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Wachttijdprobleem•••••



Il n'y a pas de metier plus difficile

que celui de bien remercier.

( G. Menage )

v ~ p ~ N TWO 0 P ~ T W n.

n:tt af~tudeerwerk kon ''lIoroem verri.cht hi ; ~e On-ier~fdeltn"" der

Wiisbe~eerte en MARts~h~unijwetenAchqpnenv~n rte Tech1"1iRche Ho~e~chool

te Eindhoven, ~8Ar de Afdelin~ der Electrotech~i~k ons hie,..toe

toestemmin .... had verleen~ en on~ on vele rlllnten tot p,te,m heeft willen

zi;n. Nf?t n,"'me noemen wij hier Prof. Ir. A. H"'etml'ln wet rie wi';

rel"elmati~e, st:tmulerende contacten hadden; en Prof. Dr. Ir.

P. E'rkhoff' , die ons bi.; l1e bel';tuderinr:- van de reO"eltechni,sche ,"'sl1ecte"l

van 01 t probleem pnkele wnA~devolle <,HP'wi i 7.i,n"'e1"1 hef"ft t;"I'H"e"e".

Veel dAnk ~a~t uit n~ar on7.e ~fl3tud~erhoo"'leraar. ~of. I~. W. Monhemius.

die onA 01) eSRent;ele l\uTlten steed15 weer de iuiFte we" wist tr> wijzen,

en naaT.' Ir. E.G.F. van Wi.nkel, ciie ale c08ch ol"!Ze dat"el:i.jksf" zorC"en

heert willll!T1 delen .. G"'~a~ nop-meT') w15' hier oo''\{ rie naaM van Dr"' ...T. Wpsspls

die in de p:'ezFlmenl:t5lre heRpreldnp'en een Tlol"itieve b1.jdrap'-' heeft

~eleverd: en de Reer L.. H.M. Sneet.ieQ~ ,~ie lI!en hoe~eelheid -e-At-

~od~n~ rekpnw~rk ou ~retti~e wiize met onq heert ~~dee].d.

Ons werk wer~ verricrt in npdracht vqn r.lbert Feiin N.V. te Zaandnm ..

Voor deze p'eboden mop-eli ikheid ".i in wi j het I2'fIInoemd,p be.dri i f 7per

erkenteliik. Het ijoof~ van ~e Ofdelinp" Orp"aniBatie ~iliAlen,

Ir. F.Th .. K"'llermann heeft ons , on zeer vruchtbare wij7.p , wete?" tl"

bep-pleiden in het spann::Lnl"sveld tu"'spn theorie en ~racti,ik;

zi1n ~ire6t~ a~sil';te?"t, de Heer D•.I. v~n der Tuin iA onsbij tal van

7.Aken tot stann Q"eweest en heeft mede weten te berei.ken d"l t wi i ODS

- in korte tiid - werkeli~k oup-enomen voelden in de sreer van d- af'dplin~.

011ze relatie me-t 0e Heer ~T.W. van Eycy, met \Vie wij o.a. aIle w~ar

nemin~en ~n tiidstudies hehbe n verri cht, is meer r'lnn zakeli. ik rrewor~en;

met O'enoer:en denken wi; ter' l g- pan onze creznmenli,ik ontwikkelde idpf";';n

over vriietiidsh~Btedin~. 'n de concretiserin~ daarv~nf in ~-nhem e .. o.

De Heer J. Rommertz en de sup~rmartbedriifnleidersin ziin divisie

hebhe'Y', rioor ~ri tisch domme~ tR.""r en mpdpwerkinp' ou prqctif;ch p"chi.ed.

vele nieuwf" we~~n voor on~ ~eonend: ~e bedriifq)eider van sunermart 10?4

waa'Y' wii onze wRarneminp"en hpbhe~ ~epri~ht: rie H~~r r. S~ek, qlsrnecie

7,1.5n medewerk('5t)~r,; hebben ons rlliMe mo~eli.ikheden p'ehooen fOn veel

w~rk voor onA ~illen-verrichten, e?" we) on een hii~on~e- charmante wij~~.

- Einnhoven -
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Probleemstelling.

" All things are difficu1t before they are easy "

( Fuller )
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Achtergronden van het problee••

In de detailhandel voor levensmiddelen zien we de laatste

jaren een sterke neiging tot ~roei naar ~rote, ~econcentreerde

verkooppunten.

Van de bijna 40.000 winkels in deze branche in Nederland, die

wij in de derti~er jaren aantroffen, zijn er nog slechta ruim

20.000 over~ebleYen; in, 1964 werden er ruim 1200 gesloten.

De groet naar grotere eenheden manifesteerde zich reeds een

tiental jaren ~eleden in de oprichting van vele zelfbedieninge

bedrijven met een - meestal - v~el p-rotere omzet dan de " normale II

bedieningszaken. Waren er in Nederland 8 jRar geleden 500 zel!

bedieningszaken, momenteel nadert hun aantal de 5000.

-Nog grotere eenheden vinden wij in de vorm van supermarts ;

daze ontwikkelin~ is'in Nederland no~ slechts enkele jaren

waarneembaar. Momenteel bestaan er in Nederland enkele honderden

supermarts; juist in deze sector echter is de ontwikkelin~

stormachtig.

Van de andere bedrijven in de levensmiddelen-detailha.ndel

onderscheiden de Aupermarts zich sterk op verschillende punten;

met name wat betreft de methode van b~drijfsvoering. In feite

is iedere supermart een " bedri,if op zich " , met tientallen

~especialiseerdewerknemers en een jaaromzet die wordt uit~edrukt

in ( SOMS vele ) millioenen guldens. Juist hier blijkt dan ook

een wetenschappelijke aanpak van de organisatorische problemen

een dwingende eis.
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Service in supermarts.

De ontwikkeling Tan de Nederlandse levensmiddelen-detailhandel

voIgt die in de Verenigde Staten van Amerika 4 met een tijds

verschil van vijfl tien jaar.

In Amerika • zowel ale in Nederland , blijkt er nauwelijks no.cr

concurrentie te bestaan op grond van kwaliteit of op ~rond van

prijs der artikelen. Kwaliteits- en prijs-verschillen blijken

miniemi waarschijnlijk ook als ~evolg van de al~emene welvaart

blijken deze variabelen nauw~lijks invloed te hebben op het

g-edra,r va.n het koperspubliek.

Uit ~rote Nederlandse klantenenquetes is ~ebleken dat de keuze

wAir men zijn inkopen doet hoofdzakeli5k wordt bepaald door

de service welke men in de winkels krijr-t. In Amerika heeft

de concurrentiestrijd in deze branche zich reedR toeges~itst

tot een " Aervice-oorlo~ " ; OJ) korte termi,in is in Nederland

het zelfde verschijnsel te verwachte~.

Service in supermarts omvat uiteraard ook materiele zaken, zoals

een ~root assortiment artikelen dat invoorrBali wordt gehouden,

een lay-out van de winkel die een pretti~ winkelen mo~elijk

maakt, nevenvoorzieningen ala wasBerette, koffieb~r etc, etc.

Belangrijk blijkt echter de service {n het persoonlijk Tlak

te zijn , pretti~e contacten tUBsen klant en supermartpersoneel.

Dit persoonlijk contact komt vriJwel alleen tot stand aan de kassa's

waar iedere klant passeert.

De serviceaan de kassa's is veelomvattend; aan de trainin~ van

het kassapersoneel op dit punt wordt dan ook veel aandacht geschonken.

~n correcte en charmante b~ienin~, het uitdelen van versnaperin~en

aan kinderen, het beantwoorden van vragen van de klant en het

- desgewenst. - inpakken van haar ~ekochte artikelen is een primair~

Toorwaarde. Doch daarnaast blijkt het minstens even belangrijk te

zijn dst de klant Diet te lang op bediening moet wachten

korte wachttijd is een essentiele vorm van service.



" zodat .. wanneer een kJ.ant lang moet wachten.z:ij d:it als een gebrek aan service zal ervaren".
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E&nieder weet dat het in principe eenvoudig is wachttijden te

bekorten: vergroting van de servicecapaeiteit bekort de wachttijd

van degenen die op deze service wachten.

In sup~rmarts kan dan ook de wachttijd der klanten bekort worden

door de kassa-capaciteit te vergroten.

Echt,r: deze capaciteit kost geld; in de vorm van investeringen

en in de vorm van loonkosten van het bedienend personeel.

Alleen in de A.H. 8upermarts b.v. belopen de investeringen in

kassa-apparatuur verscheidene millioenen, terwijl ook het bedrag,
dat aan loon jaarl1jks wordt uitgekeerd aan de cassieres in deze

grootte-orde ligt.

Op grond van de twee genoemde punten:

a. de wenselijkheid van een goede service ( = korte wacht

tijden ) aan de kassa's

b. de hiermee gepaard gaande ho~e kosten

heeft men gemeend dit kassa-wachttijdprobleem zo wetenschappelijk

mogelijk te moeten benaderen, teneinde kwan~itatl~ve !eK~~e~

beschikbaar te stellen ten behoeve van de besluitvorming op

dit gebied.

- -' -- --
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Formulering van het probleem.------"'----------

Het tegen elkaar afwegen van service enerzijds en beschikbare

servicecapaciteit anderzijds is als probleemstelling niet nieuw.

Berekeningen van wachttijden bij gegeven beschikbare capaciteiten

( onder bepaalde nevenvoorwaarden ) zijn reeds in 1908 door

Erlang gelntroduceerd als richtl1jnen voor de constructie Tan

automatische telefooncentrales.

Wachttijdproblemen zijn daarna een apart veld van studie geworden,
,

waarin voor vele situaties,waarin wachttijden optreden, de gevolgen

zijn beps.ald met behulp van- statistische~,~,analytische teehnieklm.

In ons geval valt de probleemstelling uiteen in twee vragen:

I. SERVICE contra CAPACITEIT

II. keuze van de AARD VAN DE CAPACITEIT.

Ad I. hier vinden we het feitelijk wachttijdprobleem, waarin we

nagaan welk beleid we zouden kunnen voeren bij het ter

besc h1 kking stellen van kassacapaciteit, 6n welke ~evolgen

een dergelijk beleid heeft betreffende:

enerzijds de noodzakelijke capaciteit { = kosten}

anderzijds de resulterende wachttijd (= service)

Ad II. hier ~aan we na op welke wijze een { vol~ens I noodz~kelijke

capaciteit ~erealiseerd kan worden. Mathemat1ech gez1en

is dit een vrij eenvoudig probleem, waarin inTe~terin~skosten

te~en loonkosten kunnen worden afgewogen. Aan de hand van

een enkel voorbeeld zullen we deze vraagstellin~ II nader

illustreren ( zie bijlage 102-10J).Indien de resultaten

van de berekeningen ( onder I ) bekend zijn , is probleem II

zeer eenv9udig hanteerbaar. Derhalve hebben wij hieraan

weinig aandacht besteed en ons toegele~d op de oplossin~ van

de ( veel vecompliceerder ) vraa~ I.
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Ret begrip " schakelrep;el n.

It l'art donne les reglea, et le goilt lea exceptions "

( Monteaquieu )



I service contra capaciteit.

Ret wBchttijdprobleem bij de kasSI'l's.

Daar de drukte in 8unermarte niet constant is , doch daarente~en

sterk varieert van da~ tot da~ , en van uur tot uur, i~ het

aantal in bedrijf ziinde kassa's niet constant.

Temeer naar het kassapersoneel, behoudens het ei~enlijke werk

bij de bedienin~ v.an de klanten, in andere ardelin~en van de

su~ermart effectief in~ezet kan worden, is het wenRelijk een

systeem toe te passen waarin de kassa-capaciteit variabel is.

Afhankelijk Tan een Yooraf vast~esteld service-criterium zal

dus de capaciteit varieren, afhankelijk van de klantenstroom.

Uit waarneminp"en is ~ebleken dl'l.t bet druktepatroon Tan week

. tot week ~oed reproduceerbaar is ; m.a.w. men kan Yoorspellen ,

binnen nauwe 0"renzen , welke capa~iteit men op een be'Paald

tijdstip nodig zal hebben. ( Zie bijlage 104-109).

