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Voorwoord.

Wil men van een voorraad de optimale grootte bepalen, dan heeft men een

schatting nodig van het toekomstig verbruik.

Door het invoeren van de computer in de bedrijfsadministratie is het

wenselijk geworden ook de achatting door de computer te laten uitvoeren.

De voorraadadministratie van de Koninklijke Luchtmacht krijgt binnenkort

de beschikking over een computer. Men wil dat deze computer behalve

overzichten over voorraadsituaties ook kan aangeven van welke artikelen

er bijbesteld moet worden en hoeveel. In het kort geformuleerd luidde

mijn opdracht als voIgt:

Zoek in het kader van bovenbeschreven automatisering naar de best mogelijke

voorspeltechniek voor materieel van de F104-G.

Het spreekt haast vanzelf dat men een dergelijk onderzoek niet aIleen kan

doen. Er zijn veel personen geweest, die mij geholpen hebben.

Ik dank hen allen daarvoor.

In" het bijzonder wil ik vermelden:

- prof. ire W. Monhemius en ire E.G.F. van Winkel

- maj. W.J.M. Geraerds, maj. J.J.W.A. Barnhoorn, maj. D.A. Steneker en

kap. H. van Put

- het Rekenbureau van de afdeling W & M

- prof. dr. H.C. Hamaker

- adj. Kuhlmann

- mej. A. Ummels.



Inhoud.

- 2 -

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Materieelvoorziening bij de Koninklijke Luchtmacht.

De voorraadadministratie.

Voorspellen met behulp van Prestatie.

Modellen.

De Steekproef.

Analyse

Verwachte correlaties.

Regressie.

Prediction of Forecasting.

../3



- 3 -

I De Materieel voorziening bij de Koninklijke Luchtmacht.

De vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht vertonen van tijd tot tijd

mankementen. Om deze op te heffen zijn vaak reserve onderdelen nodig.

Het is duidelijk, dat voor de paraatheid van de Luchtmacht de voorraden

Van deze reserve onderdelen van groot belang zijn.

Laten we eens nagaan op welke wijze de vliegtuigen worden onderhouden.

Een vliegtuig is gestationeerd op een basis. Ee.n stuk vereenvoudigd beeld

van zo'n basis zal ik U schetsen aan de hand van de volgende figuur.

V.E.

MIITERIEEL DIEN~

hansar

1. Het vliegend squadron.

Het vliegend squadron bestaat uit een staf grondpersoneel en een aantal

vliegers. Het squadron is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor

de technische conditie van de vliegtuigen,.Het grondpersoneel voert de
.'

dagelijkse inspecties uit. Zijn er kleine gebreken dan worden deze ver-

. holpen. Voor grotere gebreken wordt de hulp ingeroepen van de technische

dienst. De voor de reparaties benodigde reserve onderdelen worden ~ange

vraagd bij de op de basis aanwezige materieel dienst. Elk squadron'heeft

daarvoor een of meerdere functionarissen (SMV: squadron materieel voor

ziening), die de bestelling~n bij de materieeldienst doen. Ter bevordering

van de snelheid van de reparaties heeft de SMV de beschikking over hand-
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voorraden en vooruitgeschoven voorraden. Een vooruitgeschoven voorraad

is een voorraad, die administratief behoort aan de materieeldienst, maar

opgeslagen is bij de diverse squadrons. De squadrons moeten verantwoording

afleggen voor het ~ebruik ervan.

Een handvoorraad is een voorraad van meestal vrij goedkope artikelen die

administratief als uitgegeven wordt beschouwd.

Voor het verbruik behoeft geen verantwoording afgelegd te worden aan de

materieeldienst.

2. Technische dienst.

Bij grote mank ementen worden de vliegtuigen in de hangar van de technische

dienst gereden. Daar volgt demontage van het defecte onderdeel. Wanneer

mogelijk en toegestaan worden defecte onderdelen gerepareerd in de

specialistische werkcentra van de technische dienst.

Grote onderhoudsbeurten na een bepaald aantal vlieguren het z.g. preventieve

onderhoud wordt ook door de technische dienst uitgevoerd.

De reserve onderdelen voor de technische dienst worden via de SMV van het

technische squadron bij de materieeldienst aangevraagd.

Teneinde de reparaties en de onderhoudsbeurten zo gunstig mogelijk af te

doen is aan de technische dienst een bedrijfsbureau verbonden.

Een van de taken van dit bureau is aan de materieeldienst zo nauwkeurig

mogelijk opgave te doen van toekomstige materieel PFhoeften.

). De Materieel dienst.

De materieel dienst heeft als taak zo snel mogelijk in de behoefte aan

reserve onderdelen van de technische dienst en de vliegende squadrons te

vcorzien. Zij heeft daartoe een magazijn ter beschikking waarin een voor

raad aanwezig is van frequent muterende en strategisch belangrijke artikelen.

Deze voorra~en worden aangevuld door aanvoer vanuit het centrale Luchtmacht

depot. Voor een klein aantal artikelen is ook locale aankoop toegestaan.

De materieeldienst op een basis wordt in het vervolg aangeduid met V.E.

(voorzieningseenheid).

N.B. Het hierarchieke schema van een basis ziet er heel anders uit dan de

boven beschreven structuur. Veer het begrijpen v&n de bevoorradingsprocedures

lijkt het me echter niet nodig ons daarin te verdiepen.
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4. Het depot.

Voor de eenvoud zou men kunnen stellen, dat de Luchtmacht over een centraal

depot beschikt, van waaruit de V.E. op de basis haar voorraden aanvult.

de-pot
V.E.

Het depot koopt- onderdelen aan bij de industrie en legt daarvan voorraden

aan. Het depot is verdeeld in een vijftal magazijnen, die elk een bepaald

soort materieel voeren. Zo is er bijvoorbeeld een voor electronisch en een

voor vliegtuig materieel. De magazijnen opereren onafhankelijk van elkaar

en hebben ieder hun eigen administratie.

Bij deze magazijnen zijn technische afdelingen ondergebracht, die zeer

specifieke reparaties kunnen uitvoeren. Vaak wordt materieel, dat door de

specialisten op de basis vanwege gebrek aan kennis of de juiste apparatuur

niet te herstellen is, op deze technische afdelingen gerepareerd.

Voor de benodigde reserve onderdelen wordt gezorgd door de afdeling interne

materieel voorziening I.M.V. Dit bureau is te vergelijken met een V.E. op

de basis.

De schema's v~n de materieel toevoer in de volgende figuren vatten dit

hoofdstuk nogmaals samen. In de eerste figuur wordt aangegeven langs welke

wegen de reserve onderdelen tenslotte in het vliegtuig terecht komen. Bij

elke schakel komen voorraden voor.

Y\"I~al.~ r1c.~.

ad IN\ !WHO;~ rlll;c.

d~pot

V.E.

te.c.hn. d ith~t
Mtld"oorr.
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Het repareerbaar materieel wordt vaak op de basis gerepareerd en blijft

daar dan,meestal op voorraad liggen bij de SMV (vooruitgeschoven) of bij

de V.E. Het komt ook voor dat het artikel wordt gerepareerd zonder dat het

uit het vliegtuig wordt genomen. Kan of mag de reparatie niet op de basis

gedaan worden dan wordt het defecte artikel naar het depot gezonden waar

het indien mogelijk wordt gerepareerd. In een enkel geval komt ook reparatie

door de industrie voor.

V.E.
I-====::(;;:::::==~-- ~ ~ -_ -_-: :

--~>~ ge.r,par"u,;'d. of
n,C.",w

II De voorraadadministratie.

De yoorraadadministratie bij een V.E. wordt bijgehouden op voorraadkaarten.

De bestellingen, naleveringen, uitgiftes en inleveringen worden hierop

vermeld. De boeking gebeurt op een boekhoudmachine. Van de bestellingen

aan het depot worden door deze machine een ponsband gemaakt, die via de

Telex naar het depot wordt overgeseind.

In het huidige stadium van automatisering wordt het Telexbericht omgezet

in een formulier. Ook het depot voert voorraadkaarten, die op soortgelijke

wijze als bij de V.E. de voorraden en de mutaties registreert. De boekhoud

machine produceert een ponsba~d, die alle mutatie gegevens bevat.

Tijdens de halfmaandelijkse bijwerking van het bestand door de computer

worden zonodig waarschuwingsstaten voor onderschrijdingen van technische

of economische voorraadniveau's geproduceerd, Op grond daarvan worden be

stellingen gedaan of de aflevering van de lopende be~tellingen bespoedigd.

