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For første gang siden DORSnyt blev til
ORbit er bladet blevet virkelig forsinket.
Bevares, det er ikke fordi vi tidligere
har været præcise som de Schweiziske
jernbaner, men ORbit har altid været
»på gaden« i god afstand til næste
deadline.

god lejlighed til uden alt for meget teori
at beskrive sit projekt på 2-3 sider for
andre operationsanlytikere for at overbevise andre om at netop deres projekt
er interessant.

Spørgsmålet er om det er værd at
lægge den energi og de resourcer i
I den ånd skulle dette blad have været
ORbit, som det kræver. Ser vi rundt
trykt i starten af august og sendt ud til
omkring os er der langt større ORmedlemmerne i løbet af august måned. selskaber, som bla. kommunikerer via
Desværre var det klart ved deadline,
et blad, der er dårligere end vores.
at vi havde et massivt underskud af
Australske ASOR har f.eks. næsten
materiale. Redaktøren og bestyrelsen
dobbelt så mange medlemmer som
måtte derfor igang med en intensiv jagt DORS. Alligevel er deres 4 årlige udgipå materiale vi kunne bruge i bladet.
velser præget af samme mentalitet
Resultatet er her 1,5 - 2 måneder
som DORSnyt til sidst var udtryk for
senere.
- indhold for indholdet skyld. Artikler i
ORbit skal som udgangspunkt kunne
Redaktionen og bestyrelsen prøver
læses af mange, ellers er de ikke inteløbende at finde materiale og opfordrer ressante for DORS’ medlemmer. ORbit
folk til at skrive en artikel til ORbit. Det
udgiver prinipielt ikke artikler som kun
må blot konstateres, at mens ORbit i
kan læses og forstås af en eller to perstarten hele tiden havde en lille buffer
soner. En del af vores mission er netop
af artikler er vi nu tilbage til situationen
at være bro mellem universiteterne og
omkring DORSnyt. Redaktionen og
industrien. Der sker meget interessant
bestyrelse bruger en god del af sin tid
OR i Danmark og verden omkring os,
på at »jagte« materiale til ORbit. Hvorog det vil vi gerne viderebringe i ORbit.
for er det så svært at få folk til at skrive? Så hvis du skriver skal vi nok trykke det.
F.eks. for speciale-studerende er det en
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Formanden har ordet
I sidste nummer af ORbit nævnte jeg fire områder som DORS, efter min opfattelse, bør gøre mere ud af. Det drejer sig om netværk, eksponering af optimering
og operationsanalyse i pressen, samarbejde ud over hovedstadsområdet og
arrangementer som handler om andet end transport.
Samarbejdet ud over hovedstadsområdet har vi taget hul på. DORS’ bestyrelse
har nemlig haft besøg af Alexis Tsoukiàs, som er præsident for den Europæiske
OR sammenslutning EURO. Læs mere om det inde i bladet. Som bekendt har
DORS også udfordringer med at nå ud i den danske provins, og nu skal vi snart
se at få gjort noget ved det. Helt konkret vil jeg – og måske også andre bestyrelsesmedlemmer – tage ud og besøge OR-miljøerne i provinsen og få en snak om
hvad DORS kan gøre for igen at blive et virkeligt landsdækkende selskab. Forslag
til hvem vi skal besøge modtages med glæde.
Det sidste af de fire områder var at fokusere på mere end bare transportområdet.
Det er naturligvis vanskeligt når alle bestyrelsens medlemmer arbejder i transportvirksomheder eller forsker i emner indenfor transportområdet! Af de to arrangementer vi hidtil har holdt i efteråret var det ene da også et »hard-core« transportarrangement. Godt 30 deltagere havde fundet ud til CTT på DTU for at høre tre
spændende præsentationer om optimering og simulering af køreplaner.
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Efterårets andet arrangement var til gengæld af mere generel karakter. Vi fik en
præsentation af modelleringssproget GAMS og en anden af Mosel. Arrangementet blev holdt på HC Ørsted instituttet, og selvom der ikke var meget mere end 20
deltagere, blev der en livlig debat om fordele og ulemper ved GAMS og Mosel.
Efterårets sidste arrangement er »karriere-arrangementet«, hvor et antal virksomheder og organisationer kommer og fortæller om hvordan det er at arbejde som
operationsanalytiker hos dem. Når dette læses er arrangementet sikkert allerede
annonceret – og jeg tør godt love at det ikke bare bliver transportvirksomheder!
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Af David Pisinger

Tre gode på hylden
Anbefalingerne på tre gode operationsanalyse-bøger kommer
denne gang fra David Pisinger, professor ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet.
Jeg må tilstå at det har været en rigtig svær opgave at vælge tre gode fra hylden. Der findes rigtig mange OR bøger som jeg
holder af, så det er en hård opgave kun at udvælge tre. For at leve op til redaktørens krav, valgte jeg dog et objektivt kriterie
for udvælgelsen: Jo mere slidt omslaget på en bog var, des mere er den blevet brugt, og følgelig des mere fortjener den at
blive bragt i ORbit. Dette kriterie betød desværre at min Knapsack bog fra 2004 ikke kommer med, da coveret endnu ikke er
blevet slidt tilstrækkeligt, men til gengæld fandt jeg følgende tre fremragende bøger.

Network Flows: Theory, Algorithms and Applications
af Ravindra K. Ahuja, Thomas L. Magnanti, og James B. Orlin
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Netværksoptimering er et klassisk
emne på de fleste OR-kurser, både på
grund af algoritmernes umiddelbare
skønhed, men også på grund af problernes generelle anvendelighed. Det
er ofte blevet sagt at uanset hvilket
optimeringsproblem man betragter, så
ender man med at løse et korteste-vej
problem, et maksimalt strømningsproblem, eller et knapsack problem.

den særligt egnet til praktikere. Eneste
ulæmpe ved bogen er at der er en
del gentagelser i de forskellige afsnit.
Forfatterne har formentlig ønsket at
kapitlerne kan læses hver for sig, men
desværre betyder det at man slæber
rundt på 10-15 procent ekstra papir. Det
er også tydeligt at opgaverne i bogen
har haft en lavere prioritet, idet der er
en del fejl i disse.

Ahuja, Magnanti og Olin’s bog dækker
de mest grundlæggende netværksproblemer, dvs. Korteste vej, mindste
udspændende træ, maskimal strømning, tildelingsproblemet, matching,
min-cost flow problemet samt multicommodity flow. Der er skrevet mange
bøger om disse emner, så grunden til
at jeg fremhæver Ahuja, Magnanti og
Orlin skyldes at den er meget klart skrevet, samtidig med at den kommer godt
i dybden med de fleste emner. Der er
rigtig mange gode eksempler på hvor
algoritmerne kan anvendes, hvilket gør