Dit ~e~even nu is een belangrijke voorwsarde om te kunnen komen

tot personeels~ro~rammerinp": ook voor de casRieres ken nu worden

vaRtgesteld welk uur van de da~ zi~ in de keSBa dienst zullen

moeten doen , en op welke uren zij elders in~ezet kunnen worden.

Tot dusver paste de hootdcassiere in de practijk de capaciteit

( = het aantal open kassa's) aan aan de kl.antenstroom,"volgens

intuitie en ervarin~" • Wanneer het wat drukker werd, werden er

meer kassa's ~eopend; nam de drukte af dan werden er een of meer

kesaa' B ~esloten. In fei te hanteerde zi.i dus een .. intuItieve

.schakelregel ".

11
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Het doel van een der~elijke schakelregel is

It Vol~enB Tooraf Tast~estelde normen betreffende

It een toelaatbaar geachte w8.chttijd -

" tie kassscapaciteit sanpassen aan de kl~ntenstroo. 

" zonder OJ' toeTalli~e fluctuaties Merin te rea~eren.

Eisen voor de schakelregel.

BehoudenB het hierboTen ge$telde dient een ~oede schakelre~el

te voldoen aan de volgende eisen

1. geldig zijn in ieder filiaal en op iedere da~.

2. geldi~ zijn bij ~ebru1k van alle typen kassa's,

hulpapparatuur ; bij langzame en snelle cassieres.

3. eenvoudig te hanteren zijn voor een hoofdeassiere.

4. " sDel" en" stabiel " zijn.

5. een kleine spreiding in de wachttijden opleveren.

Ad 1 en 2 •__0' ..... • ... ,_.•_ .. Wil deze re~el uniform hanteerbaar zijn, dan mag

het geen verschil maken of het gemiddeld aanta1

gekocht. artikelen groot of klein is,

het geen verschil maken welk type checkout wordt

gebruikt~ evt. I'll of niet met 1t.fl'>selautomaat e.1i.

het tempo van de cassiere geen invloed hebben

op de bruikbaarheid van de schakelregel,

het al of niet inpakken ( door de c8ssiere )

de hanteerbaarheid Tan de regel niet beInvloeden.

Met andere woorden: \ ma~nemati6ch geformuleerd )

~!'E.1kbw.~eg~ .~_~E-2_~_,.l?.c.h!k~£~rel_"!2.!~

onafhankelijk zijn TS.n I cte vorm VBn de
_,.__~_.,_._.. l • _. "'!"'..... '__.,__.__. .-....

frekwentieverdelin~ van de bedienin~~tijd.
_a'_ ....._"...,, . _ .". ... ~_ ......_ "'~._ ... _ ... .. · ..T· .. ..",. ......_.-._..



Ad 2-

Ad 4•...
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Daar de taak van de hoofdcassiere yeelomvattend is

en zij vaak op Yerechillende plaatsen aanwezig moet

zijn, moet de toepassing van de schakelregel voor

haar zeer eenvoudig zijn, zonder gebruik te maken

van hUlpmiddelen ale potlood en papier, uurwerken e.d.

De schakelregel moet " snel " zijn in regeltechnische zin;

essentiele wijzigingen in de klantenstroom moe ten

snel gesignaleerd worden en de evt. reactie hierop

moet zonder vertra~in~ plaats vinden.

We atellen echterook de eis van " stabiliteit II

wanneer de klantenstroom vrijwel etationnair is

( afgezien Yan toeyala-fluctuatiee ) mag de capaciteit

niet te sterk fluctueren; het· syAtt-.em mag niet OF.l.cilleren_

Beide eisen t van' snelheld en stabiliteit , zijn bi.1

een syeteem alshet onderhavige niet eenvoudig te

realieeren. B~ide ei~en zijn zelfs strijdi~.

Primair is het uiteraard belan~rijk dat we met dit

systeem de ~emiddelde wachttijd v~n de kl~nt kunnen

vastetellen. Doch peychologisch gezien is het van

minstens even groot belan~ dat ook de maximale wacht

tijd binnen redelijke grenzen li~t.

M.a.w. de frekwentieverdelin~van de wachttijd mag

~een lange staart hebben ; de spreiding in

de wac~ttijden moet klein zijn.
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In feite zoeken wij naar kwantitatieve ~rondslagen voor het

beleid aan de kassa's, waarbij we voor versehillende beleids

vormen'de gevol~en willen nagaan op het ~ebied van :

~. service ( wachttijden )

b. kosten (eapaciteit ).

nit kassabeleid heeft hier de vorll VR.n een " schakelregel " ;

wij gaan dus nu

I een echakelregel construeren die aan die hiervoor

geformuleerde, algemene , eisen voldoet ;

II in een dergelijke regel parameters varieren

en de gevolgen nagaan betreffende :

a. Cap. ( capaciteit )

b. W ( gemiddelde wachttijd )
p:em

c. W ( maximale " )
max

De , tenslotte , in II beschikbaar komende kwantitatieve ~egevens

kunnen worden gebruikt als grondslagen TOOT de beleidsvormi~

betretfende de service aan kassa's. Op grond hiervan kan men b.v.

vaststellen hoelang men de klanten wil laten wachten ( en welke

de financiele gevolgen zijn hiervan ) ; men kan b.v. de gevolgen

overzien wanneer men als extra service voor de klant de artikelen

wil I~ten inpakken door de cassiere; etc. etc.

Hoe ?--
In principe zou men diverse Bchakelregels in de practijk kunnen

'toepassen in de fiIiaIen en dan ter plaatse de effecten nagaan;

]) ear men echter

practisch - met het oog op ~e klqnten niet willekeurig

experimenteren kan ; en daarenboven

wal'lrnemen in fili<"tlen zeer moe:Ui.ik is

theoretisch onder o~en zal moeten ~ien dpt,toevallig,

meerdere parameters varieren in de winkeli
is door ons gezocht naar een mathematische aanpak van het probleem.
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I Waarneming~n.

" Bie grosaten Schwierigkeiten lagen da, wo wir aie nicht suchten "

( Goethe )
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WA A R N E MIN GEN.

Het systeem van bediening aan de kassa's is hier benaderd als

een wachttijdproble~m.

Bij de bestudering van een wachttijdprobleem kunnen we de

bepalende factoren splitsen in twee hoofdgroepen:

I. aankomatpatroon

II, bedieningswijze

Ad I - aankomstpatroon. Hier wordt o.a. nagegaan of de klanten

onafhanke11jk van elkaar b1nnenkomen.

of ze al dan niet met regelmatige tussenpozen. b1nnenkomen,

hoe de r1jvormlng tot stand komt e.d.

Ad II - bedieningswijze. In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd

weLke service wordt gegeven. van welke

variabelen dit afhangt. en welke de gevolgen hiervan zijn

voor de tot stand korning van de bedien1ngstijden van de

respectievel1jke klanten.

Gedurende twee maal twee weY~n z1jn diverse waarnemingen verricht

in filiaal 1024 te Yelp; de meetmethoden en de reaultaten

zullen in het navolgende worden weergegeven. gespli~at naar de

twee bovengenoemde hoofdgroepen.
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Waarnemingen - aankomstpatroon.

De eerste - voor waarnemingen bestemde - week werd besteed

aan een algemene introductie in de gang van zaken in alle

afdelingen van het ~etrokken filiaal. Dit geschiedde door

een eenvoudige procesanalyse te maken van de diverse afdelingen.

Bovendien bood dit een charmante aanleiding om met alle medewerkers

tot 8en persoonlijk contact t8 komen.

Daarnaast werden ook in deze week reeds enkele proefmetingen

verricht bij de kassagroep. Dit zowel met het oog op een

geleidelijke introductie hiervan bij de betrokkenen, ale ook

om enige ervaring te verkrijgen in het waarnemen ter plaatse,

het kiezen van een juiste ruimtelijke opstelling e.d.

In de practijk van de hierna volgende weken bleek dat dit soort

waarnemingen zeer moeilijk 1s. Gaat men van de premisse uit

gat de klanten op geen enkele wijze hinder mogen ondervinden

van het waarnemen, dan heeft dit diverse coneeouenties:

1. hoewel het juist de klanten zijn die bij deze

serie waarnemingen geobeerveerd moeten worden,

dient ·dit discreet en onopvallend te gebeuren.

Daar echter - door de aanwezigheid van andere

klanten en de hoogte van de winkelinventaris'-

de overzichtelijkhe1d klein is, vereiet een

opatelling van de waarnemer op enige afstand van

de klanten wel dat hij zich anel door het filia&l

kan verplaataen (' ook weer zonder anrieren overlast

te bezorgen ). Het waarnemen wordt hierdoor zeer

vermoeiend.

2.daar verscheidene klanten meenden dat ae w~arnemers

tot het bedienend personeel van het filiaal

behoorden, werden tijdens het waarnemen vele vragen

gesteld. Een correcte verwijzing van deze klanten

had vaak tot gevolg dat.een gehele cyclus van

waarnemingen - ale onbetrouwbaar - moest worden

verworpen.



II ••••• uit de practijk bleek dat deze waarnemingen niet eenvoudig zijn II.



Waarnemingen - aankomstpatroon - vervolg.

De waarnemingen werden gelijktijdig verricht door twee personen:

een vaste medewerker van de afdeling Organisatie Filialen en de

betrokken student van de Technische Hogeschool te Eindhoven.

In verband met de wenselijkheid van een snelle training in deze

soortvan waarnemingen en de mogelijkheid van reproduceerbaarheid

werd door eerstgenoemde continu waargenomen; mondeling gaf deze

zijn .aarneminge~ door aan .laatstgenoemde die ze schriftelijk

vastlegde.

De waarnemingen werden vastgelegd in de volgende vorm

18

A~~;; i' ~4J~ ~? .

1~4 /e/2#Y;·~~~C~/
?~?"--~r7 // A~y' '/S-

z:/'/!;' /2 . ch> Y ....~
~.

/;'~
I I

U% k-: a. 7S.I ,t44'~f1i1
/ 2

,
j t' I 2. J t'

/:1. t7f7, ~ 5' .j .3 .- x ~
,'. - .. 00 3 AI ... 'f

lIl. 1O 3 x 3 .'- f s, 01 3 i ,

I~~ )( 3 7- .- r\ ..1 i{oz 'I .... 3

~ /p ~ J( .y .- \ '\ .3 it03 -~ j ""
'2 6() 3 X .y' ....- .-

3 ,
~
""-

'·50 .3 3 - ~ .ll: 3- -

j 20 .1( .3 oJ - ~I

• - I -- -

I
iI - ,

[' I

I
, I

-,

r I

I-

I
,

, I
I

- !



19

Waarnemingen - aankomstpatroon - vervolg.

Uit .oorgaande waarnemingstabel kan men het volgende aflezen

( atlezingen van de stopwatch in centi-minuten )

Om 12.00.65 komt een klant aan bij de schare waehtenden.

Juist v66r aankomst van deze klant stonden er bij kassa 1

drie klanten in de rij, drie klanten wachtten bij kassa 2,

kassa 3 was onbezet wegens lunchpauze der cassiere, en bij

&assa 4 stonden 4 wachtende klanten.

Genoemde ~lant sluit zich aan bij de groep wachtenden van kassa 4

( zie X in deze koloa )

Zo werd bij binnenkomst van iedere klant ·de totaalsituatie vast

gelegd. Daarnaast werd exact iedere minuut de rijlengte per kassa

waargenomen en genoteerd;

Om 12.00. uur b.v. stonden er drie klanten in de rij bij kassa 1,

vier klanten bij kassa 2 en 4 klanten bij kassa 4. Op dit tijdstip

was kassa 3 gesloten.

~ -Om practische redenen is in dit gehele rapport "n definitie

aangehouden voor " rij ";

" Klanten in de rij " def. diegenen die waehten op bediening

+ diegenen die reeds / nog

bediend worden.

