementen ; 0 van de i-de rij corre-

sponderen met de knopen van de afterset A; 

van knoop i; de elementen ; van de i-de 

kolom corresponderen met de beforeset B. 
~ 

van knoop i. 

Het feit dat de bron geen beforeset heeft, 

manifesteert zich door het 0 zijn van aIle 

elementen van de O-de kolom, het ontbreken 

van de afterset bij de put door het 0 zijn 

van aIle elementen van de n-de rij. 

c. Distributieknopen: de totale in zo'n 

knoop binnenkomende stroom kan vrij ver-

deeld worden over de van die knoop uit-

gaande takken. 
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Aan een distributieknoop i kunnen vaste 

1asten 1. en kosten d. per ~enheid van 
1. 1. 

doorgaande stroom worden toegevoegd. 

Bij het gebruik van vaste lasten wordt het 

model een gemengd geheeltallig lineair 

* programmeringsmodel. 

Wordt aan een distributieknoop een onder-

en/of bovencapaciteit toegekend, dan is het 

handig het netwerk door eventuele toe-

voeging van een extra knoop zo te modifi-

ceren dat deze knoop slechts een in-

komende tak bezit en aan deze tak de be-

treffende onder- en/of bovencapaciteit toe 

te kennen. 

d. Splitsingsknopen: (raffinage, centrifuge 

etc.). De totale inkomende stroom wordt 

in gegeven onderlinge verhoudingen ver-

deeld over de uitgaande takken. Bet is 

weer handig aan een splitsingsknoop maar 

een ingaande tak toe te kennen en de 

voor het sp1itsingsproces geldende onder-

en/of bovencapaciteit benevens per een-

heid gegeven proceskosten aan deze tak 

toe te kennen. 

*. In dit rapport zullen zulke vaste lasten 

niet meegenomen worden. 
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Eventuele capaciteiten en kosten toe

gekend aan uitgaande takken, kunnen ge

makkelijk overgedragen worden naar de 

inkomende take 

e. Mengknopen: (mengen, assemblage etc.). 

De totale uitgaande stroom wordt in 

gegeven onderlinge verhoudingen uit de 

ingaande stromen samengesteld. Weer is 

het handig aan een mengknoop maar een uit

gaande tak toe te kennen en de voor het 

mengproces geldende onder- en/of boven

capaciteit benevens per eenheid gegeven 

proceskosten aan deze tak toe te kennen. 

Eventuele capaciteiten en kosten, toegekend 

aan inkomende takken, kunnen makkelijk 

overgedragen worden naar de uitgaande take 

f~ Winstknopen: (rente-opbrengst, toename 

van volume of gewicht door lucht of water

opname etc.). De tot ale uitgaande stroom 

is gelijk aan de met een factor > 1 ver

menigvuldigende totale inkomende stroom. 

Ret is handig aan een winstknoop een 

inkomende en een uitgaande tak toe te 

kennen. Onder- en/of bovencapaciteit voor 

dit winstproces en per eenheid gegeven 

proceskosten worden dan toegekend aan de 

inkomende take 
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~ Verliesknopen : (rente betalen, lekkage 

etc.). De totale uitgaande stroom is een 

fractie < 1 van de totale inkomende stroom. 

-~)-~ Ook hier is het handig slechts een in-

komende en een uitgaande tak aan het proces 

toe te kennen. 

h. De aanvoerknoop 0, waarlangs alle grond-

stoffen en halfproducten het bedrijf binnen-

stromen. Dit is een fictieve knoop die ver-
) 

bonden is met de knopen waarlangs werkelijk 

aanvoer van buiten het netwerk plaats 

heeft. 

~. De afvoerknoop n, waarlangs alle producten 

het bedrijf verlaten. Dit is een fictieve 

knoop die verbonden is met de knopen waar-

langs werkelijk afvoer naar buiten het 

netwerk plaats heeft. 

3. WAARDE-OPBODW EN WAARDE-OVERDRACHT. 

Is een stroom {x .. } door het netwerk gegeven, dan kan voor elk 
~J 

knooppunt worden nagegaan hoe de daardoor heengaande stroom samen-

gesteld is uit de aanvoerstromen (komend van buiten het netwerk) en 

tevens langs welke weg de samenstellende delen het knooppunt bereikt 

hebben. Tevens bouwt zich in elk knooppunt een waarde op, bestaande 

uit de som van de waarden van de samenstellende delen en de kosten 

die gemaakt zijn om deze samenstellende delen de betreffende knoop 

te do en bereiken. 
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Deze waarde-opbouw is echter afhanke1ijk van de wijze waarop de 

in een knoop opgebouwde waarde overgedragen wordt aan de knopen 

van zijn afterset A .• Ten aanzien van deze waarde-overdracht 
1 

zu11en we hier enke1e aannamen en opmerkingen maken. 