De voorraden bij de V.E. zijn op deze staten niet vermeld. Zij vermelden
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alleen de situatie op het depot.

Ter identificatie van een artikel komen naast de prijs en codenummer een

aantal aanwijzin~en op de voorraadkaarten voor. Het artikelenpakket is

daarvoor op verschillende wijzen verdeeld in groepen:

A. Naar administratieve verantwoording.

1. ~~~~~~~~~~~!~~~~~!: materieel dat ferbruikt wordt. Na uitgifte

verliest dit materieel zijn identitiet. Het komt na uitgifte niet

meer v60r in administratie, b.v. Benzine.

2. ~~~~~~~~~~!~~~~~!: materieel dat gebruikt wordt. Hiermee zijn

bedoeld grotere uitrustingstukken zoals vliegtuigen en grond

apparatuur.

3. 2~~~~~!~j~_~~~~~~~~~~!~~~~~!:hoofddelen en delen van~bruiks

materieel.

B. Naar repareerbaarheid.

1. Repareerbare artikelen.

2. Niet repareerbare artikelen.

C. Naar Complexiteit.

1. ~~~~!~~~~~~~_~~~~~~~!~~: In principe ondeelbare artikelen, b.v.

schroefje.

2. ~~!~~: Samenstel van onderdelen, dat een eenheid vormt, b.v.

carburateur.

3. ~~~!~~~!~~: Samenstel van delen, terwijl het hoofddeel op zich nog

geen zelfstandig werkend geheel vormt, b.v. vliegtuigmotor.

4. ~~!~~~!~~~~!~~: Samenstel van hoofddelen dat een zelfstandig geheel

vormt, b.y. vliegtuig.

,I .

Automatische voorraadbeheersing.

In de nabije toekomst wil men alle mutatiegegevens van het depot en de V.E.

in een computer verwerken. Van een bepaald artikel krijgt men dan een

overzicht over de aanwezige voorraden bij het depot en de verschil+ende

voorzieningseenheden. Dp de huidige waarschuwingsstaten zijn alleen de

depotvoorraden te zien.
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In een volgende fase wil men de beslissing of er besteld moet worden en

hoeveel ook door de computer laten uitvoeren.

Een eerste stap in die richting is gezet door voor 30.000 artikelen

diverse voorraadniveau's met behulp van een rekenmachine vast te stellen.

Deze 30.000 artikelen voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Zij zijn niet-repareerbaar en behoren dus tot de groep verbruiks

materieel.

2. De prijs van het artikel is ten hoogste f 10,--.

3. Zij worden door de K.L.U. tenminste reeds 2 jaar gevoerd.

De voorwaarden 1, en 3 zijn gesteld om aIle complicaties voorlopig buiten

beschouwing te kunnen laten.

De 2e voorwaarde is gesteld om de gevolgen van een eventueel mislukken

van het systeem beperkt te houden.

Voor de berekening van de ordergrootte en de bestelfrequentie wordt

de regel van Camp gebruikt met enkele restricties voor de bestelfrequentie.

In deze berekening gebruikt men voor de voorspelling van de afname het

gemiddeld maandcijfer over de laatste 2 jaar.

III Voorspelling van gebruik met behulp van Prestatie.

Bij veel artikelen die nu nog met de hand worden berekend, wordt vaak als

basis voor de voorspelling het aantal te vliegen uren genomen. Het aantal

vlieguren is een v~n de weinige gegevens, die we van de toekomstige periode

weten.

Of er een samenhang tussen het verbruik van reserve onderdelen en het

aantal vlieguren bestaat, is echter de vraag.

In de Amerikaanse Luchtmacht1 en Marine~ zijn onderzoeken gedaan, naar de

correlatie tussen deze beide grootheden.

lMicrosimulation in Logistic Research.

Bernice B. Brown. EM 80046 (OR 786)

~omparison of usage data among types of aircraft.

Sheldon E. Haber.

Naval Research logistics quarterly. sept. 1967.
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Het Luchtmachtonderzoek geeft aan, dat men het verbruik van vele artikelen

goed kan voorspellen met behulp van vlieguren.

In het artikel worden een aantal voorspeltechnieken toegepast op waarde

volle artikelen.

Voor 177 van de 203 artikelen werd de vraag het beste voorspeld door een

techniek, waarin het aantal vlieguren de voorspellende variabele was.

25 Artikelen werden het beste voorspeld door technieken gebaseerd op

de leeftijd van het artikel.

Het aantal vlieguren in totaal was 68.000 in de eerste 21 maanden was

daar 55% van gevlogen, in de laatste 12 de overige 45%.
Het nadeel van deze methode van onderzoek is, dat aIleen vast komt te

staan welke van de aangegeven technieken de beste is. Er wordt geen of

weinig inzicht verkregen in het probleem hoe de verbanden tussen vlieg

uren en verbruik eigenlijk liggen.

In het onder 2 genoemde artikel van de marine wordt gesteld, dat het on

mogelijk zal zijn voorspellingen op basis niveau te doen, omdat de meeste

artikelen geen of weinig afname vertonen. Er wordt daarom gezocht naar

een samenhang tussen de som van de verbruiken van een groot aantal artikelen

en het aantal vlieguren. Er worden op deze Manier van 5 vliegtuigtypes

voor enkelvoudige reserve onderdelen en voor componenten regressieformules

en correlaties bepaald. De correlatie is over het algemeen laag. De helling

van de regressie lijn verschilt in 5 gevallen significant van nul. De

conclusie, die hieruit wordt getrokken is dat voor het voorspellen van

de totale afname van een groot artikelenpakket de vlieguren de voorspelling

kunnen verbeteren.

"Welke argumenten kan men aanvoeren voor het gebruik van een vertraging

tussen vlieguren en verbruik.

- Er is een buffereffect aanwezig door de voorraadvorming bij de SMV

- Het kan misschien enige tijd duren alvorens er een controle plaats vindt

waarbij een bepaalde afwijking wordt opgemerkt.

- Vaak worden reserve onderdelen aangevraagd voor reparaties van de~ecte

delen. Deze delen zijn op het vliegtuig reeds enige tijd geleden door

een soortgelijk deel vervangen.

Waarom voorspellen we aIleen op grond van vlieguren?
---
X Wij zullen de samenhang tussen vlieguren en verbruik per artikel toch nog

eens gaan berekenen. We nemen echter een looptijdverschijnsel in rekening •
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In het algemeen kan men stellen dat een prestatie bestaat uit een samenstel

van factoren. Zo zou men bij een vliegtuig een maat voor de prestatie

kunnen samenstellen uit de factoren: vlieguren, aantal starts, gemiddelde

snelheid, gemiddelde hoogte e.d.

Wil men echter al deze gegevens gebruiken voor een behoefte bepaling,

dan moeten al deze gegevens bekend zijn voor de komende periode. In feite

is alleen bekend het aantal vlieguren per basis en per vliegtuigtype.

De vliegtuigen van een type die op een bepaalde basis gestationeerd

zijn, worden overmt algemeen voor een bepaald doel gebruikt. Tussen

diverse bases kunnen belangrijke verschillen optredeno Vliegtuigen, die

worden ingezet voor de luchtverdediging maken korte hoge vluchten en

starten dus relatief vaak per vlieguur. Vliegtuigen die worden ingezet voor

tactische doeleinden vliegen laag en meestal nogal ver. Zij maken dus

minder starts per vlieguur.

Waarschijnlijk kunnen we dus het beste de vlieguren per basis bekijken
,

en proberen per basis een regressie formule te vindeno Op die manier

hangen we alle andere prestatie factoren op aan de vlieguren. Uit de

regressieformules kunnen we dan misschien opmaken hoe de prestatie van

diverse soorten vlieguren zich verhoudeno

Een belangrijke factor voor de berekening van correlaties is, dat het aan

tal vlieguren moet varieren in de tijd (seizoen effecten).

De hier volgende figuur geeft aan het totaal aantal met de F104-G gevlogen

uren per maand gedurende 2t jaar.

'/,.. ], 1/2.
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IV Modellen.

In het voorafgaande Werd verondersteld, dat er een verband zou bestaan

tussen de vlieguren in een bepaalde maand en het verbruik van reserve

onderdelen in dezelfde of een andere daarop volgende maand.

Als men ervan uitgaat, dat een artikel slijt als gevolg van gebruik of

prestatie is het dan niet logischer per artikel de cumulatieve prestatie

ale parameter te nemen?

voorbeeld.