Gedurende de tweede week werden vrijwel uitsluitena waarnemingen

van deze soort verricht. Nadat de observaties welke onbetrouwbaar

waren door externe storingen ( onoverzichtelijkheid van de situatie,

storende vragen van klanten e.d. ) waren verworpen,resteerden

zes perioden ( van ongeveer een uur elk ) waarvan aaneengesloten

waarnemingen beschikbaar waren.
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Waarnemingen - aankomstpatroon - vervo1g.

Uit deze waarnemingen kunnen twee verschijnselen bestudeerd worden:

1. Hoe II regelmatig " of II onregelmatig " de k1anten

binnenkomen bij de rij van wachtenden.

2. Hoe de klanten zich verdelen over de kassa's

m.a.w. in welke rij zij zich opete11en en volgens

welk systeem zij soms nog van rij wisse1en.

Ad 1. " rege1maat Tan binnenkomst ".

Naar ana10gie van veel voorkomende situaties bij andere wachttijd

prob1emel1, waar de k1anten onafhanke1ijk Tan e1kaar binnenkomen,

lag het Toor de hand hier een II Poisson- patroon" te veronderste11en.

( Zie hiervoor bijlage 110 - 114 )

Bij statistische analyse van de waarnemingen leek dit te worden

bevestigd, doch niet met grote betrouwbaarheid. Daar men zich

twee redenen zou kunnen Toorste11en waarom het aankomstpatroon

atwijkt van de " Po1sson-verwachting " , zijn in een later stadium van

het onderzoek nog een tienta1 dagen besteed aan juist deze waar

nemingen.

De twee redenen,waaroa het aankomstpatroon zou kunnen afwijken

van het idea1e, zijn de vo1gende ~

a. een PS1cho1ogische reactie van de k1ant, die

wanneer het " tijde1ijk II druk 1ijkt aande kassa's

nog even 1anger verwij1t in de winkel.

b. een be1emmering van de vrije k1antenstroom bij

grotere drukte, waardoor een klant zich niet

verpla3tsen kan wanneer en hoe zij wi1 , doch

" in de etroom wordt meegenomen ".
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Waarnemi~~en - aankomstpatroon - vervolg.

Be1de voorgaande hypotheses a. en b. konden niet worden bevestigd;

ad a. e~ bleek geen significante correlatie te bestaan tUBsen de

drukte bij de kassa's enerzijds.en het aantal klanten

dat kort daarna arriveert anderzijds.

adb. evenmin kon worden geconstateerd dat in gevallen waarbij

de klanten gemiddeld langer in de winkel verbleven - onder

overigens gelijke omstandigheden - de optredende belemmering

van de verkeersstroom oorzaak zou zijn dat het aankomstpatroon

ster)ter zou afw1jken van het " Poisson-ideaal " •

Gezien de moeilijkheden waarmede de observaties gepaard gaan

leek het zinvol de waarnemingen eens te herhalen, z6danig dat

~lleen de aankomsttijden zouden worden vastgelegd.

Bij s~atistische toetsing van de waarnemingen,op deze wijze verricht,

bleek de conclusie dat het aankomstpatroon inderdaad een " Poisson

karakter " heeft, zeer betrouwbaar.

- - - -- - -

Ad 2. " verdeling over de kassa's.

Uit waarnemingen bleek dat de klanten meestal direct die rij

uitkiezen ( wanneer er keuze is uit meerdere kassa's) waarin

zij zo snel mogelijk geholpen zullen zijn.

In sommige gevallen herzien zij - tijdens het wachten - alsnog hun

keuze en kiezen dan voor de meest gunstige opstelling.



Waarnemingen - aankomstpatroon - vervolg.

Slechta in gevallen waarin er grote opstoppingen zijn in de

Terkeersstroom bij de kassa's, blijkt de optimale keuze niet

altijd ~e realiseren. Daar dit soort gevallen zich bij een goede

service normaliter niet voordoet, is dit bijzondere geval buiten

beschouwing gelaten.

Daar nu in feite blijkt dat de klanten ateeds ( direct bij

aanko.at , of anders tijdens het wachten ) de optimal. keuze

maken van de kassa waar zij bediend wensen te worden, kunnen wij

ons mathellatisch model hierop baseren.

Het is dus onnodig om de keuze van , en de verwiaseling in • de rijen

te formuleren in termen van een II Markov-proces t1 ; een veel

eenvoudiger model geeft de werkelijkheid weer.

Hoewel in de practijk de klanten zich dus ruimtelijk opatellen

bij de kaaaa van hun keuze • ia het effect hetzelfde als wanneer

zij zi~h,in volgorde van binnenkomst, in een grote rij zouden

opatellen en dan • in deze volgorde , geholpen zouden worden

door de steeds weer vrijkomende kassa"s van de kassagroep.

In ona mathematisch model is de aankomst en rij-opstelling

dan ook als volgt vastgelegd:

Dus

aankomen
• • • • x • • •

I

wachten
x x x x x x x x

in rij

bediend
worden
.1 x x x I

in kassa's

I

1. aankomen,volgens PoisBonpatroon. bij rij wachtenden

2. wachten op bediening, schijnbaar in een grote rij

3. een aantal klanten ( = het aantal ope~ k~S~8·~ )

wordt bediend.

4._" rij tt =klanten die wachten + klanten die

.bediend worden.
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Waarnemingen - bedieningstijd.---- --.---._._---_._-

De bedieningstijd van de respectievelijke klanten aan de kassa

kan gesplitst worden gedacht in drie hoofdgroepen:

-
I. aanslag-t1jd.

II. afreken-tijd~

III. 1npa.kti1.d.

~d I - aansla~t1jd. Hieronder wordt verstaan de tijd die

de cassiere nodig heaft voor het aanslaan

der resp. artikelprijzen; gerekend vanaf het ~rijpen van het

eerste artikel tot/met het indrukken van de SUB...TOTAAJJ-toets.

~d II - afrekentijd. Hiaronder wordt ver8taan de tijd die

• ---- de ca~eiere nodi~ heert voor dp. afreken-

transactie, hierbij inbe~repen het ver~trekken van ~pp.arze~els.

het beantwoorden van eTt. vragen der klanten. uitdelen van

versnBperinp-en en het verlenen VB.n kleine attenties. De7e ti.id

wordt ~erekend vanaf het indrukken van de SUB-TOTAAt-toets

tot/met het sluiten Tan de ge1dlade.

Ad III - inpakti.id. Hieronder wordt verstaen de ti.1d die

de cass1ere nodi~ heert voor het ( de~~~wenst)

inpakken voor de kJ.ant van de r:ekochte artikelen. Daze ti..id wordt

~erekend venaf het slu1ten van de ~eldlade totdat de cassi~re

weer achter haar kassa kan zit ten om evt. vol~ende klanten te helpen.

- --
In f111aa1 1024 te Yelp zijn vele tijdstudies en waarnemingen

verricht o~ dit geb1ed; gesplitst naar de drie genoemde hoofd

groepen zullan deze in het navolRende worden weer~e~even.

N.R. In nlaats VRn metin~en door tiidsstudi~R en directe obAervatie

ku~nen de ~enoemde tijnen ook worden ~emeten m.b.v. electriRche

apnnr~tuur. welke a~n de k~SRa is aan~esloten. ( ~ijla~e 115 a )
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Waarnemin~en - bedienin~sti~rl - vervolg.

I - aanelsP'tijd.--_.-_.- _._._.-
De tijd, benodi~ voor het aanslaan der prijzen van de artikelen

die een bepaalde klant heeft ~ekocht, han~t duidelijk af van

het aantal artikelen dat door de respectievelijke klanten is

gekocht; om nu in verschillende situaties de frekwentieverdeling

van de aansla~tijd te kunnen vaststellen spliteen we dit onderzoek

in twee delen:

~_.. het bepalen van het verbt'lnd tUBBen het aantal

gekochte artikelen en de aanslagtijd;

p~ het bepalen van de frekwentieverdeling van het

gekochte aantal artikelen.

We vinden hiervoor

aanslagtijd ( in c.min. ) = 2,75.( aantal artikelen ) + 5 •

( Zie hiervoor bijlage 115 )

Voor de aantallen ~ door de resp. klanten gekoohte , artikelen

vinden we een afgeknotte lo~.normale verdeling.

( Zie hiervoor bijlage 116~119 )

Voor de aanslagtiid vinden we dUB een oonstante + een lo~.normale

frekwentieverdeling~welkeis afgeknot.



II Aanslagtijd ".
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Waarnemin~en - bedienin~stijd - vervolg.

II - afrekentijd.
-------~_.-._.-

Bij de metin~ van deze tijd zijn twee markante punten naar voren

gekomen :

a. Deze tijd han~t nauwelijk.s af van de geoefendheid

van de cassiere; het is de klant die deze tijd
,

vrijwel geheel bepaalt. Voor verschillende cassieres

liepen deze tijden dan ook nauwelijke uiteen.

b. Het al of niet verstrekken van spaarzegels is een

factor die in dezen volkomen verwaarloosd kan worden;

er is p,'een sip:nificant verschil in afrekentijdte

constateren .tussen klanten die wel , en die geen ,

zegels sparen.

- - -

Uit de metingen vinden we voor de afrekentijd eeQ frekwentieverdeling

die overeenkomt met een normale frekwentieverdeling

met gemiddelde :::: 50 c.mn

" spreiding = 20 c •min

welke aan de onderzijde is afgeknot b;1.j 10 c.min. ( m.a.w. voor

geen enkele klant is de afrekentijd korter dan 10 c.min. )

III - inpaktijd.

We vinden hier dat het verband tussen inpaktijd en aantal gekochte

artikelen - in principe - lineair is ; daar de frekwentieverdeling

van het aantal grekochte artikelen " afr,eknot log.normaal It is,

vinden we ook voor de inpaktijd een afgeknotte lo~normale verdeling••

De gemiddelde inpaktijd per ~rtikel bedraagt 5 centiminuten.
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IT Het model voor rle ~imulAtie: eerste ontwern voor ppn ~~h~kelror~l.

" Meme una benne simulation est une nouvelle invention II

( de Maistre )
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Het mathematisch model voor dit probleem.
-.... ... - -----------------
In de supermarts is het ~ebruikelijk een aantal kassa's in ~ebruik

te hebben , dat niet gedurende de gehele week constant is.

Dit ligt voor de hand daar het klantenaanbod sterk varieert

en daar bovendien ( tijdelijk ) overcompleet kassa-personeel

in andere afdelingen nuttig ingezet kan worden.

We hebben bier due een systeem met variabele capaciteit.

Aankomstpatroon. Zoals reeds is uiteen~ezet bij de waarnemingen

van het aankomstpatroon, kan het proces worden

beschreven als klantenaankomst ( volgens een Poissonverdeling )

in een rij, van waaruit men zich - na voltooiing der wachttijd 

Terdeelt over de vrijkomende kassa's.

Bedieningstijd. We hebben gesteld dat de bedieningstijd is

opgebouwd uit drie componenten

a. aanslagtijd

b. afrekentijd

c. inpaktijd

" T = T + T + Tbediening aanslag afreken. inpak
tt ..

De drie genoemde componenten hebben eik hun eigen frekwentieverdeling;

om de krekwentieverdeling van de bedieningstijd te bepalen dienen

we dan ( volgens de statistische theorie ) de convolutie te bepalen

van de drie ~enoemde verdelingen.

Gezien de aard van deze verdelingen is het bepalen van deze

.convolutie zeer gecompliceerd; bovendien levert deze geen

resultaat op dat in bestaande wachttijdtheorieen zonder meer

toepasbaar ~6. Deze methode is dUB niet toegepast.



~en andere methode is : Toor enkele uiteenlopende parameterwaarden

van de drie genoemde verdelingen de convolutie-frekwentieverdeling

numeriek benaderen en dan trachten een iu de wachttijdtheorie

hanteerbare verdeling ( Erl.<lnr-verdeling b.v. ) hierB.an aan te

passen. ( zie bijl~ge 120 - 124 )

Daar echter bij verschillende combinaties van gekozen parameters

van 'de drie sub-verdelin~en de frekwentieverdeling van de

bediening~tijd steeds een wezenlijk andere vorm kree~, leek ook

deze methode weini~ hoopvol.