Et af bogens bedste kapitler er appendix C som kort og præcist beskriver
Simplex algoritmen, kolonnegenerering
m.m. Jeg har ofte benyttet appendix C
som erstatning for omfattende bøger
om lineær programmering. Det rummer
alle de vigtigste begreber og beviser,
blot kogt ned til 18 sider. I appendix A
kan man endvidere få en god introduktion til effektive datastrukturer, ligesom
appendix B redegør for NP-fuldstændighed.
Bogen er set til 121 dollar på Amazon.
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Integer and Combinatorial Optimization
af G. L. Nemhauser og L. A. Wolsey
Nemhauser og Wolseys bog er OR-verdnens modstykke til Harry Potter. Den har
alt hvad hjertet begærer, måske med undtagelse af humor. Det er ofte blevet sagt
at hvis man vil lave noget seriøst arbejde
indenfor optimering er Nemhauser og
Wolsey et »must«, og påstanden står
stadig ved hævd.
Ved første øjekast er Nemhauser og
Wolsey svær at gå til. Stoffet virker dårligt
organiseret, og dens tykkelse kan få en
til at miste pusten. Men efterhånden som
man bliver fortrolig med den indser man
hvor meget viden den rummer, og det
bliver nemmere og nemmere at finde de
relevante afsnit.

uligheder, relaxeringer etc. Wolseys
noget senere bog om Heltalsprogrammering rummer nogle af disse emner,
men den er mindre grundig og kommer
ikke så vidt omkring som Nemhauser
og Wolsey.
Det indledende afsnit om lineær programmering kan man finde bedre
beskrevet andre steder, så det anbefales at supplere Nemhauser og Wolsey
med en god bog om LP. Men uanset
dette, hører Nemhauser og Wolsey
stadig til en af mine yndligsbøger.
Til den sølle sum af 99.65 dollar på
Amazon (paperback), er den et fund til
prisen.

Efter min mening er de bedste afsnit om
heltalsprogrammering, teorien om lovlige

Combinatorial optimization : algorithms and complexity
af Christos H. Papadimitriou og Kenneth Steiglitz
Papadimitriou og Steiglitz bog udkom
første gang i 1982, men den er løbende
blevet opdateret, så den i dag stadig
fremstår som en fremragende opslagsbog indenfor kombinatorisk optimering.
Bogens styrke er, at den bygger bro
mellem operationsanalyse og datalogi.
Stort set alle de klassiske modeller fra
operationsanalysen bliver beskrevet på
en kort og præcis form. Samtidig bliver
algoritmerne analyseret med hensyn til
køretid og pladsforbrug.
Bogen giver en grundig introduktion til
lineær programmering og heltalsprogrammering, samt søgebaserede algoritmer
som branch-and-bound og dynamisk
programmering. Som læser får man lært
tilpas meget teori til selv at kunne udvikle

og analysere algoritmer til løsning af
kombinatoriske optimeringsproblemer.
Som opslagsbog er Papadimitriou og
Steiglitz excellent. Den dækker emner
som lineær programmering, korteste
vej, maksimal strømning, matching,
vægtet matching, traveling salesman
problemet, heltalsprogrammering m.m.
Der er også afsnit om approximation og
NP-fuldstændighed, som kort og godt
beskriver de grundlæggende begreber.
Bogen er fundet på Amazon til 13.57
dollar (paperback) hvilket giver den det
bedste pris/kvalitet forhold blandt de
tre gode. På Amazon får den da også
5 af 5 mulige stjerner i brugerevalueringerne.
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By Victor Vidal

Ole Rømer — The first operational
researcher in Denmark
Ole Rømer is usually remembered as the discoverer of the
finite velocity of light, in opposition to Descartes that argued
that light travels at an infinite rate. He estimated the speed of
light to be 299,696 km/second. He sought to prove the Copernican theory (that the earth moves around the sun). He never
did prove it, but developed and constructed two telescope
instruments, important artefacts in astronomy, demonstrating
both engineering creativity and craft.

Introduction
The main message of this paper is to
argue that some of the tasks and projects carried out by the Danish mathematician, astronomer, and engineer Ole
Rømer after coming back from Paris in
1681 and becoming both royal mathematician and professor of astronomy,
and administrator in the enlightened
absolute monarchy of Christian V, can
be characterized as belonging to what
now-a-days is known as the discipline
Operational Research (OR). Some of
these administrative tasks were: Master
of the Mint, Purveyor of the Royal Harbours, Inspector of Naval Architecture,
Advisor on Pyrotechnics and Ballistics,
Commissioner of Highways, Chief
Justice of the Supreme Court, Chief Tax
Assessor, Mayor of Copenhagen, Prefect of Police, Senator, and Head of the
State Council.
OR is a relatively new discipline and
its origins are normally associated with
the Second World War when a group of
distinguish scientists (physicists, mathematicians, statisticians, engineers,
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geneticists, etc.) was formed to advise
There is no doubt that OR has been
the British military on matters relating
practised in different industrialised
to the most efficient conduction of war
countries before the Second World War.
operations. The essential methodology
In Denmark, Professor Arne Jensen
used was the
(1980) dates back
»The range of Ole Rømer’s the beginnings of
developments of
models connecting work first really became
OR to the paper
known with the publication “Busy”, written
proposed action
in 1910 of his notebook,
with subsequent
by the telephone
Adversaria, the only one
effect; to devise
director F. Johannto survive the Copenhagen sen in 1907. The
means for empirifire of 1728«
cal observations
problem was
and record which
related to determight test and
mining the limit
assess the reliability of such assumpfor the loading of telephone lines. He
tions; to use operations as the experiused the classical marginal analysis
mental laboratory; and to analyse the
from economics, probability theory and
results as thoroughly as the precision
statistics to determine the most rational
of measurements permits. Using a
solution. This solution was implemented
modern meta-theoretical terminology,
by the Danish Government. Therethe problem or phenomena in study will after the Telephone Company hired
be objectivised following the principles
a mathematician to deal with several
of natural sciences; this is called as
operational problems; this was the
Machine Thinking, i.e. a thinking form
beginnings of what is now known as
been analytical and based on the prinQueuing Theory. This mathematician
ciples of reductionism (decomposition)
was A.K. Erlang that in the period of ten
and mechanism (Vidal, 1994).
years (1907-1917) within the company
created mathematical models which
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became the foundation of all dimensioning within telephony.

was published by the Danish Scientific
Society (Eibe and Meyer, 1910). This
book is mainly written in Latin, some
Ole Rømer never published any of his
few remarks in Danish and in some
achievements and discoveries. In a
places comments in a secret language
letter to Gottfried Leibniz in spring 1703, (this secret language has been decoRømer explained why he had not pubded).
lished the results of his work. He wrote
that astronomy was the most mechaniFirst Years
cal of all sciences, as it demanded just
as much of the senses and hands as of Ole Rømer was born on 25 September
1644 in Aarhus, Denmark, where he
the intelligence. In his youth, when he
completed his schooling in 1662. When
had worked on Tycho Brahe’s obserRømer was accepted at the University
vations, he had decided that his future
objective would be a precise determina- of Copenhagen he stayed at the home
of Professor Rasmus Bartholin. In 1664
tion of the fixed starts and planets. He
Bartholin was entrusted with the pubhad not written about his observations, because he had not had
time, because he found difficult
to write (his letters and notes disprove this claim, which must be
a sign of modesty), and when he
had to explain his work, there was
always something which had to
be checked, investigated, or was
not finished. He had therefore
never completed anything which
he found worthy of publication.
Ole Rømer’s innovatory method
of determining the position of
stars was through observations
with his new instrument, the meridian telescope – the first model
of the meridian circle, which is
one of astronomy’s most important instruments. These were
inventions of genius, but he only
described them in letters, and
they were first officially described
by his pupil P. Horrebow in Basis
Astronomie in 1735.
The range of Ole Rømer’s work first
really became known with the publication in 1910 of his notebook, Adversaria, the only one to survive the Copenhagen fire of 1728. It was kept by his
widow for many years. In 1739 it was
given to the university library, where it
lay unnoticed until 1907. First in 1910