Stel van een onderdeel is bekend, dat het gemiddeld na 80 bedrijfsuren

defect raakt met een verdeling rond dat gemiddelde.

Ret plaatje, is het beeld, dat we te zien krijgen als we op hetzelfde

tijdstip veel onderdelen tegelijkertijd in bedrijf nemen en we zetten

het aantal defecten uit tegen het tijdstip waarbij dit optreedt. Wanneer

we een defe~t artikel terstond vervangen door een nieuw en we nemen ook

de 2e, 3e en volgende vervangingen in beschouwing dan wordt de situatie

anders.

Laten we dit toelichten aan de hand van een discrete verdeling.

0.,0

O.1.i"" C.'l~

~ ~

100 too 3clG
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Stel de eerste vervanging vindt plaats volgens bovenstaande verdeling.

Wanneer we een defect artikel terstond vervangen wordt, wordt de kans

op een vervanging als voIgt: (aangenomen wordt dat veel artikelen tegelijk

in bedrijf genomen zijn).

1
~CMI\ or

de..{e..d -
,...---

~- ,.---.. '--'-1-

r---
f--

r-

O.l

0.1

0.1,.

100 .300 ]00 ",00 110f> J~OCl

We zien, dat ondanks het feit dat de eerste vervanging sterk aan de

"le.eftijd" van het artikel gebonden is, na verloop van tijd een vrij

constante kans op een defect onstaat wanneer we veel artikelen in de

beschouwing betrekken. Dit effect treedt dus te sneller op naarmate de

oorspronkelijke verde ling breder is en het gemiddelde dichter bij 0 ligt.

Teneinde het bovenstaande eens exact te berekenen nemen we als oorspronkelijke

verdeling de negatief exponentiele funktie f(t)=~e-~t

Waneer de eerste vervanging voor een oneindig groot aantal artikelen

bekijken vinden we een negatief exponentiele verdeling. De tweede ver

vanging zal plaatsvinden volgens de verde ling die onstaat door convolutie:

t t A"t
f 2 ( t ) == J f ('t) f ( t- 1:') d Y = J Ae -

o 0

st A2 e - At d 't' == A( }.. t ) e - At
o

••/1.3
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De derde vervanging heeft een verdeling, die ontstaat door convolutie

van f
2

met f
1

• Ret resultaat is:

Voor de vierde vervanging volgt:

- Ate
-At

e

Algemeen: voor de n-de vervanging geldt:

A( At) n-1 e - At
fn(t) = (n-1)l

De som van al deze verdelingen geeft aan de kans op elk tijdstip, dat

er een vervanging op zal treden.

co
~ ( t)n-1
L (n-1)!
n:c1

\ - ~t At \
Set) = A e e =A

Er geldt

e>OL (At)n-1 =
n=1 (n-1) 1

}..t
e

- - --Er is dus een constante kans

op een vervanging.

N.B. f (t) zijn gammaverdelingen.
n

Wanneer we voor de aanvankelijke levensduur een gammaverdeling

aannemen b.v. A A A 3

f
1
(t) =A(At)e- t dan vinden we voor de tweede vervanging (3l t ) e-)..t

Voor Set) vinden we dan:

Voor t is groot gaat de 2e term naar O.

Op den duur onstaat ook hier

een constante kans.

• ./14
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.. '.
Voor hogere orde gammafuncties als oorspronkelijke funktie krijgen we

gedempte slingerbewegingen.

Als voorbeeld:

oorspronkelijke functie f 4(t) =

X -2 ~t
dan wordt Set) = /4 (1-e ) -

Ook bij deze functies onstaat

op den duur een constante kans

op een defect.

Dit verschijnsel doet zich voor bij practisch aIle in de praktijk

aanwezige levensduur verdelingen.

Voorwaarden voor het snel bereiken van de constante waarde per bedrijfsuur:

1. Er moeten "veel" identieke onderdelen, die onder ongeveer gelijke om

standigheden worden gebruikt, in de beschouwing worden betrokken.

2. De onderdelen moeten ten opzichte van hun gemiddelde levensduur reeds

geruime tijd in gebruik zijn.

3. Vooral wanneer die gemiddelde levensduur vrij lang is mag de spreiding

rond dat gemiddelde niet te klein zijn.

Bij de luchtmacht zijn de omstandigheden niet altijd zo ideaal. De voor

naamste storende factoren zijn:

1. De periode waarin met een bepaald type wordt gevlogen is vaak in ver

houding tot de levensduur kort.

2. Door de vorming van voorraden bij de gebruikers en de SMV worden de

juiste afnamecijfers "versluierd".

Een faktor die over het algemeen "dempend" zal werken is het feit dat

niet aIle vliegtuigen gelijktijdig in bedrijf zijn genomen.

Wanneer we uitgaan van het feit, dat er voor veel artikelen een constante

kans per v~ieguur op een defect lijkt het zinvol het aantal vlieguren in

een bepaalde periode te koppele:a aall. bet verbrnik, '!ail -re;s;e:~ te koppelen

•• /15
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aan het verbruik van reserve onderdelen in dezelfde periode. Eventueel

nemen we om eerder genoemde redenen een looptijd in besohouwing.

Op grond van een steekproef zullen we de bovenstaande veronderstellingen

eens toetsen.

V De Steekproef'.

Waar gaan we de verbruikoijfers verzamelen?

In feite hebben we twee mogelijkheden:

- Het depotj

- De voorzieningseenheid.

Op de magnetisohe banden zijn alle mutatiegegevens van het depot aanwezig.

Met behulp van een programma voor de rekenmaohine zouden we diverse ge

gevens kunnen seleoteren. De vraag is eohter of door de bestelgewoontes

en de buffervoorraden op de lagere niveau's de samenhang met vlieguren

nog wel te zien is.

Mede vanwege het feit, dat binnen enkele jaren de oijfers van de V.E.-en

in het oentrale bestand zullen worden gebraoht, lijkt het aannemelijk

daar te gaan meten. We hebben dan bovendien het voordeel dat we een voor

raad niveau lager metingen doen.

We krijgen dan de volgende meetpunten:

1 • V.E. te Volkel.

2. V.E. te Twenthe.

3. V.E. te Leeuwarden.

4. IMV van DUM (depot vliegtuig materieel).

5. IMV van DELM (depot Eleotronisoh materieel).

Bovendien kunnen op grond van de bestellingen van deze V.E.-en aan het

depot de afname oijfers van het depot oonstrueren.

De oorrelatie tussen vlieguren en verbruik is berekend voor 90 artikelen

van de F104-G.
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a. Voorwaarden voor opnarne in de steekproef.

Teneinde cornplicaties te verrnijden zijn een aantal voorwaarden gesteld,

waaraan een artikel rnoet voldoen om in de steekproef te worden opgenornen.

1. AIleen artikelen, die uitsluitend van toepassing zijn op de F104-G,

worden in de steekproef opgenornen.

2. De artikelen rnogen geen equivalent hebben.

3. Ret artikel moet veer 1-1-1965 zijn ingevoerd.

4. Ret artikel moet behoren tot de groep verbruiksmaterieel of oneigenlijk

gebruiksmaterieel.

5. Ret periodiek verbruik over 1967 moet groter of gelijk aan 20 stuks zijn.

De afdeling MEVAG heeft een lijst van artikelen opgeleverd die aan de voor

waarden 1 en 3 tim 5 voldoen. Aan de hand van de documentatie van de sec tie

B2 is nagegaan of van de opgegeven artikelen een equilent bestaat. Tijdens

het verzamelen van de gegevens bleek voor een vrij groot aantal (13) van

de artikelen op de bases in tegenstelling tot sec tie B2 weI equivalenten

bekend te zijn.

b. Verdeling in groepen.

Ret gehele artikelenpakket werd verdeeld in 6 groepen.

A. Airframe and Accessoires. (AIleen die artikelen die door DVM gevoerd

worden) •

B. Airframe and Accessoires (AIleen die artikelen die door DELM (electronisc

gevoerd worden).

C. Motor.

D. Fire control system (F.C.).

E. Flight control system (FI.C.).

F. Communication, Navigation and Identification systems (CNI).

In elke groep zijn 15 artikelen in de steekproef opgenornen. De grootte van

de steekproef is dus 90 artikelen.

Tijdens het verzamelen van de gegevens is er met het n.s.n. van 4 artikelen

een fout gemaakt zodat we nog 86 artikelen overhouden.

