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1. Inleiding.

In [1J is een definitie van het begrip "model" gepresenteerd.
A A

S is een modal van S indian S homomorf is met S.

De struktuur van een systeem is te omschrijven als de verza

meling van relaties.

De grafentheorie is een mathematische theorie mat behulp waarvan

modellen kunnen worden gekonstrueerd die informatie bevatten

omtrent de etrkktuur van het'systeem. In het onderhavige rap

portje zullen wij enkele koncepten uit deze grafentheorie be

handelen en daarna enige aandacht schenken aan (mogelijke - )

toepassingen van deze theorie. Daarbij zal blijken dat de grafen~

theorie o.m. bruikbare modellen oplevert voor het bestuderen

van de kommunikatie in organisaties.

Bij onze beschouwingen gaan wij er in eerste instantie van

uit dat de betreffende systemen gesloten zijn (E = ¢). Dat

impliceert dat wij onze beschouwingenzullen houden over sys

temen die kunnen worden gekarakteriseerd als:

S =<W,L\ s 7

Waarin:

W = de objektenverzameling

as= de verzameling van relaties

2. De theorie der grafen.

Aangezien er een sterke samenhang is tussen de theorie der

netwerken, de theorie der relaties en de grafentheorie zullen

wij in navolging van HaraI'(ly e.a. (2] de axiomatischa opbouw

van de drie theorieen beschouwen.

Zoals bekend kan worden verondersteld, bestaat een axiomatische

theorie uit primitieve ter~en (ook weI ongedefinieerde termen

genoemd), axioma'sen daaruit afgeleide stellingen.

Voor de drie genoemde theorieen nu zijn de primitieve termen

identiek.

Zij verschillen evenwel in de axioma's.

Deprimitieve termen zijn:

P1 Een verzameling V van elementen die "punten" worden genoemd.

P2 Een verzameling van X van elementen die "gerichte lijnen"

(georienteerde lijnen) of kortweg "lijnen" worden genoemd.

P3 : Een functie t wiens domein X is en wiens rane;e is bevat in

V (,;·t : X~ V)
't

P4 Een functie S wiens domein X is en wiens range is bevat in
.. , _.. .. \.
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Hierb1j merken w1j nog op dat een funct1e een afbeeld1ng is.

(D.woz o een b1naire relatie die overal gedef1n1eerd is en een
(1)

waard1g ).

De axioma's lu1den als volgt.

Voor de theorie der netwerken:--
A1 : V is eind1g en n1et leeg

A
2

: X is eindig.

De theor1e der netwerken handelt derhalve over een verzamel1ng

van punten V, die e1ndig is en niet leeg, tezamen met een e1ndig

aantal lijnen tussen deze punten.

Voorbeeld:

f1guur 1:Een netwerk.

o

Voor de theorie der relat1esa

Ax1oma's A
1

en A2

Daaraan toegevoegd:

A
3

: X bevat ten hoogste 6en 11jn met dezelfde r1chting tussen

elke twee punten u1t v.
V~prbeeld:

o

f1guur 2. Een relat1e lf)iagram".

i
i

(1) Zie1700r de bv.: de appendix van t1] en \:'4]
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Voor de theorie der gerichte grafen.

Axioma's A1 , A2 en A3~

Daaraan toegevoegd:

A4 : X bevat geen "lussEm".

Meer formeel uitgedrukt:

Een gerichte graaf is een irreflexieve relatie.

Voorbeeld:

o

figuur 3. Een gerichte graaf (kortweg: digraaf).

De theorie der !~gewone" grafen.

Een 'igewone" graaf of kortweg graaf is een irreflexieve sym

'metrische relatie Q '

Voorbeeld:

o

figuur 4. Een gewone graaf (kortweg graaf).

Aangezien in eeh graaf tussen elke twee punten 6f geen ~f~twee

lijnen bestaan, kan ~iguur 4 worden vereenvoudigd tot figuur 5.

figuur 5. Een graaf.

We zullen nu de primitieve termen P 1 tIm P 4 wat nader bekijken.

P 1: Een verzameling van "punten" V

P 2: Een verzameling van "gerichte" lijnen X

P 3: Een functie ·f : X~ V

P 4: Een functie S~ X-?V
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De functie f (first) geeft voor elke lijn x <::. X het "startpunt"

f(x) ~ V aan.