1. Bij waarde-overdracht gaan geen waarde verloren : de in een 

knooppunt i opgebouwde waarde wordt geheel aan de knooppunten 

van de afterset A. doorgegeven. 
1 

2. Voor distributieknopen, splitsingsknopen en mengknopen wordt 

de opgebouwde waarde overgedragen aan de knopen in de correspon-

derende afterset naar evenredigheid van de stroom in de uitgaande 

takken. 

3. Voor een winst- of verliesknoop wordt de waarde gehee1 aan de 

opvolgende knoop doorgegeven (de afterset bestaat slechts uit 

een knoop; zie sectie 2). 

De eerste en de derde aanname wordt door de tweede geimp1iceerd. Ten 

aanzien van de tweede aanname moet echter worden opgemerkt dat ver-

deling van de waarde naar evenredigheid van de uitgaande stromen 

niet zonder meer vanzelfsprekend is. Zo kunnen de producten die ont-

staan bij een splitsingsproces sorns in hoofdproducten en neven-

producten worden onderscheiden. De hoofdproducten zouden dan een 

relatief hogere waarde per eenheid kunnen worden toegekend dan de 

nevenproducten. Feite1ijk heeft dit plaats bij de winst- en ver1ies-

knopen. 
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De waarde-overdracht kan volledig beschreven worden door een 

(n+l,n+l) matrix T, waarbij n+1 weer het aantal knopen in het net-

werk is. Deze overdrachtsmatrix T is nauw gerelateerd aan de in 

sec tie 2 ingevoerde netwerkmatrix N. Weer correspondeert zowel de 

i-de tijd als de i-de kolom met de i-de knoop van het werk. 

De elementen liggen aIle tussen 0 en 1. We noteren de gegeven stroom 

met {X .. }, en de totale stroom die knoop i binnenstroomt met X .• 
~J • ~ 

Met uitzondering van de bron 0 geldt dus voor elke knoop i : 

x . := 
.~ 

I x .. 
jEI3. J ~ 

~ 

Voor de bron kan gesteid worden 

(1) 

(2) 

Aangezien in het volgende de in de bron opgebouwde waarde gelijk aan 

o gesteld zal worden, zal de feitelijke waarde X.O echter niet van 

belang zijn. 

De matrix T is nu als voIgt gedefinieerd : 

is i een distributie-, splitsings- of mengknoop (knoop 0 wordt als 

een distributieknoop gezien), dan geldt . . 
X .. 

t .. := -2:.J.. 
~J X .i 

:= 0 

is i een verlies-

t .. := 
~J 

voor ~ = n 

t . := 
nJ 

I 

o 

voor j E A. 
~ 

als J ,. A. 
~ 

of winstknoop, dan geldt 

voor J E A. 
~ 

als J ,. A. 
~ 

voor elke j 

(3) 

, 

(4) 

, 

(5) 
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Opgemerkt kan worden dat de rijsommen van T aIle gelijk 1 zijn, 

behalve voor de laatste rij (corresponderend met de put), waarvoor 

de rijsom geIijk 0 is. Dit is uit te drukken als 

Te = e -n 
(6) 

waarin e een (n+l) vector is met aIle component en gelijk aan 1 en 

e een (n+I) vector met aIle componenten geIijk 0 op de Iaatste -n 

component na, die gelijk is aan 1. 

De opgebouwde waarde voor knoop i noteren we met w .• Aangenomen wordt 
1 

dat deze waarde geldt 'vIak voor het knooppunt i', zodat daarin weI 

zijn opgenomen de transportkosten tot aan dit knooppunt maar met de 

eventue1e proceskosten en vaste 1asten van dit knooppunt zelf. 

Aan de bron wordt de opgebouwde waarde wo = 0 toegekend. 

Aan een tak (v,j) zijn transportkosten c .. per eenheid toegekend en 
1J 

mogelijk ook vaste 1asten* 1 ..• 
1J 

Aan een knoop i zijn proceskosten p. per eenheid toegekend en moge-
1 

1ijk ook vaste 1asten 1 .• 
1 

De proceskosten PO en vaste 1asten 10 voor de bron worden gelijk 0 

geacht. 