'" ) De lijst

in 1967.

20 stuks

genomen.

leverde ook artikelen op met een verbruik van minder dan 20 stuks

Wanneer er in een bepaalde groep te weinig artikelen met meer dan

waren, zijn degenen, die daar het dichtst biji~e buurt kwamen
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c. Verzamelen van de gegevens.

De verbruikscijfers zijn overgenomen van de voorraadkaarten van de V.E.

Als aanvragen bij de V.E. zijn geteld

1. directe uitgifte op aanvraag

2. op nalevering stelling van een aanvraag.

De depot aanvragen zijn verkregen door de bestellingen bij het depot van

de diverse V.E. te sommeren.

Wanneer na verloop van tijd een bestelling of aanvraag geannuleerd werd

is hij als niet gedaan beschouwd.

Bij het IMV van DELM is pas sinds kort overgegaan tot het huidige systeem.

Voorheen werd een bestelling rechtstreeks aan het depot gedaan. In die fase i

is elke aanvrage bij het depot door ons opgevat als een aanvraag bij het

I.M.V. en een aanvraag van het I.M.V. bij het depot. Omdat er ten opzichte

van de vliegbases relatief weinig artikelen door een IMV worden gevoerd

zal dit waarschijnlijk weinig invloed hebben op het geheel.

d. Verwerken van de gegevens.

Nadat op deze wijze aIle benodigde gegevens waren verzameld, zijn de aan

vragen gegroepeerd tot maandcijfers per V.E. en de bestellingen tot

maandcijfers van het depot.

Tenslotte werd nog berekend de som van de aanvragen van aIle V.E.-en

per maand. De cijfers waren verzameld vanaf 1 juli 1965 tim 31 dec. 1967,
d.w.z. 30 maandcijfers.

e. Berekening van de correlaties.

Voor elke basis werd de correlatie berekend tussen de op die basis ge

vlogen uren en het verbruik van een artikel op die basis. Voor de IMV's

van de depots, het depot en de som van de gebruikers werd de correlatie

bereken tussen de gebruikcijfers en de som van de vlieguren op de 3 bases.

Bovendien ward bekeken of er misschien betere correlaties te voorschijn

kwamen als we een vertraging van het verbruik t.o.v. de prestatie in

rekening brachten. Daartoe ward een vertraging van 0 tim 6 maanden ge

test. Om aIle correlaties te kunnen berekenen op grond van een even

groat aantal getallen werd de correlatie telkens over 24 maanden berekend •
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f. Resultaten.

Wanneer een correlatiecoefficient berekend over 24 cijfers groter is dan

0.344 kan men met 95% zekerheid zeggen, dat er een positieve samenhang

tussen de twee parameters bestaat. In dit verslag zijn correlaties, die

aan dit criterium voldoen significante correlaties genoemd.

Een overzicht van de verdeling van de correlatiecoefficient over diverse

groottes bij vertragingen van 0 tim 6 maanden is opgenomen in bijlage 1.

Bij een vertraging van 3 maanden is zowel het gemiddelde als het aantal

significante artikelen onder het totaal het grootste. De verschillen zijn

echter niet zo groot, dat we verder voor het gehele pakket een vertraging

van 3 maanden als optimale vertraging kunnen beschouwen. Bovendien valt

op, dat bij veel artikelen de correlatiecoefficient sterk varieert met de

vertraging.

In de tabel van bijlage 2 is de verdeling van de optimale correlatie

coefficient per artikelgroep weergegeven. Bovendien is de verde ling ge

geven van de vertragingen, waarbij die optimale correlatie optreedt.

De cijfers geven per groep verschillen te zien, vergelijk by. de ver

de ling van de optimale vertraging van groep A en groep D.

Opgemerkt zij, dat van de optimale correlaties er bij het depot ~ 36%
en bij de som van de gebruikers ± 39% significant zijn. Soortgelijke

berekeningen zijn uitgevoerd met dezelfde gegevens maar dan gegroepeerd

per kwartaal. De vertraging 2 wil hier zeggen 2 kwartalen vertraging.

Omdat bij deze berekening slechts 8 cijfers voor de berekening van de

correlatie beschikbaar zijn wordt de significantie grens gelijk aan

0.622. Voor tabellen zie bijlagen 3 en 4.
De gemiddelde optimale correlatiecoefficient is bij het depot en bij

de som ongeveer even groote Het aantal significante artikelen bij de

som is echter beduidend groter.

Voorlopige conclusies.

1. Als eerste conclusie kunnen we stellen dat een vrij groot aantal

artikelen een significante correlatie tussen vlieguren en verbruik

vertoont bij de juiste vertraging.
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2. Er bestaan grote verschillen in die optimale vertraging. Bovendien

bestaan er vaak grote verschillen tussen de optimale en de minimale

correlatie voor een artikel.

3. In deze steekproef waren de resultaten van de som der gebruikers iets

beter dan die van de depotcijfers. Erg fundamenteel lijken de ver

schillen echter niet.

4. Artikelen met equivalenten hadden in deze steekproef zeker geen lagere

correlatiecoefficient dan artikelen zonder equivalenten.

Het ligt voor de hand na te gaan welke verschillen en overeenkomsten er

te ontdekken zijn tussen artikelen met resp. verschillende en gelijke

optimale vertraging. Ook verschillen tussen artikelen met hoge en lage

correlaties moeten worden onderzocht.

In eerste instantie wordt geprobeerd het verschil aan te geven met

parameters als repareerbaarheid, prijs, mutatiefrequentie, aantal priols e.d •
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VI Analyse van de correlaties.

We zullen nu proberen om eigenschappen van artikelen te vinden, die

samengaan met hoge correlaties. Op grond van deze eigenschappen zouden

we uit het totale goederen pakket, die groep artikelen aan moeten

kunnen wijzen met een hoge gemiddelde correlatie.

We behandelen de vorderingen van dit onderzoek in chronologische volgorde.

1. Groepsindeling.

Uit de resultaten van het correlatieonderzoek blijkt, dat de gemiddelde

optimale correlatie coefficient in diverse groepen verschillen vertonen.

Wanneer we de groepen in volgorde van gemiddelde correlatie per groep

plaatsen krijgen we de volgende indeling:

1. C.N.I. gem: 0.27

2. Airframe (DELM) " 0.29

3. Armament Control " 0.30

4. Motor " 0.34

5. Airframe (DVM) " 0.34

6. Flight control " 0.40

Wanneer we deze groepsindeling correleren met de optimale correlatie

coefficient van de som der gebruikers vinden we een correlatie van 0,27.

(0,217 is het 5% significantie niveau bij een tweezijdige toets). Deze

indeling noemen we in het vervolg: Groepsindeling 1.

Evenzo valt een indeling te maken voor de verschillen in vertraging.

Deze is als volgt:

1 • Flight control gem: 1.87

2. Armament control " 1.94

3. Airframe (DELM) " 2.60

4. Motor " 2.60

5. C.N.I. " 2.74

6. Airframe (DVM) " 2.74
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Deze indeling vertoont een correlatie van 0,27 met de optimale ver

traging. Deze indeling noemen we in het vervolg: groepsindeling 2.

2. EnkelvQudige parameters.

Omdat er binnen de groepen grote verachillen optreden, gaan we verder

zaeken naar andere variabelen. Op de eerste plaats denken we dan aan

gegevens als prijs en repareerbaarheid.

corr.som gebruikera vertraging som gebruikers
, prijs 0,11 -0,05

I saari:. mat. -0,17 +0,06

Geen van deze correlatiea haalt het 5% significantieniveau.

Historische gegevens, die in grote lijnen het aanvraagniveau bepalen

zijn de volgende:

1. De regelmaat van het gebruik. Om deze variabele te benaderen hebben

we het aantal maanden dat'er geen aanvraag gedaan werd bepaald.

2. Bestelgrootte.

3. Veor welk niveau van onderhoud wordt het artikel aangevraagd.

4. Komen er veel spoed aanvragen voor het artikel binnen?

Deze variabele is benaderd door:

a. prios/bestellingen

b. prios/naleveringen

De correlaties van deze historisohe gegevens met de optimale correlatie

en vertraging zijn als volgt:

I opt.corr.som. opt.vertr.som.

I 1 • maanden-O- -0,11 0,11

I
2. bestelgrootte -0,10 0,15

3. 3e lijn? -0,17 0,05
I
I 4. prios/nalev. 0,15 0,24I
I 5. prios/best. 0,04 0,20
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Alleen de correlatie van prios/nalev met de optimale vertraging

haalt het 5% significantieniveau. Ook multiple correlaties van

enkele van deze variabelen zijn te laag.