lication of Thycho Brahe’s observation
tables, which the king Frederik IV had
bought in manuscript from the son of
Johannes Kepler. The task of making a
fair copy and revision turned out to be
rather complicated and needed qualified help, which Rømer could provide.
This work made Rømer interested in
the exact specification of the position

of the stars, an interest that later led
to him constructing ground-breaking
instruments, and making observations
whose precision gave them a lasting
value. The task was finished in 1670,
but by then Frederik IV was dead, and
no resources were made available for
publishing the work.
In 1671 the French astronomer Abbé
Jean Picard was sent to Copenhagen
by the French Académie Royale des
Sciences. His task was to get a precise
determination of Uraniborg’s geographical position to replace the existing,
very inaccurate specification. Precision
was essential, because the best
astronomical tables of the time
were based on Tycho Brahe’s
observations, which related to
the meridian of Uraniborg (Tycho
Brahes observatory on the island
of Hveen, now Sweden). Picard
found the difference in longitude
between Uraniborg and Paris
by ascertaining the moment of
eclipse of one of Jupiter’s moons,
a time that was also determined in
Paris. Ole Rømer assisted Picard,
and developed an interest in Jupiter and its moons which later bore
rich fruit in his investigations.
Jean Picard was very interested
in the revised edition of Thycho
Brahe’s tables, and was convinced
he could raise the money to have
them published in Paris. The king
Christian V accepted the offer,
but on condition that Ole Rømer
took the manuscript to the Danish
envoy in Paris. It turned out, however,
that money was not forthcoming in
Paris either. In 1707 the manuscript
was returned to Denmark, and was not
published until the twentieth century.
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Paris
Ole Rømer arrived in Paris in the spring of 1672 and stayed
for several years. Later – probably in 1676 – he became a
member of the Académie Royale des Sciences, where he
met Europe’s greatest scientific talents. The members of
the academy had board and lodging at the academy, which
contained an observatory, laboratory, library and meeting
rooms. The members collaborated to a great degree, and
their findings often appeared as the work of the academy, not
of individuals.
The methods that Rømer and Picard used to determined the
difference of longitude between Paris and Uraniborg was
based on early observations of Jupiter and its moons. Knowledge of the succession of eclipses of Jupiter’s innermost
moon left a great deal to be desired, and so Rømer made
systematic observations in the next few years. His main findings, the so called “hesitation of light”, were presented in a
lecture to the academy on 21 November 1676. The secretary of the academy wrote a report, which was published on
7 December in the journal of the academy under the title:
Demostrations touchant le movement de la lumiere par M.
Römer de l’Académie Royale des Sciences.
For several years Ole Rømer had observed the eclipses
of Jupiter’s innermost moon. It is so close to the planet
that it disappears into its shadow during each orbit, and by
observing when two consecutive eclipses occur, it is possible to determine the length of time taken by the moon to
orbit. From that can be calculated the times for the following
eclipses, and they turn out to occur at the predicted times, as
long as the distance between the earth and Jupiter is roughly
the same. But Rømer observed that if the calculations were
made when Jupiter was in opposition to the sun, there was
a delay, which increased as the distance between the earth
and Jupiter grew. At its greatest the delay was around 1000
seconds. When Jupiter drew nearer the earth, the delay
decreased. Rømer argued that this phenomenon could only
be explained by the revolutionary idea that light took time to
travel.
Ole Rømer understanding of mechanics also excited admiration. A characteristic of all the apparatus and instruments
which Rømer constructed in France and later in his life
was that they were simple and functional. For example, he
constructed a planetarium, a model of a solar system, in
which a crank set the planets in motion at the correct relative
speeds, while at the same time the moon moved round the
earth. A counter showed the length of the time that one turn
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of the crank represented. With this and similar machines he
showed that the rational form for the cogs of a cogwheel is
epicyclical. He constructed many of these apparatus for the
French king, who gave them as present to important foreign
visitors or as presents when he was visiting other kingdoms.
As a mathematician he developed formulas to solve equations, made a new proof of Pythagoras theorem, worked with
magical squares, developed formulas for interpolation and
geometrical progressions, and solved several problems of
geometry
In cooperation with Philippe de la Hire he worked out how
to provide water for the great fountains in Versailles, which
needed a great deal of calculation. The water not only had to
be transported a long distance, but it also had to be divided
and the pressure maintained so that all the fountains rose
to the same height. In addition, a return channel was necessary, and the dimensions of the pipes had to enable them
to withstand the pressure and the internal and external corrosion.
The recognition that Ole Rømer enjoyed in France is shown
by the fact that he became tutor to Louis XIV’s only son, The
Great Dauphin.

Back to Denmark
In the spring of 1681 Rømer returned to Denmark, where he
became professor of mathematics and astronomy at the University of Copenhagen, and director of Runetaarn observatorium. However he was also given a number of other tasks.
He introduced a new rational system of weights and measures, with its own standards bureau; he was in charge of a
survey and land registry of the whole country (for which he
constructed a cart which could measure distances precisely);
for Copenhagen he was responsible for building regulations,
bridge constructions, lighting, the water supply, sewers, the
fire brigade and the police force. Rømer was appointed to
the challencery in 1688, the Supreme Court in 1694, the
council of justice in 1697, became police chief of Copenhagen in 1705 and in 1706 was appointed to the state council.
The most significant aspect of Rømer’s work in physics is
his construction of a thermometer. His merit in this area lies
in starting from two fixed points, namely the freezing and
boiling points of water. This meant that for the first time different thermometers’ reading of the same temperature would
be identical. It was very important for Rømer to be able to
take exact temperature measurements, because the metal
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in astronomical instruments expands
or contracts with temperature changes,
and this influences their precision.
It was G.D. Fahrenheit who gave the
thermometer to the world, but in a letter
of 1727 he tells how in 1708 he visited
Rømer in his laboratory, where he was
impressed to see thermometers which
gave concurring measurements. However, Fahrenheit used a different division
of the scale.
Ole Rømer died on September 1710.

A problem solver in Denmark
Ole Rømer was without any doubt a
great scientist, a great engineer and a
great administrator. Looking at what he
was doing in Denmark after his return
from Paris, we can conclude that Ole
Rømer was primarily a remarkable
practical, intelligent and creative person
that combined great scientific and engineering knowledge with administrative
know-how and in direct line to the autocratic king. He was a problem solver;
therefore he deserves to be called the
first operational researcher in Denmark.
Research about the work of Ole Rømer
has primarily focused on his contributions to astronomy, mathematics and
engineering. In a recent publication
(Frederichsen et al, 2004) several
papers present research related to Ole
Rømer’s work as an administrator.
The absolute monarchy was established in Denmark on 1660. The absolute
king wanted order, effectivity and ways
to finance war in an agrarian society.
A lot of reforms were implemented.
The main task of a professor besides teaching was to serve the king
with administrative duties. Scientific
research was done as a hobby and the
first scientific society in Denmark was

first established thirty years after Ole
Rømer’s death. Three main reforms
that were designed and implemented
by Ole Rømer with the full support of
the king were: a new system of weights
and measures from 1683, surveying of
roads, and the calendar reform of 1700,
the introduction of the Gregorian calendar in Denmark.
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after the turn the 19th century his Adversia were unearthened in the Royal
Library, and they throw light on the wide
range of his activities as well as on the
magnitude of his work, much of it well
ahead of its time.