Men kan zich dit effect ook kwalitatief reeds eenvoudig voorstellen:

1. in ~evallen waarin de klant weinig artikelen koopt zullen

aansla~- en inpaktijd klein zijn t.o.v. de afrekentijd.

De ( normaal verdeelde ) afrekentijd zal nu sterk bepalend

zijn voor de totale bedieningstijd·, welke dan ook een

frekwentieTerdeling krijgt die vrijwel normaal is.

2. in ~evallen daarenteg~n waarin de klant veel artikelen koopt

zullen de ( af~eknot lognormale ) aansla~- en inpaktijd

domineren als componenten van de bedieningstijd, welke in dit

. geval dan ook een frekwentieverdelin~krijgt welke vrijwel

lognormaal van karakter is.

Daar dus - in verschillende ~evallen - de frekwentieverdelin~en

van de bedieningstijd qua karakter zo sterk uiteenlopen, en

daarenboven ook incidenteel aanpassing aan een Erlangverdeling

niet p.:'oed mogelijk was, is ook deze·tweede methode niet toegepast.

Mathematisch-analytische beschrijving van de frekwentieverdeling

van de bedienin~stijd blijkt dUB onmogelijk , waardoor de

mogelijkheid vervalt dit probleem analytisch te benaderen.

-Het model is nu uit~ewerkt door simulatie met behulp van een

computer, waardoor het probleem toch op~elost kon worden.

- ---
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Simulatie.

De simulatie werd uit~evoerd door de l.B.M. ,620 computer

van de Technische Ho~eschool te Eindhoven.

De ~rogrammas waren_geschreven in Fortran.

Bij de simulatie werd in de computer het ~ehele ~ebeuren - zoals

zich'dat afspeelt ~ij kassa's in een supermart - na~ebootst :

- het aankomstpatroon • vol~ens de Poissonverdelin~

het innemen van een plaats in de rij

- de bedi~nin~5tiid, opgebouwd uit de componenten

a. aanslalZ;tijd

·b. afrekentijd

c. inpaktijd

welke componenten weer tot stand kwamen door ( met

behulp van toevals~etallen ) trekkin~en te doen uit

hun resp. frekwentieverdelin~en;

- de hanterinp- van een schakelregel door de hoofdcAssiere, waarhii

dp.n ook nOl; rekening werd gehouden met het feit dpt een cassiere,

die II inl!'eschakeld wordt " t enige tijd nadir- heeft am zich

te verwiideren van de plaats van haar nevenwerkzaamheden en zich

in de kassa op te stellen, ( een zgn. " looptijd " ).

Door in het programma bepaalde onderdelen te wijzigen, konden

verschillende situaties in de winkel en diverse schakelregels

toegepast worden.

De computer berekende dan steeds :

- het aant:\l kassa's dat in de loop der tijd p'eopend was

- een frekwentieverdelin~va~ oe riilen~te (en het ~emiddelde hiervan)

- ~en frekwentieverdeling van de w"lchtti,id (""" ").

Met behulp v~n de~e re6ult~ten kon d~n het effect van een bepaald~

schakelrep'el woraen nar"'el"1"l8n.
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Aanloopverschijnselen.

~il men het effect van regelsystemen bestuderen, dan dient men

slechta die waarnemingen te beschouwen, waarbij het systeem zich

ingesteld heert in zijn normale werkgebied.

Dit werd in de simulaties op twee manieren bewerkstelligd:

a. door als beginvoorwaarden die waarden te kiezen waarvan

vermoed mocht worden dat ze midden in het regelgebied lagen;

b. door iedere simulatierun op te bouwen uit een II aanlooprun II,

welke diende om het systeem zich te laten instellen

( en waarvan de waarnemingen niet werden verwerkt ), en

een zgn. II stabiele run II , waarin de werking van het

systeem werd bestudeerd.

Deze beFinvoorwaarden en de len~ten van de aanloopruns werden in eerste

instantie arbritair bepaald ( intuitief ) en later - op grond v~n

~Redane ervaringen - steeds herzien.

De len~te van de simulatieruns.

De bepaling van de optimale simulatierunlen~tes is een ~ecompliceerde

zaak, waarover , voor dit ~eval , ~een bruikbare theorieeen bestonden.

Door ( in pro~ramma's XVII en XX ) voor de zelfde situaties te sirr.ulere~

met verschillende runl~n~ten ( 200 teFenover 300 resn. 500 klanten)

bleek dat de resultaten ( welke theore~iech vrijwel ~elijk zouden

moeten zijn ) no~ wel eni~zins uiteen liepen: voor de wachttijd een

verschil van ongeveer 10 a 20 % ; voor de bezettin~8~raad enkele %-en.

Hieruit·bleek dat in feite de simulatieruns veel lant!'er zouden moeten

zijn • Ook op reg-eltechnische !!ronden, nl. dat de ei.l1:'enfrekwentie
\ -

van de slinFerin~en in dit systeem overeenkwam met de bedieninl1:'Bduur

van enkele honderden klanten, kon de concluaie worden ~etrokken dat

de simulatiernDs enkele slingeren zouden moeten omvRtten, en dUB

in de ~rootteorde van 1000 klanten zouden moeten li~~en.

Gezien echter de beschikbere computertijd - die toch al is op~elopen

tot 20 uur - leek dit niet haalbaar. Bovendien ~in~ het ons niet

om zeer nauwkeuri~e rekenresultaten, doch om de effecten van diverse

factoren. Daze konden ook worden af~eleid uit de kortere runs, te~eer

daar voor verschillende ~evallen hetzelfde. ?atroon van toevals-~etallen

werd I'!;ebruikt{ 0.8.• door toepassinfT van" dummy random numbers")
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In totaal is aan dit ~robleem meer dan 20 uur computerti~d

besteed enerzijds kan deze lan~e tijdaduur verklaard worden

uit het feit dat P:'enoemde compu.ter ( near huidip'e mClatstaven )

niet btjzonder Rnel is. Anderzijds dient men te bedenk~n dst

in toteal 18 pro~ra~a's ( waaronder enkele testruna ) zijn

doorp"erekend.

Teneinde hier Diet te ver te voeren 7.ullen wij ( in bijlage125 _ 1;6 )

'en bepaald pro~ramma weer~even met de output~ata en voorzien

van enig cornmentaar d~ details van de pro~ammerin~ van

andere berekeningeI:l worden hier achterwelie ~elaten.

( Zie wel·bijla~en 137 - 146 )

Eerate concept voor een schakelre~el.

Kort ~oor het bep'in van ons onderzoek was men reeds begonnen

om in enkele supermarte de hoofdcassiere niet meer uitsluitend

intuitief te laten handelen bij het openen en sluiten van kassa's,

doch haar een bepaalde echakelregel te leren.

Deze had de vorm :

" Indien er per kaeaa meer dan twee ~anten staan·

open dan een extra kaees

" indien er per kaesa minder dan twee klanten staan 

sluit dan een kaesa.

In de practijk bleek deze revel het nadeel te hebben da.t kort na

elkaar de kassa's ~eopend en dan weer ~esloten werden: het syateem

waR instabiel.

In het vermoeden dat deze stabiliteit zijn oorzaak vond in het feit

dat de regellirenzen te dicht bij elkaar lagen, werd door one

deze regel aangehouden, doch werd de bovenp.:rens verlell'd naar 3

klanten per Kassa en de ondergrens naar 1 klant per kassa.



Enerzijds werd deze schakelre~el ~etoet6t in onze simulatie ;

anderzijds werd enkele supermartbedri~fsleidersverzocht deze

regel eens in hun filiaal toe te passen.

Uit de'simulatie b~eek dat ook deze re~el een zeer instabiel

effect opleverde; het aantal kassa's fluctueerde sterk•••••

Op grond Tan regeltechnische overwe~ingen leek dit aannemelijk

en verklaarbaar door de zp;n. " looptijd " van de cassiere die

een te openen kassa moet gaan bezetten. V66r zij aanwezig is

kan de rijlengte al weer tOTer toe~enomen zijn, dat ook bij het

grotere aantal kassa's 4e regelgrens wordt overschreden.

De ~enoemde looptijd Tan de cassiere is een ge~even waaraan

weinig te veranderen valt; wanneer zij elders nevenwerkzaamheden

verricht zal het enige tijd duren alvorens zij - na opgeroepen

te zijn - haar plaats in de kRssa kan innemen.

Nu deed zich een vreemd contrast voor tussen de resultaten van

deze simulatie { op'de computer )~ waarin grote fluctuaties

optraden in de kassacapaciteit, en de practijk waar volgens de

bedrijfsleiders dit systeem ~oed voldeed.

Kennelijk was het zo dat de - ervaren - hoofdcassieres deze

gernstrueerde schakelregel niet klakkeloos toepasten ( in dit

geval terecht ••• ) ; uit gesprekken bleek dat zij meer informatie

hanteerden, namelijk :

1. ~oo!spel~~~ ( door in de winkel rond te kijken )

hoe druk het op korte termi;n bij de kassa's

zou kunnen worden;

2. voorspelle~ ( op ~rond van ervarin~en uit vorige

weken ) hoe druk het op lan~e termijn bij de kassa's

zou kunnen worden;

3. ~ustig re~g~ren op wijzigingen in de situaties ;

als zij een extra Kassa geopend hadden wachtten

zij lang alvorens weer een nieuwe te openen.Ook

~ij het sluiten van ee~ ka~Ba wachtten zij even af.



Ret leek nu zinvol na te gaan welke van deze gedra~ingen

a16 richtlijn toegevoegd zouden kunnen worden aan de door

ons geformuleerde schakelregel:

Ad 1•. Een exacte ~elling van de klanten in een supermart is

zonder meer niet mogelijk.

Er bestaat een theoretisch hulpmiddel: n.l. door het

aantal shoppingcarts te tellen,welke nog in de rij

staan,kan men vastr,tellen hoeveel wap,entjes ( = klanten)

zich in het filiaal bevinden.

In Duitsland, waar het publiek ~ewend is de wa~entjes

na ~ebruik weer keurig in de rii te zetten, wordt dit

voor~pp15yateem door de hoofdcassieres toegepaet.

( 11 met sueees 11 - naar men ons mededeelde ).

In Nederland, waar het kOperspubiiek niet aan deze

di~cipline is pewend, is het tellen van de vrijstaande

wagentjes een vrijwel onbe~onnen zaak.

DRar het in de practijk hanteren vRn deze richtli~n toch

slechta zou gebeuren op grond van 11 schattingen 11 , leek

deze toevoe~in!?" aan de schakelrep:el weinil7 zinvol.

~3~ Het hanteren van ~e~evens uit vorige weken bren~t een

ander bezwaar met zich mee. Hoewel de reprodueeerbaarheid

van de weekpatronen vrij ~oed is, blijft alti~d - menaelijk 

het risico bestaan oat men weI genei~d is'het aantal ~ssa'a
"

~roter te nemen dan de vorige week, doch nooit - uit z~n.

" veilip'heidsoverweginr:en " tot een kleiner aantal zal

durven besluiten.

~j_.~t Ret rustig reageren op de situaties leek nog het meest

reeigend. In de tweede conceptie VAn de achakelre~el

is dan ook een dergelijke re~el toe~evoegd.

~.F. I~ princine i a het mo~pliik om met behulp VAn .. en

electrisch ppn~rBat d~t bii ~e ingang~deur is op~esteld,

metinpen te ~oen ~R~ de kl~ntpn~troom, aan de hand

\'l%'lprvan de hf)ofdcEu::;,.~iere ;~a,"':r 1~e81i~5:i.n~en kan perne'" ,

(Bijlage 146a en 146 b )
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De schakelre~el kree~ nu de vol~ende vorm:

" Indien er meer dan x klanten per kaSSB in de rij si::aan

" een extrA kElssa openen;

" indien er Minder dan y klanten per kassa in de rij staan -

" een kassn sluiten

" met de vol~ende r~5tricties:

" 1. als een casai~re op~eroe~en is, roep dan ~een tweede

" ·op alvorens de eerate daadwerkeli.jk in de kassa werkt;

" 2. laat een cassiere nooit korter dan 10 ninuten in de kassa;

" 3. schakel nooit meer dan een kaShB per 10 minuten af.