Parameters die gebaseerd zijn op prios zullen voor voorspellingen

van weinig nut zijn. Men mag aannemen, dat het aantal prio-aanvragen

in een bepaalde periode geen maatstaf kan zijn voor het aantal prios

dat enkele periodes later wordt aangevraagd.

3. Klasse indeling.

Bij multiple correlatie en regressie wordt uitgegaan van lineaire ver

banden. Op grond van een nauwkeurige beschouwing van de cijfers is de

volgende niet-lineaire indeling gemaakt.

Als parameters zijn achtereenvolgens genomen:

mnd-O- : Het aantal maanden %onde~ een aanvraag

We onderscheiden 3 klaasen:

1) mnd-0-<10

2) 10 ~mnd-O-<20

3) mnd-O-~ 20

b Bestelgrootte. Ook hier een driedeling:

1) b = 1

2)' 2'-b<10

3) b ~ 10

I Wordt het artikel door I.M.V. (2e lijn) gevoerd?:

0) niet door I.M.V. gevoerd.

1) in geringe mate door I.M.V. gevoerd.

2) wel door I.M.V. gevoerd.

s.m. Soort materiaal (1e verslag)

2. oneigenlijk gebruiksmaterieel

3. verbruiks materieel.

k. Kostengroep:

1) prijs(f 10,--

2) f 10,--~prijs<f 500,-

3) prijs ~ f 500,--

Met behulp van deze vijf parameters werd de volgende klasse indeling

gemaakt:
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klasse klasse klasse klasse

1 2 3 4

mnd-O- 1 2 1 2 1 1 2 2 3 3 3 3 I
b 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 II 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 de.

s.m. alle alle alle alle 3 3 3 3 3 3 alle alle rest.

k. alle alle alle alle 3 3 3 3 3 3 alle alle

Deze klasseindeling heeft een correlatie van -0,36 met de optimale

correlaties van de som der gebruikers.

(0,217, 5% sign, tweezijdig).

Om na te gaan of er misschien een overtollige variabele in de ver

deling aanwezig is, zijn de correlaties nogmaals berekend, terwijl

telkens een variabele wordt weggelaten.

I opt. corr. opt. vertr.

Klasse indeling -0,36 +0,16

zonder k -0,27 +0,13

" s.m. -0,31 +0,11

I " k+s.m. -0,24 +0,08,
I

" b. -0,14 +0,06I
" mnd-O- -0,20 +0,09

" I -0,29 +0,12

We zien, dat de correlatie het grootste is als we alle variabelen

in de indeling handhaven.

De indeling wordt in het vervolg genoemd: Klasse indeling.

5. Multiple regressie.

Bij het multiple correleren van de klasse indeling en de groepsindeling

1 met de optimale correlatie van de som van de gebruikers vinden we 0.40.

(0,27 is het 5% sign. niveau in dit geval).

De regressieformule'is:

opt. correlatie = 0.37 - 0.036 (Klasse) + 0.016 (groep).
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laagste waarde:

s~gnificantie niveau:

0.41

0.25

0.344
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6. Vertraging.

We gaan de figuren, die de correlatie als functie van de vertraging

vertoont eens nader bekijken. Sommige van deze figuren hebben een

slingerend patroon. Andere verlopen meer geleidelijk. De artikelen

verdelen we zo goed mogelijk over de volgende negen grondfiguren.

/
1

6 7 8 9

.,- /

De correlatie van deze indeling met de optimale correlatie is -0,43.

De conclusie, die we hieruit kunnen trekken is, dat de meeste

significante artikelen in de eerste figuren voorkomen. Een kleine

voorspelfout in de vertraging zal daar niet zoln grote afwijking van

de correlatie t.o.v. de optimale correlatie tot gevolg hebben.

Alleen de Klasse indeling heeft een behoorlijke correlatie met deze

figuren (0.30). Andere variabelen correleren slecht.

De figuren zijn ontstaan door aanvragen van de gebruikers bij elkaar

op te tellen en per maand te groeperen. Wat is de invloed van de diverse

gebruikers op de vertraging en de correlatie?

6. De invloed van het derde lijns onderhoud.

Hoewel in paragraaf 2 is aangetoond, dat artikelen, die ook voor 3e ."

lijns onderhoud nodig zijn gemiddeld een lagere correlatie hebben, valt

op dat er toch ook een aantal zeer hoge correlaties in deze groep voor

komen. In de steekproef zijn 24 artikelen aanwezig die zowel voor eerste

en tweede als voor derde lijn zijn aangevraagd. Voor deze artikelen
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berekenen we opnieuw de correlatie vliegurenverbruik, maar nu zonder

de verbruiken van de derde lijn in beschouwing te nemen.

gem. opt. corr. 0
V + T + L + IMV 0,31 0,17

V + T + L 0,30 0,13

Door de aanvragen van het IMV weg te laten, wordt de gemiddelde

correlatie coefficient niet beter. De standaardafwijking lijkt

wat kleiner. De F-toets voor het verschiJ in variantie toont aan

dat het 5% niveau niet wordt behaald. Waarschijnlijk zijn de correlaties

van de artikelen, die door het IMV gevoerd worden niet laag, omdat ze

voor het 3e lijns onderhoud nodig zijn. Meer voor de hand liggend is

de verklaring, dat het hier een speciale categorie artikelen betreft.

7. Verschillen tussen de vliegbases.

Om na te gaan of er verschillen tussen de bases bestaan gaan we de

correlaties per basis berekenen.

gem.opt.corr. 0 gem.opt.Vertr. Q'
Volkel 0.29 0.17 2.85 2.19

Twenthe 0.28 0.12 2.98 2.84

Leeuwarden 0.28 0.10 2.90 2.12

THY 0.28 0.12 3.70 2.13

V+T+L 0.33 0.13 2.50 2.03

V+T+L+IMV 0.33 0.14 2.66 2.12

Er zijn nauwelijks op te merken verschillen tussen de bases te zien.

De correlaties van de diverse variabelen met de optimale correlatie

en vertraging per basis zijn als volgt:
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-
optimale correlatie

V T L IMV V+T+L som.

klasse indo -0,21 -0,18 +0,06 +0,10 -0,40 -0,36
':-',,' ;'j

HiO per basis -0,19 -0,1 5 \, +0,08 - - -
Groepsind. 1 +0,20 +0,08 -0,18 -0,12 +0,20 +0,27

Groepsind. 2 +0,10 +0,26 +0,27 +0,02 -0,002 -0,10

vertr. fig. -0,16 -0,39 +0,0008 -0,37 -0,34 0,044

optimale vertraging

klasse indeling 0,16 0,11 0,06 0,09 0,10 0,16

groepsind. 1 -0,20 0,17 0,01 -0,07 -0,002 0,03

groepsind. 2 0,32 0,02 0,10 0,36 0,31 0,27

Uit bavenstaande tabel blijkt, dat Leeuwarden in de meeste gevallen

afwijkt van de andere bases.

We zullen daarom eens nagaan af de oorrelaties met de variabe,len van

T+V beter zijn dan die van T+V+L.

De gemiddelde correlaties zijn als volgt:

gem. opt. corr. 0
T+V+L 0,326 0,133

T+V 0,313 0,150

De verschillen zijn niet groot en wijzen niet in de richting, dat

Leeuwarden sterk afwijkt.

De samenhang met een aantal variabelen:

V+T V+T+L V+T V+T+L

opt.carr. opt.corr. opt.vertr. opt.vertr.

Klasse indeling -0,33 -0,40 0,25 0.10

vertr. fig. -0,31 -0,33 (0,06) (-0,17 )

graepsind. 1 0,23 +0,20 -0,03 -0,002
- ~ _. - _.

graepsind. 2 0,14 -0,002 +0,13 +0,31

Uit de tabel blijkt, dat over het algemeen de correlaties van V+T+L

grater zijn dan van V+T. Mede vanwege het feit, dat Leeuwarden alleen
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bijna nerg~ns significant is (en dus geen alternatief biedt) lijkt

het voorlopig het beste alle gebruiken van de bases bijelkaar te nemeno

8. Eerste en Tweede lijns onderhoud.

Ret bleek niet mogelijk om precies na te gaan of een bepaalde aanvraag

voer eerste dan wel tweede lijns onderhoud gedaan is. Door bij de

chefs van de werkcentra te informeren of een bepaald artikel in eerste

of in tweede lijn wordt verwisseld of gerepareerd zijn we tot een

volgende indeling gekomen:

1. Uitsluitend of overwegend 1e lijn.

2. 1e zowel als 2e lijn.