Bernt, Ole (1994) Ole Rømer – På
stjernernes vej, Forlaget Aros, Aarhus
(in Danish).
Eibe, Thyra and Meyer, Kristine (eds.)
(1910) Ole Rømers Adversia, Copenhagen.

Jensen, A. (1980) Traffic, Operational
Research, Futurology, North Holland,
Amsterdam.
Vidal, R.V.V. (1994) A Sociological
Study of Operational Research, PhD
thesis, Institute of Cultural Sociology,
University of Copenhagen, unpublished
manuscript, p.140.

Af dr.techn. René Valqui Victor Vidal
(email: vvv@imm.dtu.dk). Docent ved
Informatik og Matematisk Modellering
på DTU.
Victors vigtigste forskningsområde
er problemstrukturering og løsning
indenfor matematisk modellering,
samfundsvidenskab og billedkunst.
Han underviser i Systemisk OR og
i Kreativitet og Problemløsning på
IMM.
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artikel
af Jesper Larsen

OR »down under«

Curtin University of Technology

Curtin University of Technolgy i Perth i Vest-Australien var i
dagene 26. - 28. september vært for den 18. Australske ORkonference – ASOR ’05. Det australske OR-selskab, ASOR,
tæller ca. 400 medlemmer, hvoraf ca. 45 deltog i ASOR ’05,
medregnet de udenlandske deltagere var der ialt omkring 55
deltagere. Som et nyt forsøg havde man om tirsdagen fokuseret specielt på anvendelser og case-studies. Her var der
kun en »stream« hele dagen, hvorimod der om mandagen
og onsdagen var to »streams«.

»Laid back« planlægning
Hvis man skal generalisere og sætte ord på den australske
folkesjæl er »laid back« - bedst oversat med »afslappet« - et
af de første udtryk man kommer i tanke om. Dette var også
integreret i konferencen. Programmet var først blevet færdigt i de sidste dage op til konferencen, og blev endda efter
det var lagt på nettet som det »officielle« program ændret.
Hvorfor det blev ændret henstår lidt i det uvisse for et andet
»laid back« initiativ var at ingen af sessionerne, dvs. blokke
af foredrag, var ordnet efter noget tema. Normalt vil man
gruppere foredragene så de har et eller andet til fælles. Her
var foredragene placeret uden noget mønster. Det var man
stolt af for så kunne man gå rundt fra foredrag til foredrag.
Det havde man jo også kunne ellers. Nu fik det bare den groteske effekt at på en så relativt lille konference som denne lå
de to eneste foredrag indenfor telekommunikation på samme
tid. Et andet eksempel er, at konferencens to foredrag om
optimering i forbindelse med kræftbehandling var placeret i
hver ende af konferencen. Et andet mere morsomt eksempel
på »laid back« planlægning var bussen, der bragte os til og
fra universitet tirsdag eftermiddag afgik 30 min. tidligere end
annonceret, fordi en af buspassagererne mente, at alle var til
stedet – det var de bare ikke.
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Hovedtalere
Konferencen havde 5(!) hovedtalere. Der var tale om ShuCherng Fang fra North Carolina State University, Masao
Fukushima fra Kyotos Universitet, George Nemhauser fra
Georgia Tech, David Ryan fra Auckland University og endelig
Horst Hamacher fra det tekniske universitet i Kaiserslautern.
De enkelte foredrag var af stærkt varierende kvalitet. David
Ryans og Horst Hamachers foredrag skal fremhæves som
positive oplevelser. Begge forelæsere formåede at formidle
deres budskab på en interessant og engageret måde. David
Ryan brugte et eksempel fra produktionsoptimering til at
diskutere anvendelsen af operationsanalyse og vores rolle
som operationsanalytikere. Horst Hamacher gav eksempler
på problemstillinger indenfor strålebehandling ifm. kræft
behandling, hvor optimering og specielt heltalsprogrammering kan yde et bidrag. Han afsluttede med at opfordre andre
til at deltage i udforskningen af de mange interessante problemstillinger. George Nemhauser fremhævede i sit foredrag
at heltalsprogrammering med fremskridtene indenfor hardware og algoritmer er klar til at løse operationelle problemer
og kom med eksempler herpå.

Konklusion
Overordnet set var konferencen en dårlig investering. For
660 australske dollars (ca. 3100 kr) havde man forventet sig
mere. Planlægningen var elendig. Hele tirsdag eftermiddag
blev i sidste øjeblik afsat til et Ilog arrangement. Det burde
ligge i udkanten af konferencen. De fleste ved i forvejen hvad
Ilog står for, og er kommet for at præsentere projekter og diskurere med hinanden. Derfor var der ikke mange der deltog i
Ilog arrangementet. Bedre næste gang - gerne meget bedre.
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anmeldelse
af Niklas Kohl

Anmeldelse af “Real World Operations
Research: The Woolsey Papers”
Da jeg for godt et år siden sluttede på min tidligere arbejdsplads Carmen Systems fik jeg bogen Real World Operations
Reseach: The Woolsey Papers som indeholder en samling
af Gene Wolseys artikler om operationsanalyse i praksis. Jeg
fik læst den her i sommerferien og det var ikke
en dag for tidligt. Woolsey
er OR professor ved Colorado School of Mines og
har gennem årtier været
en særdeles kontroversiel
person I det amerikanske
OR miljø. Han har gjort
sig kendt med det synspunkt, at OR skal fungere
i praksis. Han har sådan
set ikke noget imod teoretisk arbejde med udvikling
af OR værktøjerne, men
vender sig kraftigt imod
projekter som foregiver at
løse virkelige problemer,
men som i virkeligheden
ikke gør det.
Selvom bogen bare er
på 156 sider indeholder
den ikke mindre end 33
små artikler skrevet af
Woolsey siden 70erne.
De er opdelt efter tema;
uddannelse af fremtidens
ledere, markedsføring af
OR, konsulentarbejde,
real world OR, projekter
for offentlige myndigheder og OR: fortid, nutid
og fremtid. Men egentlig kredser de om alle om de samme
pointer.
Et synspunkt som går igen i mange af artiklerne er, at man