De re'"'elrr.ren7,en "x" en "y" 7.i5n de pl'l.rameters VRn cieze schakelrerel

welke een directe invloed hebben op de wBchttijd(ep capaciteit}.

De ~enoemde restricties zijn niet allpen practisch van b~lan",

( b.v. het feit dat nu niet meer een cassiere voor enkele minuten

werk·in-de-kassa uit haar neventaak wordt we~~eroepen ),

maar ook re~eltechni6ch blijken cieze restricties een stabiliserend

effect te hebben.

Simulaties met de schakelre~el in deze vorm wezen uit dat nu

geen oscillaties meer optraden in het systeem.

Besloten werd deze regel , op verschillende manieren , O~ ziin

merites te toetsen,4~ t mochten de resultaten bevredi~~nd zi~n,

hierin de nar"lmeters "Xli ...n ":vII te varif"ren teneinoe kwantitatieve

~e"'evens beschikbaar te stellen ( betreffende de gevol~en van

wachtti~den capaciteit ) ten behoeve van beslissin~en betreffenne

het servicebeleid aan de kassa's.



De kwaliteit van deze schakelregel.

Met behulp van verschillende computer-simulatiepro~ramma's

werd na~e~aan in hoeyerre deze schakelre~el voldoet aan de

vooraf gestelde eisen ( paf,. 12 ).

1. eenvoudig te hanteren;

2. on~evoelig voor de vorm van de frekwentieverdeling

van de bedienin~stijdi

3. " stabiel " en " snel "

4. kleine spreidin~ in de wachttijden.

Uit overwe~in~en van bedrijfsbelang, zowel a16 uit wetenschappelijke

interesse, werd nagegaan welke de invloeden zijn van :

5. de " looptijd " van de cass:i.erei

6. de " bedenktijn-bij-het-schakelen " van de hoofdc-3.ssier p •

Uit zuiver wetenschappelijke overwe~in~en werd na~e~aan of de re~el

7. on~evoelig is voor het klantenaankomstpatroon.