De functie S (second) geeft voor elke lijn x E X het "eindpunt"

s(x)E V aan.

Voorbeeld.

V = {vl' v
2

, v
3

, v4}

X = {x1 ' x2 , x
3

, x4' x5 , x6}

f C X x V SC X X V;

f =f<. x 1 ' v 1> ,< x2 , v3') , < x 3 , v3> ,(x4' v 1»<x5, v4/ ,

<x6' v1>J
S=[<x1 , v.:;> ,<x2 , v3 > ,<x3 , v 1>,<x4' v 2 / ,<x5 , v 1>,

In figuur 6 is het voorbeeld van dit netwerk geschetst.
A!'J, t., ..~

'Vi

figuur 6.

3. Digrafen en toepassingen van digrafen.

In het navolgende zullen wij ons beperken tot dig~afen. In

hoofdstuk 2 is een digraaf gedefinieerd als een irreflexieve

(binaire-) relatie.

Een digraaf kan derhalve formeel worden genoteerd als D =<V,O? >
v

waarin:

0< CllxV
v

en

()( irre flexie f is.v

V--v (v€ v===r-.<v,v>1 O1.. v)

Wij stellen ons nu de vraag of de theorie der digrafen modellen

kan opleveren van systemen. In [1] is een model als voIgt ge

definieerd. Zij Seen systeem.

Seen systeem

en s1tS·~ S is een model van S.

Een en ander impliceert dat we twee vragen moeten b~antwoorden.
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1. Is een digraaf D een systeem?

2. Geldt S·'~'.D vaar een willekeurig systeem S?

Of, anders gezegd: Kan vaar een willekeurig systeem een

digraaf Dowarden gekanstrueerd zadanig dat s~l D?

Valgens de in [1J gepresenteerde definitie is D een systeem

indien geldt:

V-A(AC V 1\ A ~ ¢ 1\ A ~ V~ RfA; V\A} )

De digraaf die geschetst is in figuur ~ zauden wij dus geen

systeem naemen.

figuur 7. Een digraaf die geen systeem is.

We zullen nu de ui tdrukking R fA; V\ A} nader ui twerken.

R {' A; V \ A"} ~]v 13 v2 (v1 € A f\ v2E. V\ A=i;:;- R [ v1; v2} )

*3:v1 ;] v
2

(v
1

€ AI\ v
2

E. V\A·=? (<.v
1

, v
2
>c. Rv )V(<.v2 , v 1> e Rv »

Dit betekent dat de digraaf D verbanden is.

Zij D een digraaf D =< V, a{ }
v

Definieer( de gewane graaf n = <V ,Olv 'J zadanig dat q een trausitievev

relatie is en bavendien:

\f-v 1 V- v 2 (v1E: V 1\ v2 £ V1\ « v l' v2'7 ~ 0\ v) V( <v2' v17 Eo fA v)

'=? <.v1 , v 2/ E div )

Nu geldt:

Een digraaf D is een systeem indien vaar de digraaf nCge]dt:

Vv 1 V-v2 (v 1eV & v 2 £ V & v1#v2~< V1~";2>6 ~v)

Digrafen welke hieraan valdaen zullen we verbandBn noemen o

Hiermede hebben we een antwaard gefarmuleerd vaar de eerste

vraag,en wel:

"Een verbanden digraaf is een' systeem".

De tweede vraag luidde (nu anders gefarmuleerd). Bestaat er

vaar elk systee~ Seen verbonden digraaf D zadanig dat s7{ D?



afbeeldingen zijn van W op V

RS '"'2 ==.> f 1 ('-'1) f 2 (Rs ) f 1 (l..1))

voIgt doen.

•
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In de inleiding merkten we reeds op dat wij onze beschouwingen

zullen houden voor gesloten systemen. Deze beperking is minder

ernstig als men op het eerste gezicht zou denken. Men kan nl.

voor elk systeem een ander systeem definieren zodanig dat voor

het nieuwe systeem de objekten verzameling wordt uitgebreid met

het relevante "deel" van de omgeving. Wij gaan hier thans niet

verder op in.

Een willekeurig gesloten systeem kan worden gekarakteriseerd

als S =< w, Of S>·
KonstrueeIr'nu·:een digraaf D =<V,~ > zodanig dat S7IlD.

v
Daartoe definieren we afbeeldingen f 1 en f 2 zodanig dat:

-f1:W~V

- f 2: tlJS~ qv
. waarbij f 1 en f 2 eenduidige

re~pectievelijk11s op df v

:.: .vW1 V-""2( w 1 E. WI\'v.:J 2 € Wf\ ~1

Dit kunnen we bijvoorbeeld als

1. Definieer gals voIgt:

gCWxV

g is een eenduidige afbeelding van gW op V.