ikke skal begynde og give gode råd om noget man ikke selv
har dyb indsigt i. Derfor kræver Wolsey af hans studerende,
at de først skal prøve at arbejde med det de senere skal
foreslå forbedringer på. En af artiklerne handler om et studenterprojekt hvor der
skal udvikles metoder til
at bestemme hvilke veje
som skal asfalteres i et
eller andet – formodentlig
landligt – amerikansk amt.
Men inden de studerende
blev sluppet løs på problemet skulle de selv ud
med skovle og fylde huller
i grusveje! I andre cases
kører operationsanalytikeren rundt i skraldebil,
eller ølbil eller gaffeltruck.
Man kan selvfølgelig altid
diskutere hvor meget der
skal til, men jeg er helt
enig i, at der er langt farligere for en operationsanalytiker at vide for lidt
end for meget om praksis.
I en anden artikel foreslår
Woolsey følgende opgave
i et OR kursus. De studerende tages med ud og se
en fabrik og præsenteres
for problemet med at minimere den tid som bruges
til opsætning og omstilling
af en af maskinerne. Herefter skal de på en side
foreslå ”quick and dirty”
løsningsmetoder. Besvarelserne gives til værkføreren og der
gives karakterer efter følgende princip: Hvis værkføreren ikke
kan forstå forslaget dumper den studerende. Hvis han kan
forstå det består den studerende og hvis værkføreren endda
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kunne finde på at bruge forslaget får
den studerende topkarakter.
Woolsey går ind for simple løsninger
som virker. I en af artiklerne præsenterer han reglerne ”Until you have
exhausted the set of simple-minded
answers, do not proceed to sophisticated answers” og ”don’t do with more
when you can do with less”. Det lyder
jo temmelig oplagt, men ligger langt
fra den traditionelle OR undervisning
hvor focus snarere er på komplekse
løsningsmetoder end på at finde 80%
løsningen på 20% af tiden.

rapporten til chefen, tog chefen side to,
kastede den ind i brændeovnen, læste
første side og sagde ”This report is
incomplete” hvorefter operationsanalytikeren må finde grønnere græsgange.
Politisk og kulturelt befinder Woolsey
sig altså langt fra den virkelighed vi
kender til i Danmark. Jeg skal være
den sidste til at opfordre læserne til
at fremsætte voldstrusler, kritikløst
følge chefens befaling eller arbejde for
stater som hælder bomber i hovedet på
sagesløse mennesker. På den anden
side skal det ikke skjules at kultur, politik og normer varierer en del fra land
til land. Som internationalt arbejdende
operationsanalytiker er det bestemt
noget man bør være opmærksom på.

Woolsey er også meget amerikansk.
Han beskriver sig selv som højre ekstremist og arbejder gratis som konsulent for tilstrækkeligt højreorienterede
regeringer hvilket bl.a. har indbragt ham Som man nok kan gætte er bogen ikke
en medalje fra Israels flyvåben. Han har spækket med formler og eksistens- og
også nogle meget
entydighedssæt» “don’t do with more when ninger må man
håndfaste meninyou can do with less”. Det
ger om hvordan
også kigge langt
lyder jo temmelig oplagt,
man får folk til at
efter. Den er dog
men ligger langt fra den
gøre hvad men
ikke blottet for
beder dem om. De traditionelle OR undervissammenhæng
ning...«
skal simpelthen
med nogle af de
bare fyres hvis de
klassiske OR
ikke makker ret.
modeller og metoStuderende skal derimod trues med
der. F.eks. optræder lineær programfysisk vold og med at blive smidt ud. I et mering, Clark & Wrights savingsmetode
case study fra Mexico er den centrale
(ruteplanlægningsheuristik), simulation
del af løsningen, at lagerforvalteren
og warehouse location i nogle af artikkøber en pistol som han bruger til at
lerne. Det er dog sjældent modeller
tvinge kollegerne til gøre som han vil
og metoder i klassisk forstand som er
have det.
nøglen til løsningen! EOQ (Economic
Order Quantity også kendt som Wilsons
Chefen har altid ret og man skal altid
formel) tages under kærlig behandling
gøre hvad man får besked på. I en af
i en hel artikel, som konkluderer, at
historierne får en ung operationsanalyforudsætningerne for at anvende den
tiker til opgave at analyse størrelsen på praktisk taget aldrig er tilstede.
en stål-valse som skal skulle indkøbes
for et fler-cifret millionbeløb. Resultatet
Vi plejer at skelne mellem ”hård” og
af analysen skulle sammenfattes på en ”blød” OR og reelt er der – i hvert fald
side. På grund af problemets kompleki Danmark – tale om to fagområder
sitet var operationsanalytikeren ude
som ikke har meget med hinanden at
af stand til at sammenfatte på mindre
gøre. Woolsey er nok mest ”blød”, men
end halvanden side. Da han afleverede bogen virker relevant og vedkommende
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for en praktisk orienteret ”hård” operationsanalytiker som undertegnede.
Vel har Woolsey ikke ret i alt og vel er
der veldokumenterede eksempler på
de komplekse løsningsmetoders nødvendighed, men Woolseys bog hjælper
os med at huske på at modeller og
metoder er til for at løse virkelighedens
problemer og ikke omvendt. Og det på
en letlæst, direkte og underholdende
måde.

Af Niklas Kohl (email: niko@dsb.dk).
Ph.d., Chefkonsulent, DSB Planlægning.
Inden Niklas kom til DSB arbejdede
han med med udvikling og implementation af systemer til planlægning
af personale og materiel i tog- og
flyindustrien for Carmen Systems.
Han har skrevet et antal artikler om
planlægningsproblemer i tog- og flyindustrien. Siden 2004 er han formand
for DORS.

The Woolsey Papers, af Robert E.D.
Woolsey. Redigeret af Richard L.
Hewitt. Lionheart Publishing. 164
sider. ISBN 1-931634-25-4. Set til 20
US dollars på Lionheart Publishings
hjemmeside
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Af Steen Larsen

Anvendelse af OR-metoder til planlægningen i
DSB S-tog
S-tog har gennem de sidste 4-5 år målrettet øget
anvendelsen af OR-metoder i den strategiske, den
langsigtede planlægning og den kortsigtede planlægning.
Dette er sket ved rekruttering af en række nye medarbejdere,
investering i nye IT-systemer og samarbejde med eksterne
konsulenter og forskningsinstitutioner. Kombineret med den
mangeårige erfaring med trafikplanlægning, som findes i Stog har disse nye tiltag forbløffende hurtigt båret frugt, og
resultaterne kan allerede nu ses. Artiklen giver et indtryk
af nogle af de metoder, der har været anvendt samt en
indikation af de opnåede resultater.
Indledning
En stor del af S-togs omkostninger er
direkte relateret til selve togdriften. For
disse omkostninger gælder det, at de
primært dimensioneres af køreplanen.
Selvom køreplanen dimensionerer
omkostningsniveauet, er der ved den
efterfølgende planlægning af materielomløb og tjenester stadig mulighed
for at minimere de endelige driftsomkostninger.
I de følgende afsnit, beskrives hvorledes S-tog gennem de seneste år
har reduceret omkostningsniveauet
gennem brug af metoder kendt fra ope-

rationsanalysen (OR). Der vil endvidere
blive givet nogle udvalgte eksempler på
de opnåede resultater.

besparelserne er på ca. 13%.

Resultaterne er skabt ved at:
• rekruttere nye medarbejdere med
kendskab til OR
• kombinere »gamle« medarbejderes
erfaring med »nye« medarbejderes
OR-viden
• indføre nye IT-værktøjer
• bruge eksterne konsulenter
• samarbejde med forskningsinstitutioner.

Skematisk kan det tidsmæssige forløb
i DSB S-togsplanlægning tegnes som
vist i nedenfor på figur 1.