~. -Enkele hoofdcasRieres,wier rnenin~ wij ~evrRa~d hebben,

po,3.ven te kennen dFlt zij deze re~el ~oed hanteerbaar vonden.

~~~ Hier werder.,i~ twee simulaties, onder overi~ens volkomen

~elijke om6tandi~heden, twee situaties ver~eleken :

een waarbij de bedienin~stijd voor aIle klanten ~eli1k was

( '" 1 minuut ) en een waarbi i de bedi.enin",<;ti..iden ( met

het zelfde ~emiddelde = 1 minuut ) negatief exponentieel

verdeeld wiren. De verschillen in de ~edra~inven van ~e re~el

en de effecten hierv~n waren verwa~rloofibaar.( bijlnre 147 ).
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.A2_2.! D"! stabili tei t en rie snelheid weroen nagegoaan door de

klantenstroom op twe~ verschillende manieren te varieren:

a. sprongs~ewijA ( step-function )

b. continu ( ramp - function)

--.r-'.'.
,,

_._~'

en dan de effecten na te goaan in het g-ehele systeem.

De hier verkre~en repultaten waren zeer bevredi~end.

( Bijla~en 148 - 150 )

.~_~~ Bij hantering van dit 5Y8teem bli~kt uit de resultaten

d~t de spreiding in de wacbttijdenklein is; m.a.w.

bij een redelijke ~emiddelde wachttijd zijn er weinig klanten

die ve~l lan~er moeten wachten dan de gemiddelde wachttijd.

( Bijlap'e 151 )

~_..2.!. De onvermijdelijke " loopti.jd " van cie opgeroepen cassiere,

welke nooit tot- " 0 II terup'P'ebracbt zal kunnen worden, wil

zij elders nutti~e nevenwerkzaamheden verrichten, blijkt

van zeer ~root belang- te zijn. Het is een dwingende eiB

deze looptijd tot een minimum te beperken.

( Bijla~e 152 - 154 )

Ad ~ De" bederiktijd-bij-bet-inscba~len" van de hoofdcassie~e

blijkt een stabiliserend effect te hebben in het systeem.

Het is van niet zo~n groot belang dat deze tijd precies

~ 10 minuten wordt-gehouden; als richtlijn kan worden volstaan

met " tien minuten of lan~er " ( Bijlage 155 - 156 )

A~J~ Door situaties te vergelijken waarin de klanten volkomen

re~elmatig' binnenkomen ( constante tijdsintervallen ) en

~evallen waarin de binnenkomst volg'ens een Poissonpatroon

plaats vindt, blijkt dat het systeem nauwelijks anders reageert;

m.a.w. deze schakelregel is on~evoelig voor toevals-effecten

in het aankometpatroon. Ook op dit r,ebied Toldoet de schakel

regel due aan de gestelde ei5en. ( Bijlage 157 ).
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" Ret lor.:nritiullen-,RPier dat"'tol'!1 is -

II maAkt hier :l"echt,-wFlt :in ~eitp. krom iR. II

( Monhl"'l1illr:' )
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Ge~evens voor de beantwoordinp;' Tan vraa~ I : RERVICE contra CAPACITEIT.

Nu de schake1regel blijkt te vo1doen aan de eisen die men er aan

zou mogen ste11en , komen we tot d~ feite1ijke doe1ste11ing, n1.

de beantwoording van- de vraag:

II Hoe is het verband tUBsen service en kosten ? "

of, anders ~eformuleerd:

If Hoeveel kassacapaciteit kost het om een bepaa1de,

II minima1e. waeht ti.jd te realiseren ?,

Hiertoe werden een tweeta1 simulaties uit~evoerd ( pro~rawna XX en XXV)

waarbij de rege1p'renzen in de schakelre.!'.':el anders werden ~ekozen:

maximaa1 3 klanten/kassa minimaa1 1 k~ant/kassaProp:ramma

Programm.a

XX

XXV II " II II 1 II II.

De resu1taten kunnen we af1ezen in de rekenresu1taten van ~enoemde

prog:ramma's;

Het gevaJ met een klant per minuut is een grensp:eva1. waarbij niet

eens wordt ~eschake1d a1s we de 5 - 1 rege1 toepessen; het is dus

verstandiger hieruit geen cone1usies te trekken.

Voor de andere ~ev3.11en oz:ien we c'I:'lt hij toepassinR' van d,. II 5 ... 1 ""~'"e1"

~emidde1d 1 minuut 1an~er ~ew8cht moet worden dan hi5 toep8ssing van

de II 3 - 1 reC"e1 II i weI b1ijkt in het eerste "'eva1 de bezettinp,'s~ral'ld

on~eveer S % hoC"er te 1i~~en.( Zie ook vo1~en~e ~refiek )

Wi~ ~aan nu deze resu1taten ~rafiRch uit7.etten en proberen n~ te paan

of zi,; eni·....zins oTereenkomen met ten'-, "J.~l theoretisr:b~ wC1chtti,idformu1eFl.



,(,
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Vp.r~eli iki.np- met ",;vstem~n m~t con~·tp~t~ c'1ppcitei t.

In vele ~evallen VRn wachttiid-~jtu·'tie~ met conRt~~te c~p3citeit

. vj.nden we een verbRnd tussen

B. ",""chttijfl! hp.ri. t:Lid I';'ner?'.-; idR ( w/- )
v

h. be?et tinR:sP'ra~d "l"'~~r"'i.id~ ( 1:- )

van de vorm

Wanneer we stellen ~erealiseerde capnciteit = theoretische capaciteit

b

f

dan vinden we het verbann tussen

~. (over-) capaciteit enerzijds

h. w.chttijd! bed. tijd anderzijds.

We krijc:-en dan een verbpnd dp:t er p'rClfisch als volp-t uitziet ....

I.' ...
1.1 .. .. "

':'/y

en een ortho~onale hyperbool blijkt te zijn ( met als asymptoten

1. de lijn : ;/- = 0 ; 2. de lijn c~paciteit = theor. capaciteit.
v

Ret is nu interessant na te ,,:,aan of ook in ons goeval • met een .!!l.!.iM.1).e._I.~.

cpnaciteit. een derc:-elijk verband bestaat.

Wanneer wij de coordinaten van de orthop.:onale hyperbool uitzetten op

dubbel-Io~arithmisch papier moeten wij een rechte li,jn kri,il:;en die

een hoek van - 450
ma~kt met de x-as •

Door omrekenin~ van onze waarnernin~en kunnen wij een der~elijke ~rafiek

opstellen. ( ~ie hierna ), In aanmerkinp' nemende dat de s.imulatieruns

kort waren - en de resultaten dUB niet zeer nauwkeuri~ zijn - en ook

bedenkende dat door het omrekenen in dit goeval de relatieve fout vele

malen (!.'roter wordt. iR dit r.esulta""t bealiat c:'oed te noemen.
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Dit verkre~en resultaat stelt ons nu in staat - zonder het uitvoeren

van verdere sirnulaties met andere sChakelrrenzen - te voorspellen

welk verband er bij dit systeern zal bestaan tussen capaciteit en

wachttijd.

Indien we de r,emiddelde bedieningstijd kennen ( uit tijdstudies )

kunnen we uit de ~rafiek aflezen welke capaciteit we nodig hebben

om een ~ewen6te wachttijrl te realiseren.

Stel - ala willekeuri~ ~eval - dat de ~emiddelde bedieningstijd = 0.8 min.

Stel, dat we een wachttijd van 3 minuten acceptabel achten voor de

situatie van een " door de weekse daR" waarbij 3 klanten per minuut

in de winkel aankome~.

Wij ~aan dan als volgt te werk:

wi-
T

= = 3.75

Gemiddeld zullen er dan per kassa 3.75 klanten staan te wachten.

Daar wij in onze schakelre~el·gedefinieerd hebben

" Rij = zi,j die staan te wachten + zij die worden ~eholpen "

is dus.de gemiddelde rijlengte ~ 4.75 klanten.

De gemiddelde waarde van de schakelgrenzen van onze regel moet dan

= 4.75 zijn. Kiezen we dan als ondergrens : 1 , dan volgt hieruit

voor de bovengrens 8.5 ( = 8 klanten per kassa ).

De instructie aan de hoofdc8ssiere zou dan luiden:

" indien er meer dan 8 kl~nten/kaB6a staan: kassa openen

" indien er minder dan 1 klant/kassa staat: kassa sluiten

" etc. etc.

Uit de grafiek kunnen we dan aflezen,

door het snijpunt te bepalen van de lijn w/y = 3.75
en de lijn 3 klanten/minuut

dat dit beleid ons ~ 7 % overcapaciteit zal kosten.

- - - -- - -
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TOf'"pa:=;sin('" V"l.n rie rer!'el 01" drukke en Rt:tlle ti id",".

Dit soort schakelregel heeft dus de eivenschap om de verhouding

wachttijd/bed.tijd constant te houden.

Vaak echter zal men een eis stellen datil de wachtti.Jd 76 lang mag zijn".

Nu is het echter bekend ( en is oak ons uit waarnemingen gebleken )

dat de tijdstippen waarop de klan ten veel artikelen kopen ( en dus

de gemiddelde bedieningstijd toeneemt ) juist samenvallen met

de perioden waarin veel klanten/minuut in het filiaal komen.

Op deze drukke tijdstippen zal echter de klant begrip hebben voor het

feit dat ze {ets ( niet veel ) ~~n~er moet wachten.

Het is dan ook verstandi~er ( ~oals bij Albert Heijn ook vewoonte was )

Om niet te stellen dat " een klant zo lanp: mag wachten " t maar

dat de ~emiddelde rijlen~te per kassa binnen ~e8telde qr~nzen moet

hli1ven.

Juist dit wordt door de schakelre~el berei~t, terwijl daarnaast ook

de doelAtellin~ wordt ~erealiseerd nat de klAnt niet te lan~ moet wachten.

De 6chakelre~el zor~t er dan automatisch voor oat bij ~rotere rirukte

een weliswaar wat lan~ere wa~htti~ri ontRt~att maar ook nat er dan

minder"overcapaciteit nodi~ i$.

( Zie hiervoor ook voor~aAnde ~rafiek: bij een ~estelde norm van

toelaatbare wachttijd!bed.tijd wordt bij ~rotere klantenstroom/~in.

de noodzakelijke overcapaciteit kleiner. )

Toepassin~ in de practijk.

Op ons verzoek hebben ~en aantal bedrijfsleiders van supermarts in

het Oosten en Zuiden van Nederland de schakelre~el door hun hoofd

eassiere laten toepassen. Hun reacties waren positief~wat betreft

de resultaten die men er in de practijk mee kon bereiken; het li~t nu

in de bedoelin~ op korte terrnijn dit systeem van kRssa-pro~rammerin~

in alle A.H. supermarts in Nederland in te voeren.

- - - -- - -
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( statiRtische verwerkin~ van result~tp.~ )

1()1

" LFt ,:;t13tiRtinl.le n'est Rouvent '1ue Ie n~~;:)ntiRme de l'ex'Perience II.

( Valtour ).
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Bijlal"e - specificptie der capaciteit.

Capaeiteit ( ~antal klanten dat per t1jdseenheid-oediend kan worden)

kan op .verschillende wijzen worden ~ereR1iseerd.

A. caesiere alleene Hier bevindt zich in iedere checkout '6n caasiere.

die de artikelprijzen aanslaat, met de klant

afrekent en de boodschappen inpakt.

Zo kunnen ( b.v. ) per kassa 50 klanten/uur

bedi,end worden.

B. extra inpakster •. Hier bevindt zich in iedere checkout een cassiere

die de artikelprijzen aanslaat en met de klant

afrekent. Een extra inpakhulp pakt - desgewenst 

de artikelen.voor de.klant in.

Op deze manier ku~nen b.v. 80 klanten/uUr

worden bediend.

Hier vinden we • per checkout • drie personeels

leden: e'n die alleen artikelpri.izen aanslaat

en de kassabon uitsla~t; e~n die afrekent met

de klant en 'en die de boodschappen inpakt.

Zo kunnen b.v. 100 klanten/uur worden bediend.

We zien hier - in de genoemde vol~orde van de syetemen

a. een intensiever ~ebruik van het kapitaal~oed ( checkout )

b. een Minder efficient ~ebruik van het personeel.

Ad a. Per checkout worden resp. 50 • 80 • 100 klanten/uur bedieno.

Ad b. Per personeelslid " 50 40 33 " " "

Afhankelijk van loon- en investerin~skostenkan worden berekend

welk systeem het voordeligst is.
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S~ecificatie der capaciteit '- vervol~.

da~ v.d. w~ek

Een belangrijk verschijnsel is • dat de dru~te in een supermart

niet constant is gedurende de ~ehele week • In de practijk vinden

we een patroon dat sterk lijkt op het bovenstaande.

Wanneer we nu zouden werken op basis van systeem A , dan kunnen

we ( door 50 klanten/uur om te rekenen in een checkout ) het

aantal checkouts bepalen dat vol~ens'dit systeem nodi~ is.

In de arcering zien we dan dat de zesde checkout slechta enkele

uren op Zaterda~ in bedrijf zou zijn, t~rwijl de vijfde checkout

alleen op Zaterda~ en enkele uren van de Vrijdag in dienst is.

Daar echter de investeringslasten onafhankelijk zijn VB.n de tijd

dat een checkout in bedrijf is, moeten deze checkouts ~edurende

enkele uren de investerinp:slasten Tan een Ilehele week opbrengen.

Men kan zich nu terecht afvragen of het dAn niet zinvoller zou zijn

b~trokken supermart uit te rUBt,e~ met 4 checkouts. w~lke v~n

Maandag tim DonderdAg bediend worden vol~en8 systeem A , terwijl

dan op de drukke uren van Vrijdag en Zaterda~ hun ~apaciteit wordt

verhoo~d door te bedienen volgens systeem B of C •

De financiele konsekwenties vall deze mopelijkheden zijn eenvoudi,g

te bepalen.
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De reproduceerh~arheid van het weekpatroon.

De "drukte" ."tan de 'kPRsa'R wordt beT'laald door twee fp..ctoren:

1. h~t 1"antal kVmten aRt per minuut aankomt

2. hun !"em:i.ddelde bedienin["stijd, afhankel:i.jk van

het remid1elde ~A.nt~l prtikelen nat ze kopen.

Wil men tot perr-oneels'Pror:"rammertnc: over-''l~,n .,n weekroostere

opstellen, dan dient men te weten in hoev~r.re h~t ~atroon

vr.ln de drukte zich h6rhaalt, van w~ek tot week.

Ben hulpmiddel hi ~ di t on'derzoek zi,in rie Z"':!". It kassa-standbonnen It.

Deze zien ~r aIR vol~t uit:

I.

<\LBERT HEI.JN N.V.

Onvoorwaardelijke