2. ¥r..:>1V-l!:>2 t~1 E. WAI.tJ2 (:,Wl\ RS~{\..)1~t.021=-'> <g(1o>1),g(""2»e~v)
Het is evident dat ditaltijd kane

Samenvattend kunnen we nu stellen dat ervoor elk systeem Seen

verbonden digraaf D gekonstrueerd wo~dt die een model is van S.

3.1.Voorbeelden.

Teneinde de praktische bruikbaarheid van het voorgaande te aa

strueren zullem we enkele voorbeelden behandelen.

3.1.1 Kommunikatienetwerken~1)

Zij S = <W, c11 s '> een systeem zodanig dat

W =f \.,)1 ,v2 '~3 '\!)4~5}
waarvan ~i een individu voorsteld (i = 1, ••••5).
'1? seen verzameling van "kommunikatie-relaties" zodat

¥R(\'o1 R~2=;> R€'<1 S) waarin R kan worden geinterpreteerd

als: "verzend informatie naar".

(1) Zie hiervoor a.m. [5J.
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Een digraaf die een model is van S is geschetst in figuur 8.---......~

figuur e.

3.1.2 Formele organisatie.

Een aspekt van de fprmele organisatie is de vastlegging van

de functionaris aan wie een andere functionaris direct verant

woording verschuldigd is.

Veelal tekent men in dit verband een organisatieschema (organigram).

Een voorbeeld hiervan is geschetst in figuur 9.

figuur 9.

Het is evident uit figuur 10 dat dit organisatieschema kan worden

opgevat als een digraaf.

figuur 10.

3.1.3 Andere toepassingsmogelijkheden.

De grafentheorie kan worden gebruikt om (formele) modellen te

konstrueren van bijvoorbeeld een systeem·van sociometrische

relaties tussen individuen. Men kan hierbij denken aan relaties

als: "graag mogen van", "bevriend zijn met" e.d. Een fabricage

schema kan eveneens worden opgevat als een digraaf.
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Nadere informatie over het gebruik van de grafentheorie is o.m.

te vinden in t2] , [LJ ~ I5] , [6] , \jJ , [81 , 1)] en de daar

vermelde literatuur.

4. Digrafen en matrices.

• Vooral indien de gebruikte d1grafen gekompliceerd z1jn, kan

het nuttig zijn matrices toe te:)passen. In hoofdstuk 3 is een

d1graaf formeel gekarakter1seerd als

D =< V, q v'>

met

OJv C V x V

Onderstel nu,dat.:V geordend is

Dus:

V =1t'-1''2r'2'1I'3········ 1T n}
We definieren(1) nu de b1jbehorende matrix(2) A(D) •

nxn
A(D) =[ao

j
}nxn l 1.

met .f1 indien < 'lr
1

, ~ ° ?" E.q
a itl =1 J v

l01ndien ,,1Y1 ' V- j:> 4 ~ v

Kortheidshalve zullen we A(D) vaak noteren als A(D) of A.nxn

Voorbeeld.

Z1j D =< V, ~ v>
. met

V =r~1 ' 17"2' 1)"3'';4' 1.Y5}

d{v =t<~' 1)'2/ ,<~,173//,<1.r2,1T1'7'<~4' V- y}
De matrix A(D) is nu:

0 1 1 0 0
1 o 0 0 0

A(D) = 0 o 0 0 0
0 o 0 0 1
0 o 0 0 0

In figuur 11' is de digraaf D geschetst.

\f

figuur 11.

(1) Zie o.m. [2J

(2) In de Engelse literat~ur adjacency matrix genoemd.
i
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Aangezien een ,gewone graaf is gedefinieerd als een irreflexieve

symmetrische (binaire) relatie is het evident dat de bijbehorende

matrix van eengewone graaf symmetrisch is. ~

De irreflexiviteit is er oorzaak van dat de diagonaaltermeh-,.a. van
"oj 1i

de bijbehorende matrix van een willekeurige digraaf nul -zijn.

4.1 Enkele definities~1)

Definitie van een "pad".