De mest markante resultater er nået
indenfor materielplanlægningen, hvor

Planlægningsprocessen

Grundet det sekventielle forløb er det
nødvendigt allerede under køreplanlægningen nødvendigt at kunne estimere det endelige omkostningsniveau,
idet vedtagelsen af en køreplan normalt
sker forud for den efterfølgende detailplanlægning. Tilsvarende er det vigtigt
på baggrund af materielplanlægningen
at kunne vurdere de afledte lønomkost-

Figur 1. De forskellige planlægningsfaser hos DSB S-tog
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ninger til lokomotivførerne og så fremdeles.

været muligt at vurdere

For at opnå en drift, der kan gennemføres med minimale
omkostninger, er det derfor essentielt at kunne estimere ud
fra mange forskellige sæt af forudsætninger afhængigt af,
hvor i processen man befinder sig. Allerede tidligt i køreplanlægningsprocessen er der behov for at kunne vurdere forskellige udkast til køreplaner ifht hinanden, f.eks hvad angår
materielforbrug og personalebehov. Sådanne vurderinger
sker typisk ud fra nøgletalsmodeller og simple beregninger.
Når køreplanen senere foreligger på et detaljeret niveau
kan mere nøjagtige beregningsmetoder tages i anvendelse,
hvorved omkostningerne kan estimeres mere præcist. Men
det er først, når den færdige køreplan
foreligger, at det er muligt at foretage
den endelige planlægning og dermed
fastlægge det endelige omkostningsniveau. Da tidsfaktoren ofte gør det
umuligt at ændre en allerede godkendt
køreplan, er det vigtigt at sikre, at det
endelige omkostningsniveau ikke afviger væsentligt fra de tidlige estimater.

• effekten af en forbedret infrastruktur
• ændrede omstigningstider
• omkostningen ved en mere robust køreplan.

Materielplanlægning
Når køreplanen foreligger, er den vigtigste opgave i materielplanlægningen at minimere antallet af kørte togsætkm
- uden at det påvirker kundetilfredsheden negativt. Kundernes tilfredshed måles regelmæssigt i kundeundersøgelserne,
hvor der spørges til »mulighed for at komme til at sidde ned«

Køreplanlægning
Da det i denne artikel er valgt at
lægge hovedvægten på beregninger
og optimeringer, der først foretages
efter, at køreplanen er vedtaget, vil de
betragtninger, der foretages ifbm den
grundlæggende køreplanlægning, kun
summarisk blive berørt.

Figur 2. Variation i antallet af passagerer henover et hverdagsdøgn

ligesom antallet af kundehenvendelser vedr pladsmangel i
Nogle af de betragtninger man tidligt må gøre sig ifbm togene overvåges nøje.
køreplanlægningen er:
Ved optimeringen af materielindsættelsen tages udgangs• Modelberegning af passagerprognoser
• Beregning af materielforbrug, herunder udnyttelse af sidde- punkt i de maksimale passagertal på de enkelte strækninger. Figur 2 viser den typiske variation i antallet af passagepladskapaciteten
rer henover et hverdagsdøgn.
• Beregning af kørte togsætkm, herunder
o Energiforbrug
Til optimering af materielindsættelsen i myldretiderne er der
o Omkostninger til vedligehold og eftersyn
udviklet en model, som overordnet set kan tilgodese et eller
• Beregning af personaleforbrug, først og fremmest til
flere af følgende forhold
lokomotivførere
• Minimere antallet af anvendte togsæt
• Minimere antallet af kørte togsætkm
I forbindelse med optimeringen af materielforbruget er der
• Minimere antallet af stående passagerer, her arbejdes med
udviklet en model, der kan dels minimere antallet af indsatte
2 varianter
togstammer dels udjævne frekvensen af togafgange på de
o Stående passagerer tillades ikke
største stationer og bla samtidig overholde minimum togo Der må kun være en vis procentdel stående passagerer
følge, minimum vendetider og udvalgte omstigningstider.
• Maksimere drifts- og værkstedsErfaringerne med brugen af denne model viser, at det har
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reserverne
• Maksimere siddepladskapaciteten i
myldretiden
• Maksimere det tidsrum, hvor den
ønskede
myldretidskapacitet
kan
opretholdes
Når passagertallene er modelleret på
grundlag af registreringerne i vores
datawarehouse, kan der køres adskillige modelberegninger på blot en enkelt
arbejdsdag. Modellen bruges både ifbm
vurderingen af materielbehovet i de indledende faser af køreplanlægningen og
i den efterfølgende planlægning af driften. En væsentlig forudsætning for validiteten af disse beregninger er naturligvis, at de passagertal, der lægges til
grund for optimeringerne, er modelleret
troværdigt. En stor usikkerhedsfaktor
er, hvordan helt nye opbygninger af
køreplanen vil påvirke rejsemønstret og
antallet af passagerer.

og S-tog er i gang med at implementere
et nyt omløbsplanlægningssystem, der
vil indeholde langt flere muligheder end
beskrevet ovenfor. I S-tog er forventningen til det nye system at kunne dels
optimere driften yderligere dels gennemføre planlægningsprocessen langt
hurtigere end i dag.

Personaleplanlægning
Når materielplanerne foreligger, starter personaleplanlægningen, hvilket i
S-tog vil sige opbygningen af lokomotivførertjenesterne. Dette er en ganske
kompliceret opgave, der indtil for nyligt
blev udført manuelt. I de seneste år har
vi arbejdet med at indføre IT-værktøjer,
der automatisk kan bygge tjenesterne.
Det har givet en række fordele, hvoraf
kan nævnes

• Nemmere udarbejdelse af nødplaner
baseret på de ordinære tjenester
Siden vi i 2002 introducerede sådanne
automatikker, er den tid lokomotivførerne sidder i toget øget med ca
12 minutter pr tjeneste, hvilket alene
svarer til en besparelse på ca 3%. I dag
genereres en stor del af tjenestesættet automatisk kombineret med manuel
planlægning, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt.

Ovennævnte beregninger kræver et
meget detaljeret datagrundlag, hvor
bla hele materielplanen og overenskomsterne er indlæst. I en række
tilfælde, f.eks i tidligere faser af planlægningen kan det være ønskværdigt,
at kunne danne sig et indtryk af hvad
en ændring, f.eks en justeret køreplan
ifbm et sporarbejde, vil betyde for tjene• Mere effektive tjenester
sterne. Her har vi gode erfaringer med,
• Hurtigere gennemløb af planlægnings- at foretage marginalbetragtninger ifht
processen
Da den første prototype blev taget i
døgnprofilen for materielindsættelsen.
anvendelse i 2003, gav det en reduktion • Mulighed at arbejde med flere
Figur 3 viser forskellen på profilen for
alternative
sæt
af
tjenester
i driftsbehovet for togsæt på ca. 7% og
antallet af togstammer under et sporar• Modellere hensyn til arbejdsmiljøet
en reduktion i de kørte togsætkm på
bejde påske-lørdag i 2005 sammenligca. 9%. Besparelserne blev opnået ved
at først at foretage en modelberegning
og dernæst manuelt justere de fundne
løsninger. Siden 2003 har vi foretaget
regelmæssige justeringer både i myldretiderne, men også mere præcise opog nedformeringer af togstørrelserne
henover driftsdøgnet. Status i 2005 er
en besparelse på ca. 13% af de kørte
togsætkm, en besparelse der både
skyldes de anvendte optimeringsmetoder og den løbende udskiftning af
togflåden til togsæt med ca. 30% flere
siddepladser. I den kommende periode
vil S-tog endvidere ibrugtage 31 nye 4vogns togsæt (»halve togsæt«), hvilket
forventes at give mulighed for en yderligere reduktion i antallet af togsætkm på
helt op til 10% - vel at mærke uden at
reducere kundetilfredsheden.
Figur 3. Forskel mellem antallet af togstammer under et sporarbejde påske-lørdag 2005 og
Afslutningsvist kan det nævnes, at DSB