!"arantie.

504767.96 KR
62060.00 t1R

. 135505.65 VI,

25257.46 IV

52963.92 zef';els

U spaart toch

ook zefl"els ?

ALBERT HEIJN N.V.

Onvoorwaarrleli1ke

r!'arAntie.

504916.75 KR
62066.61 OR

135540.01 VI,

25265.61 IV
.52980.12 ze9'ele

780769.10 Totaal

U spaart toch

ook zep:-els ?

1422 17 Nov 64 1468 17 Nov 64

/

/~,..
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Op de gebruikte kassa's ziin diverse teller~ ~an~ebr~cht

A. ~roepentellerA, welke cumulatief re~istreren welke de kassa-omzet

is t:"'eweest in de proepen: kruidenierswaren I f,:roenten. vlee ~.

spaarze~els en diversen.

B. Tot~alteller, welke registreert welke de cumulatieve kas~a-omzet

voor aIle ~roepen ~ezamenlijk iF. ~ewee6t.

C. Klantenteller, die cumulatief hijhoudt hoe vaak de TOTAALtoets is

inpedrukt, ( = het aantal ~epasseerde klanten )

Door een bepaalde procedu~e kan de ca.ssiere door de k8.ssa een

dergelijke standbon laten afdrukken.

Wanneer men nu Atandbonnen uitslaat op twee verschillende tijdstippen,

dan kan men door eenvoudi~e berekeningen bepalen, hoeveel klanten

in de tussenliggende periode door-de kassa zijn bediend, en wat hun

~emiddelde bestedinv was. 7,ie op voorgaande p~ina.

( Hierbij dient vermeld te worden dat door het uitslaan van een

dergelijke standbon de klantenteller 7 stappen doortelt, zodat men

-deze waarde eerst moet corrigeren ).

Uit andere practijkwaarnemingen was bekend dat de ~emiddelde prijs

per artikel over de ~ehele week constant is ( het is niet zo dat

men b.v. op Z~terda~ dure artikelen koopt en s·Maanda~s goedkope ).

Wanneer dUB nu uit de standbonnen blijkt dat de gemiddelde bestedin~

van de klant in een bepaalde periode " x r'ulden II bedraag-t , en

gedurende een andere periode " y gulde!1 " , dan voigt hieruit dat

ook de in de resp. nerioden gekochte artikelaantallen per klant

zich verhouden als x : y • De reproduceerbaarheid VRn de gemiddelde

bestedi~r. per klantis dUB een zuivere maat voorde reproduceerbaarheid

van het gemiddeld r-ekochte aantal artikelen per klant ( • het

~emiddeld aantal prijsaansla~en op de kassa ).

Door uitwerking van standbonnen die regelmati~ ieder uur ( precies

op tijd ) worden uitgeslagen kan men dus nagaan in hoeverre

1. het aantal klanten per tijdseenheid

2. het gemiddeld santal prijsaanslagen per klant

van week tot-week reproduceerbaar is.



Op ons verzoek is in fi1iaal 1024 te Velp gedurende een achttal

weken de procedure toegepast dat op iedere kassa , ieder uur

( zoveel mo~elijk ) precies op tijd , standbonnen werden uit~esla~en.

Door dan de standbonnen te combineren van de kassa's , die ~edurende

een bepaa1d uur open-waren geweest, viel hieruit te berekenen

hoeveel klanten er ~edurende dat betrokken uur in de winkel waren

bediend en hoe groot hun gemiddelde besteding was geweest.

Wanneer men bedenkt dat gemiddeld 3 'a 4 kassa's in gebruik waren,

en er dus per uur 2 maal 4 ptandbonnen vergeleken moesten worden,

( aftrekking~n , deelbewe,rking ) en in aanmerking neemt dat van een

achttal weken ae re~ultaten zijn bewerkt, dan kan men zich voorstellen

dat hieraan ( duizenden bewerkingen ) veel rekentijd is besteed.

De resultaten werden uitgezet in grafieken , als hierna volgen.

lloewel in de waargenomen periode ( opzettelijk ) ook de Kerst-

en Nieuwjaarsverkopen werden beschouwd, alsmede de Januarimaand,

bleek dat ( afgezien van enkele dagen; de dag v66r Kerstmis b.v. )

zowel de aantallen kl.anten per uur, a1:..; de gemiddelde besteding/l--J.ant

niet veel verschilden van week tot we~k.

Wat betreft de ~emidde1de besteding per klant was de 5pre1ding

ongeveer 5 %, w~t impliceert dat in de totale ka5sa-beni~nin~stijd

( die niet alleen is op~ebouwd uit tijden evenredi~ met het aantal

artikelen per kl.ant ) e~n epreidin~ zal optreden van enkele procent~n.

wanneer men de ene week ver~elijkt met de andere.

Wat betreft het aantal klanten per tijdseenheid was rle waar~enomen

spreidi~~ bijna 10 ~ •••• Een vraa~ Was nu ,of inderda~d de klanten

stroom zo sterk verschilde van week tot week, of dat de~e spreidin~

veroorzaakt kon zijn door het niet ~recies op tijd uitslaan van de

~tandbonnen.lnderdaadbleek uit een ~esprek met de betrokken hoofd

cassi~re dAt het in de practijk vaak zeer moeilijk was om de bonnen

precies op tijd op alle kassa's· te doen uit~laan; vol~en5 haar zou

"er wel eens vijf minuten verschil in kunnen zitten ".
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Di.t bleek ook ui t de waarneminp'en welke wi.i - van een kasea 

verkre~en met hehulp van pen re~istratieapparAat, merk Kienzle •

. Dit apparaat WAS voorzien van twee re~stratie5chijven, aan~edreven

door een synchroonklok. Hi.erop werd iedere artikelpriisaRnsla~ , re~p.

iedere Ranala" van de totaaltoets van de kas~a ~anpetekend, zodat men

hierop kon aflezen - als functie VRn de tijd van de da~ - hoeveel

artikelprijzen waren aan~e~lagen en hoeveel k1ant~n waren bediend

Ran de betrokken kassa.

Daar het betrokken registratieapparaat vrij duur was , bleek het on

mo~elijk op iedere k~ssa een der~eliik ~pparaat aan te sluiten;

w:ij hebben dus volstaan met de " 6tand-bonnen-methode " : zij het

dat ~uist door het Kienzleapparaat weI controle mo~elijk was van

de nauwkeuril'\heid ven de waarnemingen van de hoofd~assiere.

Hieruit bleek inderdaad dat het niet mo~eli~k was f,eweest de

standbonnen precies op tijd Bf te.slaan; e~n spreiding van ongeveer

5 minute~ kon hierin aangetroffen worden.

Daar echter een spreidin~ van 5 minuter-per-uur on~eveer 8 % hedraa~tt

en de wa~r~enomen spreidin~ ( volf,ens de stannbonnen ) in de klanten

stroom onReveer 10 % bedroeg t v~lt hieruit te concluderen dat de

spreidinp' i.n de klantenstroom on""eveer f, % zal bedrR~en. ( 82 + 6
2

= 102 )

Resumerende, dat de spreidin~ in de ~emiddelde bedienin~6tijd/k1p.n~

enkele procenten zal bedra~en ( v~n week tot week );

en,'d8t de spreidin~ in de klantenstrooa '6 % bedraagt

( van week tot week );

vol~t hieruit dat de II drukte-patronen \I van week tot week p:oed

r eproduceerbaa.r zi.' n; !...A!l.::m..e"~2...._E12~1i ..t~h~A~. 'y'~_n~ ~_R~~!'_s..,?n}~!,].!'_~,

I?!'}?e_~m;,~!!!,l.~J:.~~~::~ aA!..o.
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Bijlage - aankomstpatroon - Poissonverdeling.

Fluctuaties op korte termijn in de klantenstroom.

Wanneer b.v. gedurende een geheel uur 120 klanten de Kassa'.

paseeren ( d.i. gemiddeld 2 klanten per minuut ) dan is het

duidelijk dat niet iedere minuut precies 2 klanten zich in

de rij zullen scharen. Er zullen minuten zijn waarin geen

enkele klant aankomt, doch het zal ook kunnen voorkomen dat

in een bepaalde minuut m~er dan 2 klanten aankomen.

Uit de metingen is gebleken dat in principe de aankomst van de

klanten aan de kassa's verloopt volgens een - vaak voorkomende 

II Poieson- verdeling ".

Volgens Poisson wordt gest~l~ dat, indien gemiddeld per minuut

/A-- klanten aankomen, de kans dat in een bep,:~alde minuut x klanten

zullen arriveren, gelijk is aan

_.... --

x!

liierin is II e II = het glondgetal van de natuurlijke logarithmen

( = 2,71828 •••• >

" xl II = 1 ",2 .. 3.1<4 .. ( %-2 ) )( ( x-1 ) )<, ( % > •
b.v. " 51 " = 1 .. 2 .. 3~4 .. 5 = 120

Voorbeeld van

• I .l .-

een uitgewerkte Poissonverdeling:

etel dat gemiddeld 2 klanten per minuut aankomen, dan is

de kans dat in een willekeurige minuut x klanten aankomen:

x = 0 kane = 0,13

x = 1 kane = 0,27

x = 2 kans = 0,27

x = 3 kane = 0,18

etc.
r , _ ...

•
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Komen er dus,in een bepaalde periode, gemiddeld twee klanten

per minuut aan, dan wi1 dat zeggen dat ..

in 13 % van de waargenomen minuten geen enkele klant aankomt

in 27 % " " " " 66n " "
in 27 % " " u " twee klanten aankomen

in 18 % " II " " drie " "
in 15 % " " " " (vier of meer) " "

- - - - -- - - -- --

Verwerking van deze waarnemingen uit het filiaal.

Het is betrekkelijk eenvoudig om gedurende een aantal opeenvolgende

minuten vast te stellen hoeveel klanten er bij de kassa's zijn

aangekQmen. Toeteen van deze cijfers aan een Poissonverdeling

stuit .evenmin op grote moeilijkheden. Hiervoor passen we de

chi-kwadraat test toe ; voor een uitvoerige beschrijving hiervan

verwijzen we naar literatuur over mathematische statistiek.

In feite komt het hier op neer dat men de waargenomen frekwentie

verde ling ( i.c. van het aantal binnenkomende klanten/minuut )

vergelijktmet de theoretische frekwe~tieverdeling'diemen toeteen

wil ( i.c. de Poissonverdeling ).

Indien.f = de geobserveerde frekwentie
o

f t = de theoretische frekwentie

dan wordt de waard. van chi-kwadraat bepaald door de uitdrukking:

In een tabel van chi-kwadraat waarden kan dan voor het betrokken

geval worden nagegaan hoe groot de waarschijnlijkheid is dat

de waargenomen frekwentieverdeling " past" bij de theoretische.

Een waarschijnlijkheid van 1.00 komt OVereeR met een " volmaakte "

aanpassing ; een waarschijnlijkheid groter dan 0.50 kan in de practijk

als voldoende worden geaccepteerd.



112

Voorbeeld van een uitgewerkte chi-kwadraat toets.

Stel, dat we gedurende 100 minuten hebben waargenomen hoeveel

klanten er per minuut binnenkwamen.

In totaal zijn er 200 binnengekomen , d.w.z. gemiddeld 2 per minuut.

We willen nu toetsen ot de trekwentieverdeling van binnenkomst,

zoals we die hebben waargenomen, overee~omt met een Poissonverdeling.

D. theoretische Poissonverdeling met een gemiddelde = 2 klanten/min.

is in het voorgaande reeds berekend; we vergelijken nu de waarden

uit deze frekwentieverdeling met de waargenomene.

theor. waargenomen
klanten/min. (frekwentie ) chi - kwadraat

14 12 / •0 13 ' 13 = 0.077

1 27 26' 12 / 27 = 0.038

2 27 29 22 / 27 :: u.148

3 18 17 12 / 18 :: 0.055

4 of meer 15 14 12 / 15 = 0.06'7
+

totaal 0.385

Bij 5 klassen van waarnemingen hebben we ( 5-1 ) = 4 graden van

vrijheid. In de chi-kwadraat tabel vinden we dan

graden van vrijheid = 4

chi-kwadraat P ( hypothese juist )

.207

.297,

.484

.711

.... etc. etc. .....
De door on~ - in dit geval - bepaalde waarde van chl-kwadraat ( 0.385

ligt tussen de waarden .297 resp. .484; we kunnen dan concluderen

de onze aanname,dat de klantenloop in dit geval Poissonverdeeld was,

een betrouwbaarheid heeft, groter dan 98 % .

- - - -- - -
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Klantenstroom met verlopend gemiddelde.

Eenieder is bekend dat de klantenstroom in een supermart

normaliter niet constant is. Hierin treden twee soorten

fluctuaties op:

1. fluctuaties op zeer korte termijn

( verklaarbaar uit het Poisson-patroon )

2. fluctuaties door externe oorzaken.

Onder de ad. 2 genoem~e ,fluctuaties noemen wij primair het

" normale dagpatroon II ; midden op de ochtend en de middag is

het meestal aanzienlijk drukker dan bij openings- of sluitings

tijd ; in de middagpauze kunnen ook bepaalde pieken optreden.

Gesteld dat de klantenstroom het Poissonpatroon zou volgen ;

dan zullen wij bij de waarnemingen in het filiaal dus trekkingen

doen uit Poissonverdelingen met een verlopend gemiddelde •

Om to~ een groot aantal w'larnemingen te kunnen komen ( om redelijk

te kunnen toetsen ) zullen wij dUB een lange periode achter elk'lar

moeten blijven waarnemen; anderzijds echter is dan juist de kans

het grootst dat het gemiddelde verlopen is. Hier moet dus een

optimum cycluslengte van de metingen worden bepaald.

In de practijk werd dit als volgt uitgevoerd :

Uit ervaring waren bepaalde tijdstippen bekend ( midden op de ochtend,

midden op bepaalde miudagen ) dat het gemiddelde niet sterk verliep.

Op deze tijdstippen werden waarnemingen van b.v. twee uur achter

elkaar uitgevoerd. Deze waarnemingen werden gesplitst in groepen

van 10 minuten, steeds werd dan ook bepaald hoeveel kl~nten tijdens

dBze 10 minuten perioden waren aangekomen. Week nu dit aantal

significant af van het mogelijk te verwachten aantal klanten, dan

werden de waarnemingen van deze 10-minuten-groep verworpen.

De waarnemingen uit de niet verworpen 10-minuten-groepen werden

tenslotte ( uitgesplitst per minuut ) gebruikt om te toetsen of er