A1s transportkosten voor de van de bron uitgaande takken (naar de 

eigen1ijke aanvoerknopen) worden ge1ijk geste1d aan de aan1oopkosten 

per eenheid van de aan te voeren grondstoffen en halfproducten. 

De waarde die vanuit knoop j het knooppunt j bereikt, noteren we met w ••• 

*) Bet in rekening brengen van vaste 1asten leidt voor het bepalen van 

een optimale goederenstroom door het zetwerk tot een gemengd geheel

ta1lig Iineair optimaliseringsprobleem. Voor de hier gegeven waarden

beschouwingen is het echter niet relevant hoe de daaraan ten grond

slag liggende goederenstroom bepaald wordt, terwijl het rekenen met 

vaste lasten geen moeilijkheid op1evert. 

J1 
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Zij is gedefinieerd door 

V .. := t .. (w.+k.X .+1.) + C .. X .. + 1.. (7) 
J1. J1. J J .J J J1. J1. J1. 

terwij1 voor de waarde-opbouw w. 'v1ak voor' knoop i ge1dt 
1. 

wo := 0 

w. := I v .. i 
'" 0 1. jEa. J1. 

1. 

uit de formules (7), (8) en (9) voIgt 

wo = 0 

w. = 1: t .. (w.+k.X .+1.) + 1: c .. X .. + r 1 .. 
1. 

jE13. J1. J J.J J jE13· J1 J1 jE131 
J1 

1 1 

Introduceren de (n+l) vectoren 

w met component en WO, ••• ,Wn+1 

1 met componenten 10,···ln+1 

en d met componenten d. := 1: (coo + k.) X .. + 1: 1 .. 
1. jEa. J1 1 J1. jEa· J1 

1 1 

dan kunnen we deze re1aties schrijven in de matrixvorm 

W = T' (~+!) + d 

(9) 

(10) 

(12) 

De vector w van opgebouwde waarden is dus te vinden als op1ossing 

van het ste1sel lineaire verge1ijkingen 

(E - T') ~ == T t! + .:! (13) 

waarin E de (n+l,n+1) eenheidsmatrix is. 
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Uit (6) en vorenstaande definities van! en ~ voIgt onmiddellijk 

wn = Wo + l. 1]., + I I 1].'J' + I I c].'J,x].'J' + I k;X ].' 
i ij ij i .... 

Aangezien Wo ge1ijk 0 veronderste1d wordt, is de bij de put opge

bouwde waarde derha1ve gelijk aan de sam van al1e vaste 1asten, de 

tota1e transportkosten en de tota1e proceskosten. 

De matrix T en de vectoren ! en ~ hangen a£ van de gegeven stroom 

{X .. }. De oplossing w van (13) is derhalve ook een £unctie van deze ].J 

stroom. 

4. OPLOSSING VAN RET LlNEAIRE SYSTEEM (13). 

Ret lineaire systeem (13) is wellicht het handigst op te lossen door 

gebruik te maken van de procedure INVERT van het lineaire programr 

meringssysteem dat gebruikt wordt om de optimale stroom door het 

netwerk te bepalen. 

Uitgaande van de prob1eemstructuur, bepaa1d door de a£terset A. 
]. 

van e1ke knoop i 

van de probleemdata, dat wil zeggen van de vervoerskosten c. , 
].J 

van de proceskosten p. en van de vaste lasten 1. 
]. ]. 

van de optima1e oplossing van het primaire netwerkprobleem X .. 
]'J 

is een eenvoudige matrixgenerator te schrijven. 
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Laten we zowel de kolomnamen als de rij namen corresponderen 

met de namen van de knopen, dan zijn de e1ementen van de k010m i 

bepaald door 

rij i 

rij j E A. 
~ 

rij j (/. A. 
~ 

a .. := 1 
~~ 

'a.. := - x .. / X • 
J~ ~J o~ 

met x . = 
o~ 

a .. := 0 
J~ 

I x .. 
jE13. J~ 

~ 

De elementen van de rechterlidk010m zijn bepaa1d door 

rij 0 bO := 0 

rij i b. := I (t .. k.X". + c .. x .. + 1.+1 .. ) 
~ 

jE13. J ~ J oj J~ J~ J F 
~ 

0-0-0-0-0-0 