en normal lørdag.
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net med en normal lørdag.
Som det ses af figuren er trafikudbuddet mindre denne
påske-lørdag end på en lørdag uden sporarbejde. For at vurdere, hvor mange tjenester, der er i overskud ifht en normal
lørdag, arbejder vi med skabeloner for en typisk tjeneste. En
sådan skabelon kunne f.eks dække 7 timer og indeholde
• Check-ind
• Kørsel
• Pause
• Kørsel
• Pause
• Kørsel
• Check-ud
Ved at modellere, hvorledes sådanne skabelon-tjenester kan
indpasses i forskellen mellem de 2 profiler, kan det hurtigt
estimeres, hvor mange rådighedstjenester, der kan skabes,
samt behovet for at indkalde ekstrapersonale.
I det her viste eksempel, ses det relativt nemt, at der er
behov for 2 ekstra tjenester sidst på døgnet, hvor der
er 2 stammer mere i drift end normalt. Samtidigt viser

beregningerne, at der teoretisk set bør kunne frigives ressourcer svarende til 18 rådighedstjenester. Det er på grundlag af sådanne overslag, at planlæggerne tilrettelægger korrigeringen af de ordinære tjenester ifbm sporarbejder. Da vi
for et par år siden introducerede denne metode faldt behovet
for overarbejdstjenester grundet sporarbejder med ca. 75%. I
øjeblikket arbejder vi på at udvikle metoden fra at give valide
resultater ved marginalbetragtninger til også at kunne estimere det »minimale« antal tjenester, der kan dække en given
profil. Dette vil f.eks være interessant, hvis man ved introduktionen af en ny køreplan ændrer døgnprofilen markant.
Når man opbygger tjenester er der dog også andre hensyn
at tage end de rent økonomiske. Et andet og lige så vigtigt
aspekt er at kunne vurdere om planen er robust overfor
driftsforstyrrelser. Ses der bort fra de store forstyrrelser og
betragtes kun de mindre hændelser, der forekommer dagligt,
f.eks mindre forsinkelser grundet passagerforhold eller pludseligt opstået fravær i lokomotivførerstyrken, er det vigtig, at
sådanne hændelser ikke får en uforholdsmæssig stor indflydelse på togenes regularitet. Til at undersøge robustheden
i et sæt tjenester har vi fået udviklet et IT-værktøj, der vha
stokastisk simulation kan teste robustheden.

Figur 4. Skærmbillede fra prototypen på et simulationsværktøj til testning af robusthed.
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Figur 4 viser et skærmprint fra den
første prototype.

Personale- og materieldisponering

Figuren viser situationen i et simuleret
Pt. råder vi ikke over egentlige værktødriftsdøgn frem til klokken 7:58, hvor
jer til beslutningsstøtte i realtids-dispoder har været 166 forsinkelser og en
neringen af driftsregularitet på
»Siden vi i 2002 introduce- afviklingen. Dette
95,15%. Farverede sådanne automatikker, er dog undervejs
markeringen på de er den tid lokomotivførerne for så vidt angår
enkelte tog viser
personaledissidder i toget øget med ca
om toget fremføponeringen, da
12 minutter pr tjeneste...«
res som planlagt.
det IT-værktøj,
På København
der anvendes til tjenesteplanlægning
vises bemandingssituationen i opholdogså skal kunne varetage personaleslokalet.
disponeringen. Det er således ambiEn robust hverdag er ikke kun til gavn
for kunderne, men giver også S-tog’s
frontpersonale en mindre stresset hverdag med et bedre arbejdsmiljø og en
øget medarbejdertilfredshed til følge.
På længere sigt er det tanken at
anvende sådanne simuleringer ifbm
analyser af diverse scenarier forud for
en endelig beslutning om strukturelle
ændringer i driften.

tionerne både at kunne forudsige og
detektere driftsforstyrrelser allerede i
opstarten, således at evt korrigerende
handlinger kan iværksættes tidligere
end i dag.
Herudover er vi ved at undersøge
fordelene ved at have prædefinerede
nødplaner liggende for et større antal
»situationer«. Ideen er, at vi ved driftsforstyrrelser automatisk skal kunne
skifte fra normal driftsafvikling til den
bedste af de prædefinerede nødplaner.
Disse planer skal omfatte justeringer til
både tjenesterne og materielomløbene.

Herved håber vi at kunne minimere
generne for kunderne ved en driftsuorden.
Vi ser også løbende på mulighederne
for selv at udvikle små nyttige værktøjer, som kan hjælpe disponenterne ifbm
genopretningen af driften efter en driftsuorden. Der er således i Excel udviklet
et »genindsættelses-skema«, som ud
fra nogle få oplysninger om materiellets
aktuelle placering under en driftsuorden kan optimere indsættelsen af både
materiel og lokomotivførere, når der
skal genoprettes til normal drift.

Hovedresultater
Skal jeg pege på hovedresultaterne
ved at anvende OR-metoder ifbm
planlægningen i en virksomhed som Stog, vil jeg pege på følgende:
• Markante omkostningsreduktioner
• Bedre mulighed for at tilgodese arbejdsmiljøet.
• Bedre mulighed for at vurdere økonomien i planlægningens tidlige faser
• Bedre mulighed for at arbejde ud fra
forskellige grader af detaljering
• Bedre mulighed for at arbejde på et
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strategisk niveau
• Planlægningsprocessen kan gennemføres hurtigere
• Indføre ændringer som ikke tidligere
var muligt til gavn for kunderne.
Selv om indførelsen af nye metoder og
værktøjer i planlægningen har betydet
øgede omkostninger til både løn og
IT-systemer, er der de sidste år genereret årlige besparelser på mere end
det dobbelte af afdelingsbudgettet for
produktionsplanlægningen. Besparelserne er hentet både ved at forbedre
den langsigtede planlægning og den
kortsigtede korrigering af planerne for
personale og materiel.
I løbet af sommeren 2005 har der været
en række hastighedsnedsættelser på
S-banen. Som en konsekvens heraf
blev det besluttet at lave en midlertidig
særkøreplan. En så gennemgribende
ændring af køreplanen er normalt
ganske tidskrævende. Men grundet de
for kunderne generende forsinkelser
valgte man at iværksætte en særkøreplan med kun lidt over en uges varsel.
En opgave det ville have været umuligt
at løse uden brug af IT-værktøjer, der
på grundlag af OR-metoder automatisk kunne generere tjenesterne. Dette
gav anledning til viste forside-historie i
DSB’s medarbejderblad »DSB i dag«.

gen ganske betragteligt.
Den måske største udfordring er efter
min mening at etablere slagkraftige
IT-værktøjer til realtidsdisponeringen
af driften under driftsforstyrrelser. Et
område hvor disponenterne i dag langt
hen ad vejen er overladt til deres egen
erfaring og intuition.