Een pad van 17
1

naartrn is een verzameling verschillende punten

1.7'1 ' 1J'2' 17 3' •.•••.•••• '1J" n met daarbij behorende lijnen

<1r1 ' 172,/ ,<1>-'2' --0- 3 ':1 , •••••••• , ('1rn _1 ' IV" ?

Definitie van het begrip "bereikbaar".

Er bestaat een pad vanV'1 naar V- n ( >~ is bereikbaar vanuit

-1.7
1

•

De lengte van een pad.

De lengte van een pad is gedefinieerd als het aantal lijnen

in het pad.

De afstand tussen ,tr 1 en ~2.

Indien 17'2 bereikbaar is vanuit 1.::r
1

dan noemen we de lengte

van het laatste pad van ·'l.i'"'1 naar ~ de afstand van 1)-1 en "1Y20

Notatie d( V"1' 172)

4.2 Een toepassing van de bijbehorende matrix.

Men kan geinteresseerd zijn in de afstanden tussen de punten .

van een digraaf. In eenvoudige gevallen zoals bijvoorbeeld in

figuur 11 ziet men dit direct. Voor dit voorbeeld geldt:

d('lJ.; ,""2) = 1

d (1/2 t 1?'"1 ) = 1

d(1r2 ,1.9"'3) = 2

d('lY
3

, 17
2

) =co

d('b-4, v-5) = 1

Vetc. "

(1) Ontleend aan [2J •
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Stelling.(1)

Het aantal banen van ~ naar~. in eendigraaf D, met lengte
i J C·)

rwordt gegeven door het element a .. ~ van de matrix Ar(D).
J.J

Voorbeeld.

Passen we deze stelling toe op het voorbeeld van figuur 11 •

•

A =(~ gHg)
o 000 ('!

00000

1 0 000
o 1 100
o 0 000
o 0 000
o 0 0 0 0

(

0 1 1 0 0
. 10000

A3= 0 0 0 0 0
o 0 0 0 0
00000

A4 = (g ngg)
00000
00000

We merken allereerst op dat A2 = A4•
Derhalve geldt:

A2n = A
2

n = 2, •••••.••••

A
2n+1 = A3 n = 2, •••...••••

Uit A

d(V'1,17 2 )

d(V- 1 '~3)
d(~2,tr-1)

d ( 1>-l' '1?"1)

Uit een nadere inspectie

=J
= 2}

van de matrices blijkt:

Er is dus een "lus" aanwezig!

We noteren hier d·(1r1'~1) omdat het hier niet de afstand ~sen

.'t> 1 naar ~1 betreft. maar de lengte van een baan van 1,)- 1 naar

~. De afstand evenwel was gedefinieerd als de kortste baan'

van een punt naar een ander punt.

Verder merken we nog op dat:

: ~ j Uit A
2 '.

Samengevat:

Er bestaan uitsluitend een of meerdere banen' tussen de punten

'1.71 en ~.~ en '1...--""'-3'~ en 'l.r' l' 'tY2 en1.SV'3 en vanzelfsprekend

tuss~n 1.J1 en V-;, 1r2! en ..,.,.. 2'1.7' 3 en 'l.Y3 ,'I.7""'4 en 'l7' 4' 't9" 5 en 17-5·

(1) Voor een
. ~
)

bewijf: zie
i
'}

bv. [aJ.
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Uit dit eenvoudige voorbeeld blijkt dat het mogelijk is bij

de analyse van digrafen gebruik te maken van "mechanische"

bewerkingen i.c. de matrixvermenigvuldiging.

5. Nabeschouwing.

In dit rapportje hebben we aangetoond dat met behulp van de

grafentheorie bruikbare modellen kunnen worden gekonstrueerd

van systemen.

Aan een aantal voorbeelden hebben we laten zien dat verschillende

in de organisatieleer toegepaste schema's kumnen worden opgevat

als digrafen. Een voordeel hiervan is dat we nu in staat zijn

deze schema's te formaliseren. Bij de bestudering van systemen

zullen we veelal modellen hanteren(1). De in de grafentheorie

ontwikkelde analysemethoden kunnen ons van voordeel zijn zoals

blijkt uit paragraaf 4.2. van dit rapport.

We merken tenslotte nog op dat de samenhang tussen de grafen.

theorie en "schema's" zoals pert-d1ggrllmmen, fabrikageschema's

e.d. evident is.
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