3. Uitsluitend of overwegend 2e lijn.

Deze indeling levert de volgende correlaties op:

opt. corr. opt. vertr.

som 0.02 0.17

T+V+L 0.01 0.22

(0,211, 5% sign, eenzijdig).

De vertraging voor het 2e lijns onderhoud is dus waarschijnlijk hoger

dan voor de eerste lijn.

9. Correlaties bij diverse vertragingen.

We zullen eens nagaan in hoeverre de indelingen, die gemaakt zijn voor de

optimale vertraging en correlatie, toepasbaar zijn voor de correlatie

bij een bepaalde vert~aging. De resultaten zijn te vinden op de volgende

bladzijde. De klasse indeling blijkt significant te correleren tot en

met 3 maanden vertraging. Bij Kwartaalcijfers is alleen 1 kwartaal

vertraging significant. Voor de lijnindeling is de correlatie nergens

greot genoeg. Bij T+V+L is het verschil tussen 0 tIm 3 en 5 echter

opvallend. Verder valt op, dat de duidelijk positieve correlatie met
~

de vertraging bij maandcijfers practisch geheel wegvalt wanneer we met

kwartaal of depotcijfers werkeno Een soortgelijk effect doet zich voor

bij de in de tabel niet vermelde parameters pIn en p/b.
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klasse lijn groep6 groep6
indeling indeling indo 1 indo 2

° -0,28 -0,09 0,22 -0,19

1 -0,30 0,02 0,21 -0,13

maand 2 -0,31 -0,12 0,10 -0,11

T+V+L+IMV 3 -0,23 -0,06 0,13 0,002

f
4 -0,18 0,12 0,08 0,17

5 -0,15 0,19 0,17 0,24

6 -0,07 0,03 0,23 0,21
opt.

-0,36 0,02 0,27 -0,10
co{rop •

0,16 0,17 0,03 0,27vertr.

° -0,3 1 -0,15 0,18 -0,12

1 -0,34 -0,04 0,17 -0,05

maand 2 -0,32 -0,11 0,05 -0,09

T+V+L 3 -0,24 -0,16 0,17 -0,05

4 -0,19 0,03 0,14 0,17

5 -0,21 0,15 0,19 0,25

6 -0,12 0,01 0,16 0,23
opt.

-0,40 0,01 0,20 -0,002 .
co{rop •

0,10 0,22 -0,002 0,31vertr

° -0,16 0,02 0,26 -0,25

kwartaal 1 -0,32 -0,09 0,20 -0,02

2 -0,10 -0,02 0,09 0,23

T+V+L+IMV opt.
-0,23 0,08 0,21 -0,07

co{rop •
0,19 0,08 -0,07 0,25vertr

depot opt.
-0,29 0,02 0,19 -0,04

co{r
maand op •

0,06 0,09 0,05 0,22vertr

depot opt.
-0,30 -0,05 0,13 0,05

co{rop • .-
kwartaal

vertr 0,12 -0,06 0,01 0,25
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Multiple correlatie met als predic~oren de klasse indeling en de

groepsindeling 1 geven de volgende resultaten:

maand maand kwartaal maand kwartaal

vertraging V+T+L+IMV V+T+L T+V+L+IMV depot depot

0 0,32 0,33
) 0,28 - -

1 0,33 0,35, 0,34 - -
I

2 0,31 0,32 0,12 - -
3 0,24 0,26 - - -
4 0,19 0,21' - - -
5 0,20 0,25 - - -
6 0,21 0,18 - - -

opt. 0,40 0,42 0,28 0,31 0,29corr

(0,27 5% sign, N = 80 3 var.)

Bij de optimale correlatie valt op, dat de correlatie significant

is onafharkelijk van maand- of kwartaal en som,of depot.

Bij kwartaalcijfers lijkt het verschil tussen de som en de depotcijfers

minder groot dan bij de maandcijfers.

10. Regressieformules voor de optimale correla~ie.

Als predictoren worden gebruikt groepsindeling 1 en de klasse indeling.

1. V+T+L+IMV multiple correlatie 0.40

regressieformule: (zie ook par. 5)

opt. corr. = 0,37 - 0,036 (Klasse ind) + 0,016 (groeps ind.)

voorspelgrenzen: 9,25 - 0.41.

2. V+T+L multiple correlatie 0'.42

regressieformule:

opt. corr. = 0,43 - 0,042 (Klasse) + 0,009 (groep)

voorspelgrenzen: 0,27 - 0,44

3. kwartaal V+T+L+IMV

regressie formule:

opt. corr. = 0.50 - 0,03( (Klasse) + 0,021 (groep)

hoogste voorsp: 0.56 (0.62 is 5% sign)

Omdat de verschillen tussen 1) en 2) niet erg groot zijn is het voor

deliger om met 1) te voorspellen.
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11. Regressie formules voor de optimale vertragin£.

I predictoren criterium multiple corr.
I

lijn - groepsind 2 JV+T+L+IMV 0,28

klasse ind - " 0,33

lijn - groepsind 2
} V+T+L

0,33

I
klasse ind - " 0,33

klasse ind Jl, som kwartaal 0,33

klasse ind " depot maand 0,29

klasse ind " depot kwartaal 0,28

De combinatie klasseindeling - groepsindeling 2 is over de hele

linie significant (5%). Wanneer we voorlopig deze combinatie kiezen

om de vertraging te voorspellen, dan wordt de regressieformule:

opt. vertr. = 0,73 + 0,27 (Klasse) + 0,31 (groep)~

voorspelgrenzen: 1,31 - 3,67.

12. Tabellen voor de voorspellingen.

Op grond van de gevonden regressieformules kunnen we de volgende

tabellen opstellen.

,.
~

~klass 1 2 3 4 5 6

I
1 0,350 0,366 0,382 0,398 0,414 0,430

2 0,324 0,340 0,356 0,372 0,388 0,404

3 0,288 0,304 0,320 0,336 0,352 0,368

4 0,252 0,268 0,284 0,300 0,3 16 0,332

1. ontimale correlaties.

Boven de dikgetrokken streep zijn de correlaties significant.
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2. optimale vertraging.

1~I oep 2
4 6i klasse 1 2 3 5

1 1 ,31 1,62 1,93 2,24 2,55 2,86

2 1 ;58 1,89 2,20 2,51 2,82 3,13

3 1,85 2,16 2,47 2,78 3,09 3,40

4 2,12 2,43 2,74 3,05 3,36 3,67

N.B. De groepsindeling bij de vertraging is een andere dan die

bij de optimale correlaties (zie par. 1).

13. De kwaliteit van de voorspelling.

Om na te gaan hoe goed de voorspelling is, gaan we de volgende be

rekening uitvoeren.

Eerst doen we aan de hand van tabel 2 uit de vorige paragraaf een

voorspelling voor de vertraging. We zoeken in de cijfers, die door

de computer berekend zijn de bij de voorspelde vertraging behorende

correlatie en in tabel 1 de voorspelling van die correlatie.

De volgende correlaties zijn nu van belang.

1. opt. vertr. - voorspelde opt. vertr.

2. opt. vertr. - afgeronde voorspelde opt. vertr.

3. corr. bij voorspelde vertr. - voorspelde opt. corr.

4. voorspelde opt. corr. - opt. corr.

0,324

0,326

0,352

0,406

De berekeningen zijn g~daan voor V+T+L+IMV met maandcijfers. AIle

berekende correlaties zijn duidelijk significant.

14. De tweede steekproef.

Om de resultaten van de aerste steekproef te toetsen is een tweede

steekproef genomen. De grootte van deze steekproef is 118 artikelen~

De verde ling over de groepen is als voIgt:

1) Airframe (DVM) 25

2) Airframe (DELM) 27

3) Hotor 27
4) Armament Control 17
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5) Flight control 14

6) eNI 6

Dat er in de laatste groepen minder artikelen zijn dan in de eerste

drie komt door het feit, dat in de output van de MEVAG niet meer

artikelen aanwezig zijn, die voldoen aan de voorwaarden (zie interim

rapport 2).

Er zijn van deze 118 artikelen op dezelfde wijze en over dezelfde

periode gegevens verzameld als bij de vorige steekproef. De correlaties

zijn eveneens op dezelfde wijze berekend.