Denne artikel er bragt med tilladelse
fra Trafikdage ved Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet. Artiklen er en del af Steen Larsens indlæg
på konferencen august 2005

Af Steen Larsen (email: stlarsen@stog.dsb.dk). Afdelingschef i Produktionsplanlægning, DSB S-tog a/s.
Steen er uddannet civilingeniør fra det
tidligere IMSOR på DTU. Steen har
siden 80’erne bla beskæftiget sig med
OR i relation til bemandingsplanlægning og produktionstilrettelæggelse,
først som konsulent siden i Girobank
og senest i S-tog.

Nordic Optimization
Symposium i 2006
Planlægningen af næste års store nordiske begivenhed indenfor operationsanalyse skrider frem. DORS deltager
aktivt i planlægningen af Nordic Optimization Symposium (NOS), der finder
sted i DGI byen i dagene 21.-23. april
2006.

mark. Foruden de to hovedtalere forventes der en lang række interessante
foredrag fra nordiske forskere indenfor
optimering og operationsanalyse.

I forbindelse med arrangementet vil
DORS gentage successen med ORbit
Fremtidige udfordringer
Xtra. ORbit Xtra blev udsendt i forbinI forbindelse med arrangementet vil Ilog delse med den store ISMP konference
De fremtidige udfordringer ifbm plantorsdag den 21. april om eftermiddagen på Danmarks Tekniske Universitet i
lægningen synes stadigt at være en
afholde et arrangement med udgang2003. Vi kommer ikke op på et oplag
øget indførelse af optimeringsmetoder
punkt i deres nye produkter og det input på 1500, men alligevel er det for DORS
til støtte for planlæggerne. Næste
de fik fra sidste Ilog møde i Danmark.
vigtigt at udnytte disse begivenheder til
skridt vil så være en højere grad af
at promovere dansk operationsanalyse.
integrering af de forskellige IT-systemer. Hovedtalerne ved mødet er ligeledes
Der vil således blive udgivet et særnumEndeligt vil der blive arbejdet på at øge fastlagt. Det vil dreje sig om Arne Drud
mer på engelsk af ORbit i forbindelse
muligheden at lade planlægningen ske
fra ARKI Consult og Leo Kroon fra Hol- med NOS. Alle deltagere i NOS såvel
som parallelle processer modsat i dag,
land. Førstnævnte behøver nok ikke
som medlemmer af DORS vil modtage
hvor der næsten udelukkende arbejdes yderligere introduktion. Leo Kroon er
bladet. Alle er velkomne til at henvende
sekventielt. Den sidstnævnte udvikprofessor ved Erasmus Universitetet i
sig til redaktionen (orbit@dorsnet.dk)
ling vil kunne reducere den kalenderRotterdam og er ligeledes ansat ved NS med forslag og indlæg.
mæssige udstrækning af planlægninReizigers, Hollands svar på BaneDan[jla]
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Af Niklas Kohl

DORS og EURO
Som nævnt i min leder har DORS haft
besøg af Alexis Tsoukiàs, som er præsident for den Europæiske OR sammenslutning EURO. EURO har 29 nationale
selskaber som medlemmer – herunder
naturligvis DORS. EURO repræsenterer over 10.000 operationsanalytiske
praktikere og universitetsfolk. Alligevel
er EURO en fjern størrelse for de fleste
af DORS medlemmer – og såmen også
for DORS bestyrelse. Alexis besøg var
en lejlighed til at udveksle information.
På det grundlag diskuterede vi også
hvordan DORS og EURO kan styrke
samarbejdet og hvordan flere af DORS
medlemmer kan få glæde af EURO’s
aktiviteter.

Hvad laver EURO?
EUROs hovedaktiviteter er udgivelse
af EJOR, working groups, EURO konferencen, sommer og vinter skoler og
branding af OR. Den vigtigste indtægtskilde er EJOR. Man kan læse mere
om EURO på hjemmesiden www.euroonline.org. Helt generelt er der meget få
danskere som deltager i EURO’s aktiviteter. Det kan der være mange grunde
til, men en af dem er nok manglende
kendskab til hvad EURO har at tilbyde.

EJOR
Med et udgivelsesomfang på over 5000
sider om året kan EJOR ikke siges at
være en tilbud til det individuelle DORS
medlem! Derimod er EJOR velkendt og
velrenommeret på universiteterne.

Working Groups
EURO har 27 working groups. En
working group er et fagligt netværk af
varierende størrelse med forskelligt
aktivitetsniveau. Nogle working groups
er fokuserede på et bestemt anvendel-

sesområde mens andre er fokuserede
på modeltyper eller løsninsmetoder.
Working groups har typisk et årligt
møde/konference. Nogle af dem udgiver et newsletter og redigerer feature
issues af EJOR, bøger o.lign.

gennem sit nationale OR selskab. Skolerne har en længde på to uger, så der
er tid til virkelig at gå i dybden. Af og til
er der danskere med.

EURO konferencen

EURO har nedsat en »task force« som
skal undersøge hvordan EURO kan
»brande« OR bedre. Man kan læse
om ideerne på EURO’s hjemmeside.
Interessant nok er har amerikanske OR
forening INFORMS et lignende initiativ.

EURO konferencen afholdes de år hvor
der ikke er IFORS konference, dvs. to
ud af tre år. Næste gang er sommeren
2006 på Island hvor bl.a. Jakob Krarup
og Martin Zachariasen fra DIKU er
aktive. Man kan læse mere om konferencen på www.euro2006.org.

Sommer- og vinterskoler
EURO Summer and Winther Institute
(ESWI) er et tilbud til unge forskere
primært på Ph.D. og post doc niveau.
Hver skole har et bestemt fagligt tema
og for at deltage skal man indstilles

Branding af OR

Hvad kan DORS gøre?
EURO har helt åbenbart en række
tilbud, som vi som danske operationsanalytikere kunne få mere ud af. På det
jordnære plan kan DORS selvfølgelig
gøre mere for at promovere EURO. Om
vi kan og skal gøre mere, og i givet fald
hvad, skal DORS bestyrelsen tage stilling til i den kommende tid.

Nyt Censorkorps
Som bekendt er der et fælles censorkorps for matematik (inkl. operationsanalyse) ved KVL og DPU samt
universiteterne i København, Roskilde,
Syddanmark, Århus og Ålborg.

relaterede institutter snart modtage
opfordringer til at indstille, hvilke af
de nuværende censorer, der ønskes
genbeskikket, og hvilke personer, der
ønskes nybeskikket.

Beskikkelsesperioden for det nuværende korps udløber d. 31. marts 2006,
og processen med at finde et nyt korps
er gået i gang.

Hvis du har interesse i korpsets sammensætning, kan du gøre dine synspunkter gældende enten gennem dit
institut e.l. eller direkte til undertegnede.
Specielt er det muligt at bringe sig selv
forslag på korpsets hjemmeside:

I den anledning vil de nuværende censorer blive forespurgt om deres interesse i at fortsætte. De censorer, der
har tilkendegivet, at de accepterer kommunikation via e-mail vil blive spurgt ad
den vej; de øvrige pr. brev.

http://www.imada.sdu.dk/~hjm/
censorliste.html
Sidste frist for forslag er den 15. januar
2006.
[jla]

Desuden vil de relevante matematik-
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