De resultaten zijn als Yolgt:

~ depot.s 0 m

° 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
J - -0,5 - - - - - 1 1 - - 2 1 - 1 1

-'!lIf2 I

5 - -0,4\ - - 2 1 4 1 1 - 5 5 2 3
+ - -0,3 6 3 2 4 1 5 6 ~ 4 1 4 7 4 8, - -0,2 4 8 7 10 11 7 6 14 6 8 7 10 8 6
2 - -0,1 11 8 13 11 11 13 10 14 13 17 11 9 9 12
1 - -0 15 19 15 13 19 10 17 14 14 16 19 14 . 15 11

- 0,1 21 13 16 15 15 19 15 ~o 18 17 14 19 16 22
1 - 0,2 25 26 22 19 19 21 19 18 23 20 19 14 26 24

2 - 0,3 10 15 16 20 13 21 23 17 18 18 18 18 18 16

3 - 0,4 13 16 14 15 14 12 14 12 12 14 8 15 15 11
4 - 0,5 I 7 3 10 5 9 4 3 10 6 4 8 6 3 4

5 - 0,6 5 2 3 6 3 3 - 4 2 1 4 1 1 -
6 - 0.7 - 3 - - 1 1 - - - - - - - -
m. I 0.10 0.10 0.12 0.11 0.10 0.10 0.06 0.11 0.09 0.07 0.07 0.06 0.08 0.05
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opt.
.

opt. I
.

~'orr • corr.

som depot.
-0.2 - -0.1 1 -
-0.1 - 0 4 2

0 - 0.1 11 15

0.1 - 0.2 17 17

0.2 - 003 21 25

003 - 0.4 31 31

0.4 - 0.5 16 19

0.5 - 0.6 12 9

0.6 - 0.7 5 -
gem. 0,31 0,29

Deze cijfers komen vrij goed overeen met hetgeen in de eerste steek

proef gevonden was.

Om de resultaten van de eerste steekproef te toetsen zijn de volgende

correlaties berekend met de cijfers van de tweede:

1. opt. corr. som

2. groepsindeling 1

3. groepsindeling 2

4. voorsp. corr.

s. klasse indeling

6. ~roepsindeling 1

7. grQepsindeling 2

8. voors?elde vertr.

klasse indeling

opt. corr. som

opt. corr. som

opt. corr. som

opt. vertr. sam

opt. vertr. sam

opt. vertr. som

opt. vertr. sam

-0,22

+0,01

~0,02

+0,19

+0,08

-0,18

+0,10

+0,09

(voor 102 artikelen is 5% sign. 0,164 eenzijdig

2,5% sign. 0,195 eenzijdig).

Op grond van bovenstaande cijfers kunnen we een vrij groat vertrou~en

in de klasse indeling hebben, maar moeten we ernstig twijfelen aan de

waarde van de groepsindelingen.
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15. Indeling in Artikelgroepen.

In de ene artikelgroep zitten wat meer artikelen van klasse 1 en 2

dan in een andere. Dit is het geval in biede steekproeven. Hierdoor

is het mogelijk, dat een artikelgroep in de steekproef zich guns tiger

voordoet dan een andere. Om dit effect te vermijden zijn uit de 200

artikelen van de 1e en de 2e steekproef samen 88 artikelen op aselecte

wijze gekozen, zodanig dat in elke artikelgroep evenveel artikelen van

elke klasse aanwezig zijn. De correlatie groepsindeling opt. corr. is

nu 0,06.

Op grond van dit resultaat besluiten we de groepsindeling 1 verder

niet meer te gebruiken.

16. Conclusie.

Tot slot van de analyse kunnen we het volgende concluderen:

- Met behulp van de klasseindeling zijn er groepen aan te wijzen,

waarin de gemiddelde correlatie hoger is dan het gemiddelde over

de gehele steekproef.

- Voor de vertraging hebben we geen verklarende variabele kunnen vinden.

Het geringe verschil dat aangetoond is bij diverse niveau's van onder

houd loont de moeite van het onderzoek naar het niveau waarschijnlijk

niet.
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[I Verwachte correlaties.

Bij de statistische methoden in de vorige hoofdstukken zijn we ervan

uitgegaan, dat er geen verband bestond tussen vlieguren en verbruik. Deze

stelling hebben we getoetst. Bij een aantal artikelen vonden we een dermate

hoge correlatie, dat we de stelling " e r is geen verband" daar niet konden

handhaven.

Wanneer we op grond van de berekeningen in hoofdstuk III ervan uitgaan dat

er weI een verband bestaat, welke correlatie coefficienten mogen we dan

verwachten?

We gaan uit van de "ideale" situatie.Als de kans per vlieguur, dat er een

defect optreedt constant is, dan is het aantal defecten dat per vlieguur op

treedt poisson verdeeld.

Als P (1) de kans is op n defec ten tijdens ee-n vlieguur dan geldt.n

P (1)
e-~(A)n ~ = constant

= 1 ,n nl n = 0, 2, ••••••

x vliegure1 geldt dan:

P (x) = e - x( Ax)n
n nl

Op grond van deze formule kunnen we de correlaties berekenen die op zouden

moeten treden in dit ideale

~ xn
Er geldt: f = Q ~ =

xn x· n

geval.

als p(x)

E Gc.n]
de kansverdeling van het aantal vlieguren is dan geldt:

'" - Xx \. n= ~ x.n.e (Ax) p(x)
x,n nl

0-0

L -"x L n( ~ x)n
= xe p(x)

x n=O nl
be

~ xe-~x Ax L. (Ax)n-1
= (n-1)lx n=1

~ xe - Xx Ax
>..x

:= e
X.

= L Ax2p(x)
x
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hieruit volgt E[x.n] = AE[X2J
Evenzo val t af te leiden E [n] = AE [x]

en E[n
2J = ~2E[x2J +AE[X]

De correlatie wordt dan:

f=

dx : VA2 [y, [x
2

] - (E[x ])2J+~ E [x]

A6x

anders geschreven:

1

De ~kunnen we schatten met behulp van het gemiddelde jaarverbruik.

Voor maandcijfers vinden we A.- /6 2 M 10-3
/ x x

voor kwartaalcijfers r~([x2 ~ 3,5 • 10-3

We kunnen nu de volgende tabel~pstellen voor de verwachte correlaties in

dit geval.

gem. Jaarverbr. fJ maand ~ kwartaal

2 0.30 0.17

5 0.45 0.26

10 0.58 0.38

20 0.71 0.48

40 0.82 0.60

50 0.84 0.67

100 0.91 0.77

200 0.95 0.83

1000 0.99 0.93
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• e r ,

1. ~ III

De feitelijke situatie wijkt van de ideale af op de volgende punten:

1. Juist bij een groot gemiddeld jaarverbruik worden op lagere niveau's

voorraden gevormd. Daardoor komen extreem hoge correlaties niet voor.

2. Er komen defecten voor diB op de basis worden gerepareerd. Dit defect

is bij de materieel dienst niet waar te nemen.

3. Veel artikelen zullen vooral in de eerste maanden van de meetperiode

nog niet in de stabiele fase (hoofdstuk III) verkeren.

De invloed van de storende faktoren is het kleinst in de groep artikelen

van klasse 1 (hoofdst. analyse). In die klasse vinden we correlaties die

op het eerste gezicht vriJ aardig overeenkomen met de verwachte waarden.

In tegenstelling tot hetgeen uit bovenstaande berekeningen volgt, hebben

we bij kwartaalcijfers gemiddeld hogere correlaties gevonden dan bij maand

cijfers. Dit zou erop kunnen wijzen, dat een aantal storende factoren ge

deeltelijk geelimineerd wordt door een grotere tijillxenheid. Van de andere

kant is het ook mogelijk dat de correlaties gemiddeld toevallig wat hoger

zijn. Bij kwartaalcijfers zijn de correlaties slechts over telkens 8 punten

berekend.
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:11 Regressie.

Om eventueel straks te kunnen voorspellen met behulp van vlieguren, zijn

regressieformules berekend. Het algemene model op grond waarvan ook de

correlaties berekend zijn luidt:

verbruik = a + b x vlieguren

~ vlgn
woorden stel a = 0

Op grond van de beschouwingen in

het hoofdstuk modellen en in het

vorige hoofdstuk lijkt het redelijk

te veronderstellen, dat er een even

redig verband bestaat. Met andere

Het model wordt dan: verbruik = b x vlieguren

rerb
Dit model zullen we in het vervolg

aanduiden met: "regressie door de

oorsprong".

vlgn
Met behulp van de F toets gaan we na of het verantwoord is a gelijk aan 0

te stellen.

De restvariantie van het eerste model: R1 = KS
1
/n-2

De restvariantie van regressie door de oorsprong: R
2

= KS
2
/n-1

KS = kwadratensom van het verschil tussen gemeten waarde en de regressielijn.

n = aantal meetpunten.

De F-toets wordt nu:

(n-2)R -(n-1)R
1 2

Voor n=30 mag met een 5% criterium de waarde van F niet groter zijn dan 4.17.

Van de 204 artikelen vanden we er 11 met een grotere F; dat is ongeveer 5%
(het percentage dat we bij een 5% criterium mogen verwachten).
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Met een toets voor het vergelijken van twee verdelingen kon worden aan

getoond, dat de verdeling van de gevonden F-waarden de F-verdeling goed

benaderd.

We kunnen dus zonder bezwaar werken met het model waarbij de regressie

lijn door de oorsprong gaat.

In het volgende hoofdstuk zullen we ondermeer de voorspellende waarde van

deze regressiemethode onderzoeken.

ex Prediction of Forecasting.

Tot slot van het afstudeerwerk hebben we een vergelijkend onderzoek gedaan.

Vergeleken zijn de volgende technieken.

Prediction technieken - voorspellen met behulp van vlieguren.

1. Regressie op grond van: verbruik = a + b x vlieguren.

Op grond van een correlatie berekening over de eerste 18 maanden werd

de optimale vertraging berekend. Deze vertraging werd in het model op-

genomen.

a en b werden bepaald op grond van de 18 meest recente maandcijfers.

2. Regressie op grond van: verbruik = b x vlieguren.

De berekeningen zijn analoog aan die bij techniek 1.

3. Evenredige correctie van de helling.

Model: verbruik = b x vlieguren.

Over de eerste 18 maanden werd b berekend. Elke volgende maand wordt

de b gecorrigeerd volgens:

(
• ) ,.J verbruik . rJ ( )b n~euw =~.( 1 ~n afgelopen maand) + (1-~) b oudv gn

clwaarden: 0,10; 0,20 en 0,30

Forecasting technieken - voorspellen alleen op grond van historische gegevens.

4*.Evenredige correctie van de 1e orde.

0<- waarden: 0,10, 0,15 en 0,20

*) Zle b.v. te verschijnen boek van irs E.G.F. van Winkel en D.J. Fraser B.Sc •
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5·oMethode van Holt.

Deze methode houdt rekening met een trend.

0('1 waarde 0010 met 01.
2

0.05 en 0.01

0015 met 0( 2 0.05 en 0.015

0.20 met 0(2 0.05 en 0.02

6·.Methode van Harriman

o<.waarden 0.20, 0.25 en 0.30.

methode voor een model met seizoen.

Bij technieken 1 tim 3 is verondersteld, dat het aantal te vliegen uren in

de komende maanden vaststaat. In feite weten we dat aantal niet precies.

We hebben er echter mee gerekend om na te gaan wat we maximaal kunnen be

reiken met de voorspelling op grond van vlieguren. Het bovenstaande is van

belang als we een optimale vertraging van nul maanden vinden.

Bij de forecasting technieken zijn evenals bij prediction de'eerste 18

maanden gebruikt voor de beginschatting. Het laatste jaar wordt gebruikt

om uit te maken welke van de 6 technieken de beste resultaten geeft.

Als criteria zijn genomen

1. De gemiddelde kwadraatfout.

gemeten waarde

Per

2. De

artikel wordt berekend:

[1~d (voorspelling - gemeten waarde)2J /12

relatieve fout.

~d (gemeten waarde - voorspelling)

:L
12mnd

Bij een negatieve relatieve fout is er gemiddeld te hoog voorspeld.

Om een eerste ~ndruk te krijgen van de kwaliteiten van diverse voorspel

technieken hebben we voor elke techniek berekend:

1. GKF = [L4 (gemiddelde kwadraatfout) ] /20420 art

20 GRF = [~4art (relatieve fout)] /204

H~t eerste criterium heeft het nadeel dat elke eenheid even zwaar wordt

gewogen b.v.
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geval 1 geval 2
voorspelling 1000 voorspelling 1

afname 1004 afname 5
kwadraatfout 16 kwadraatfout 16

relatieve fout 0.004 relatieve fout 0,8

In geval 1 is de voorspelling nauwkeuriger dan in geval 2. De kwadraat~

fout is echter even groote Het verschil komt weI bij relatieve fout naar voren.

De resultaten waren als voIgt:

parameters GKF GRF

1 • regressie - 3396 0.330

2. door de oorsprong - 2016 -0.304

3. e.c. op helling d.= 0.30 3750 -0,,087
40 e.c. d.= 0.10 2173 -0.010
h Holt 0(1 = 0.10 ; 0( = 0.05 2382 -0.051../0 2
6. Harriman 0(= 0.30 7243 -0.095

De gemiddelde kwadraatfout is het laagst bij regressie door de oorsprong.

Evenredige correctie wijkt daar niet zoveel vanaf. De relatieve fout van

evenredige correctie is echter kleiner dan bij regressie door de oorsprong.

Splitsen we de artikelen in klassen volgens de klasseindeling van hoofdstuk VI

rl<:>", (1'""lrl+.

GKF GRF

~techno 1 2 3 4 1 2 3 4
1 15,1 13,5 62,8 8832 .071 .235 .134 .608

2 9,1 9,8 43,5 5240 -.037 -.036 -.040 -.735

3 10,7 13,1 58,8 9764 -,,036 -.031 -.011 -0186
4 8,8 10,6 43,1 5649 .162 .179 .170 -.302
c:: 9,9 10,4 57,2 6188 - .119 -0033 .011 -.068,

6 10,2 12,0 48,4 18905 .005 .037 .052 --303

Evenredige correctie (4) en regressie door de oorsprong (2) hebben ongeveer

dezelfde gemiddelde kwadraatfout in de eerste 3 kl~ssen. Regressie door de
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oorsprong heeft in die klassen een betere waarde voor de relatieve fout.

Evenredige correotie zal gemiddeld wat te laag voorspellen.

Bij kwartaaloijfers krijgen we de volgende resultaten:

parameters GKF GRF

1 regressie - 41066 .213

2 regressie oorsprong - 7759 ~.316

3 e.o. helling 0(= 0.30 12172 ~ .196

4 e.o. 0(= 0.20 6353 .096

5 Holt ~1= 0.20; <1.
2

=0.05 9246 .. 287

6 Harriman ~= 0.30 38839 .137

Oak hier vertonen evenredige oorrectie (4) en regressie door de oorsprong (2)

de baste resultaten.

Splitsing in klassen levert de volgende tabel op:

GKF GRF

~techno 1 2 3 4 ·1 2 3 4

1 105,4 73,2 559,6 106944 .002 .182 .164 .321

2 38,2 36,5 157,9 20166 -.016 -.018 -.015 -.799

.3 36,2 35,7 243,9 31663 -.043 -.025 -.064 ~.443

4 43,3 47,9 156,5 16480 .287 .298 .. 287 - .. 220

.5 56,3 37,7 337,6 23950 .293 .153 .050 .500

6 52,0 50,9 346,9 101344 .036 ~.020 -.016 .364

We zien, dat teohniek 4 zijn lagere GKF over de gehele steekproef vooral

te danken heeft aan een goede benadering in de 4e klasseo

In de eerste 3 klassen moe ten we de voorkeur geven aan regressie door de

oorsprong.

Conclusie:

Eat bovenstaande kunnen we als voorlopige conclusie formul~ren:
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1 0 Regressie door de oorsprong geeft vooral in de eerste 3 klassen goede

resultaten.

20 Evenredige correctie van de eerste orde is de beste forecasting techniek

en geeft ongeveer gelijke resultaten als regressie door de oorsprongo

Bovenstaande conclusies mogen we aIleen toepassen op het artikelpakket in

zijn geheelo Het is best mogelijk, dat voor een bepaalde groep artikelen

andere technieken beter zijno

Een beschouwing per artikel met een soortgelijke analyse als in hoofdstuk VI

zijn dan oak nodig om te beslissen welke techniek bij een bepaald artikel

moet worden toegepasto Een studie naar de optimale voorspeltermijn voor be

paalde artikelgroepen zal aan deze analyse gekoppeld moe ten worden •

.-.-.-.-.-.-.-0
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