sprake was van e8n Poissonverde ling.



114

Klantenstroom met verlopend gemiddelde - vervolg.

Het verwerpen van de waarnemingen uit de 10-minuten-groepen geschiedde

op grond van het volgende criterium:

Deze waarnemingen ( van de tien minuten totaal ) zouden ook weer trekkingen

zijn van een Poissonverdeling. Stel b.v. dat er per minuut gemiddeld

2.5 klanten aankomen I dan geeft dat 25 klanten voor 10 minuten.

Deze Poissonverdeling met een gemiddelde van 25 benaderen we dan door

e8n normale verdeling met gemiddelde = 25 en spreiding = 5.

Een tweezijdige overechrijdingskaas accepterend van ongeveer 10 %
( dus 10 % kane dat ten onr~chte een groep waarnemingen wordt verworpen )

komen we op grenzen van ~ 1.6 maal de epreiding.

In het onderhavige geval werden dus de waarnemingen verworpen uit die

10-minuten groepen, waarvan,het totaal binnen tien minuten aangekomen

klanten of kleiner was dan ( 25 - 1.6 maal 5 ) = 17

of groter " " ( 25 + 1.6 maal 5 ) = 33

Hoewel men reeds tijdens het waarnemen vaak reede " op het eerste gezicht"

kon vastetellen dat het gemiddelde verlopen was, meenden wij toch dat

een vastomlijnd criterium - ale bovenetaand - veel zinvoller was.

In de practijk bleek dit criterium eenvoudig te hanteren.
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Electronische meting van kassabezet~tng.

Naast de methode van waarneming door een arbeidsanalyst met

stopwatch e.d. is het ook in principe mogelijk het gebruik ~an

een kassa te analyseren m.b.v. een electronische schakeling.

De arbeidstijd van een cassiere kan in principe worden gesplitst

in drie delen:

1. wachten op aankomst klant

( totdat eerste artikelprijs wordt aangeslagen)

2. aanslaan der respectievelijke artikelprijzen

( tot en met aanslaan TOTAAL-toets )

3. afrekentransactie + diverse vormen van service

( tot en met sluiten van de geldlad~ )

Door nu verschillende electrische signalen te doen ontstaan resp. bij

a. aansla&n van een artikelprijs ----JlL---

c. het sluiten van de geldlade

b. " van de totaaltoets

kan het proces electrisch vastgelegd worden.

N.B. Men kan natuurlijk de genoemde signalen op diverse wijzen

van elkaar - electrisch - doen verschillen ; voor het principe

is dit echter niet relevant.

Indien de kassa enkele minuten in bedrijf is, krijgt men

een beeld als volgt :

I. 3

worden weergegeven.
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Bijla~e - aantal artikelen ner Y~ant - frekwentieverdelin~.._._._.__.._-- ----------._..---_._"..,-_..._,,_.------,_..-

I~ de mathematische statistiek kennen wij een logarithmisch

normale verdelin~.

Men zegt dat de variabele " x" log.normaal verdeeld i8 t indien

een nieuwe variabele " Y''' (y = log x ) normaal verdeeld is

( met een gemiddelde~ en een spreiding fT. ). .~ en ~ noemt men

de parameters van de log.normale,verdeling van de variabele " x " •

Voor uitvoerige beschouwingen over deze verdeling verwijzen wij

naar : II The lognormal distribution " door Aitchison & Brown t

Cambridge University Press t 1963 •

~ij vermelden hier slechts de formule voor gemiddelde en variantie

van een verdeling met parameters~ en 0- :

I 2
/-""i.<r

gemiddelde = e

variantie
2M.+rTL

<T~
= e ~ .( e - 1 )

waarin" e II het grondtal van de natuurli,ike logarithmen is (= 2,718 •• )

Trekkingen uit een lognormale ver~eling.zullent indien ze

cumulatief worden uit~ezet ( in opklimmende vol~orde van ~rootte )

op lo~.normaal waarschijnlijkheidepapier, een rechte opleveren.

Door tellinven aan de copieen van ne ksssa-teletroken kon van iedere

klant worden vast~esteld hoeveel artikelen hij/7.ij gekocht had;

uitzetten van deze waarnemin~en op lo~.normaal waarschijnlijkheids

papier leverde vrijwel rechte lijnen OPe Dit was aanleiding de

waarnemin~en nu ook mathematisch te verwerken tot een frekwentie

verdelin~, welke getoetst kon worden aan een log.normale verdeling

met dezelfde parameters. De benaderinr,- bleak zeer p-oed.
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Het aantpl a~tikelen per klant.

Voorheeld van verwerkin~ der waarnemin~en.

Door tellin~en ~an de copie-kassabonnen van een kassa kRn van

iedere klant worrlen bepaald hoeveel artikelen zij heeft R'ekor-ht.

Nemen we d~n b.v. 50 waarnemin~en • dan kunnen deze als volgt worden

bewerkt:

0.0000 0.0000

0.3010 0.0906

0.4771 0.2276

0.6021 0.3625

0.6990 0.48i)6

0.7782 0.6056

0.9031 0.8156

0.9542 0.910)

1.0000 1.0000

1.0792 1.1647

1.1139 1.2408

1.1761 1•.3832

1. ;~041 1.4499

1.2304 1.5139

1.2788 1.6~53

1.4314 2.0489

Aantalart. A'lntal

per klant waarpoenomen

klanten

1 6

2 6

3 6

4 5

5 5

6 3

7

8 5

9 3

10 2

11

12 ?

13 1

14

15 1

16 1

17 1

18

19 2

27 1

lOp".( ...antal art) 2
lo~ (aantal art.)

N.~. De nauwlettende toe~chouwer zal opvallen dat wij bij onze ber~

ken::ina:'en hebben rP4'!wp.!'kt met lot"'arithmen met ""rondtFll = 10

in nrincine verandert nit echter nietp a~n de behandelin~.

:.Vel moet men d1"n de herekende wl'l.arden van t" en. V' even omrekenen

om te kornen tot wctarnen van ""rontital "e".
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Voor 14 ~evRllen van 50 waarnemin~en hebben wij deze verdelin~

naF"'p.rekfl!nd:

wi'; vonden dat ne parameter/" afhinC" van het P:'emiddeld aantal

artikelen per k~~nt ( variabel van dap- tot daF ). doch dat de

parameter ~vrijwel steeds een waarde had, on~eveer ~elijk aan 0.90

Ook vonden wij d~t bij verdelinpoen met hOP'e waarden van /" ' dus

voor de ~evallen waa.rin het f"emiddeld C'ekochte aantal artikelen

hoo~ la~, aan de bovenzijdp. van de verdelinP:' een afknotting optrad;

aankopen van meer dan 50 artikelen bleken nauwelijks voor te komen,

v~~l Minder dan volgens de theoretische verdelin~ mocht worden verwacht.

Derhalve hebben wij in de simulaties step.ds ~erek~nd met lo~.normale

verd"!lin~en, waarbij de waarde vanr nanr wens werd !"ekozen, de waard,e

van rwerd vast~eBteld op 0.90 en waarbij trekkingen uit de verdeling

die meer dan 50 artikelen opleverden, uit de simulatie werden geweerd.

Lo~norrnaal waar~chijnlijkheidspapier.

Ter illustratie p.-even wij iii. de volJ:!:ende r-:rafiek weer hoe de

waarnemin~en van de vorige paRina kunnen worden uitgezet op

lop-.normaal waarschijnlijkhiedspapier; door op de ene as het

aantal artikelen per aankoop uit te zetten, en op d~ andere as de

waar~enomen cumulatieve frekwentieverdelinl'-", ontstaat het patroon,

dat vrijwel een rechte lijn oplevert~
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Numerieke benaderin~ van een convolutie.

Wanneer men b.v. twee variabelen heeft, "x" en "y",elk met hun

eigen frekwenti~verdeling, en men wil nu de frekwentieverdeling

bepalen van liZ" • indien ge~even is dat " z = x + Y' n ,

dan kan meD stellen: P ( z • k ) =~(X = t ). P( Y = k - t ). dt-.Door nu de continue verdelingen van x en Y' op te splitsen in kleine

intervallen kan men de frekwentieverde~ingvan de nieuwe variabele z

( na veel rekenwerk ) benaderen.

Voor twee practijkgevallen:

e. gemiddelde aankoop = 6 artikelen

"
hebben wij dit uitgevoerd.

" 15 n

In de hierna vol~ende grafieken valt te zien, dat in het ene ~eval ( a )

de frekwentieverdeling vrijwel normaal van karakter is

~eval (b) de verdeling sterk lijkt op een lognormale.

terwijl in

Ons oorspronkelijk idee om de ~econvolueerde verdelin~ te benaderen

door een - in de wachttijdtheorie ~oed toepasbare - Erlangverdeling:

\ "'.1 .~x h
Kansdichtheid ( x~O ) :". (>.x) . e / rc r)

waarin r een natuurlijk getal is.

hebben wij • daar de resulterende verdelingen zo sterk uiteenliepen ,

niet toegepast.
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Weerp"av~ v~n een benaald progoramrn".

Ter illustratie hebben wij hlerachter een der simulatie-prop;ramma's

weerp;e~even ( pro~ramma XX ).

Dit is een vrij universeel pro~ramma voor dit probleem;

vaste onderdelen ~i;n
.'_._ _. _~ ~ , _' ~ _.' ..~".. "',J" - _ ..,/:;,!,_~..

het aankomstpatroon - vol~ens Poisson

de bedienin~stijd - opgebouwd uit trekkingen uit wnargenomen

verdelin~en in de practijk; nader te bepalen

door de innut data.

- van de cassiere ( = 3 minuten )

- in de schakelre~el ( = 10 minuten ).

------- - - - -

Andere ~e~evenp ziin in te voeren via de innut data ( zie statement 14 ):

parameters van de lO.f"'normalp verdelinp: ( van artikel-anntal )

II II II normale " ( D frekentijd )

het al/niet inpakken der '''ekochte artikelen ;

twee tiioconstanten; nl. de tijd voor 9~nRla~n resp. inp~kken.per artikel;

het pl/niet variabel zijn van de capaciteit;

re~el~renzen ( boven- en onder~ren8 ) in 8chakelre~el;

~emiddeld aantal klpnten ner minuut dat aankomt ;

aanloop-runlenp"te;

;1!'ntrol kas$,'3.'s ( alE; beg:tnvoorwaarde );

~tpbiele runlen~te.

De p"rote lijn van dit programma:

statements 1 tot 540 inlezen input data, ~eheu~enplaatsen schoonmaken.

II 18" 20 aankomstpatroon

" 20" 120 rij-opstellin[2'

II 130 II 200 p-eneratie bedieninP:'stijd uit diverse verdelingen.

II 200" 400 berekeninp;- frekwentieverdelinp.-en output data

II 400" 453 schakelprocedure kassa's ( evt. )

II 600" 700 afdrukken output data.
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QUEUING PROBLEM SUPERMARKET CHECKOUTS

SIMULATION XX

ARRIVAL

SERVICE

P81SS0N

NORMAL SH8PPING,WITH8UT PACKING

SWITCHING RULE MGRE THAN 3 IN
LESS THAN 1 GUT
CASHERS LEADTIME 3 MIN.
SYSTEM DEADTINE 10 MIN.

D I ME NS I ON A ( 1C) , AMI :'J ( 1!10 ) , CART (2 ) , EL ( 1C)., T L( 1C) , K I ~J (2 ) , KU I T (2 )
D I ME NS I ON J FR ( Ii0 ) , J FW ( bO ) , J FKA S( 1C) , BBDA ( it ) , TWGEM( 45 ) , NAA L( 4 )
oIME NS ION LZ {l~_\
DI~NS t ON NA L(4 )

1 F~M!\T Flo.4)
2 FORMAT Fl0.4,Fl0.4)
l F~MAT 14,14)
4 F~M!\T Il~, FlO. 1 ,FlO. 1 , FlO. 1 , F1 O. 1 , F 1~. 1 , 14 , I 4, 14, 14)
5 FGRMAT 11)
G F~MAT 16)
1 F~MAT F20.4)
8 F~MAT 14, 14, 14, 14)

14 ACCEPT TAPE 1,'JMAR
ACCEPT TAPE 1,SIGAR
ACCEPT TAPE 1,UMAF
ACCEPT TAPE 1,SIGAF
ACCEPT TAPE 1,ANPAK
ACCEPT lAPE 1,CART(ll
ACCEPT TAPE 1 ,CART(2)
ACCEPT TAPE 5,MUIT
ACCEPT TAPE 1,VAR
ACCEPT TAPE 3,KIN(1 ),KIN(21
ACCEPT TAPE 3,KUITI'j,KUIT 2)
ACCEPT TAPE 2,BBDA 1 ,BBOA 2 'BBDA~3l'BBOA(4)
ACCEPT TAPE ~,NAAL 1 ,NAAl2 ,NAAL _1 ,NAAL(4)
ACCEPT TAPE O,LZ(l ),LZ{21,LZ 3),LZ ij
ACCEPT TAPE 8,NAL(1 ),NAl{2), NAl(3),NAl(4}

500 NIN· KIN{l)
NlJ IT· KU I T { 1 )
DO 700 JRUN • 1,4
L - lZ(JRUNi
ABDA - BBOA JRUN)
MAAL - NAAl JRUN)
MAL • NAl{JRUN)
DO 505 J • 1,10
EL(J) - 0.

505 CONT I NUE



O:J 510 J - 1,' 0
Tl(J) - O.

510 C:JNT I Nll[
08515 J - 1,40
JFR{J) - 0

515 C:JNT I NUE
08 520 J - 1,50
JfW( J) - 0

520 C8NT I NUE
08 525 J - 1, 10
JFKAS(J) - 0

525 C:JNT I NUE
J8VER - 0
K8VER - 0
S~IJ -0.
STW - o.
ISCH - 0
TA - o.
N - 1
TSCH8 - o.
TSCHN - O.
SAART - O.
STAf - 0.
08 530 J - 1,10
A(J) - o.

530 C8NT I NUE
08 535 J - 1,1110
AMIN{J) - O.

535 C8NT I NUE
KSTAB - 0
JAAP - 0
STAB - O.
08 540 J - 1,45
TWGEM(J) - o.

540 C8NT INUE
I8 TABOA - RANO (°.0 )

ZABOA - - l X (TABOA )
X - 100. * ZABDA/ABDA
TA .. TA + X

20 08 24 JA -1 L
EL (JA) - TdJA )

24 C8NT I NUE
25 M'" 1

J88P - 0
30 J - 1

NA - 1
Z-EL(1)

35
5

IF (Z -E ~ (NA +1) 45,50,50
ij Z-El(NA+1)

J-NA+1
50 NA" NA + ,
55 IF(NA - L) 35,60,60
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115

135

170

130
131

Go A(H} - Z
G5 IF(tA - A(M» 80,70~70
70 IF(J08P - 0) 80,75,00
75 NR IJ - M-l

TBS • TA
J:J8P - 1

80 EL( J) - 0.
~-1-M+l

IF(M-L) 30,30,90
AMIN(N) - A\L)
IF ( J 8:JP - ° ) 12 0, 100 , 120

K - °
NK • N-K
IF (TA - AM IN ( NK » 1at, 11j, 11 5
K - K + 1
08 T8 105
NRIJ-K-l
TaS - AMIN(N)
TW - TBS - TA
S8M • 0.
D:J 130 NART • 1,12
TV - RA r'l) ( 0.0 )
S~M • S~M + TV
C:JNT I NUE
PJWL:J - £SIGAR* (58M - 6.» ~ UMAR
E - 2.7',)3
('3ART - (E**P8WL:JJ + 0.5
IF(BART -50.) '3),135,' 2 5
JART - BART
AART - JART
SAART - SAART + AART
IF(ANPAK - 0.) 131,140,137
I F (A NPA K - '. 13C , 141 , 138
TVPAK - RAND 0.0)
IF(TVPAK - 0.5) 140,140,141
GART • CART( 1 )
O:J T8 11+2
CART - CART (2 )
O:J T8 142
TART - (AART * GART ) + 10.
S8MA.F - 0.
D:J 1Go NA f - 1, 12
TVAF • RAND( O. 0)
S8t-1AF • S8MAF + TVAf
C:JNT I NUE
RAf - «S8tv1AF - 6.) • SICoAF) + UMAF
IF (RAF - 10.) '50,'50,170
TAF - RAF
STAF - STAF + TAr
TSERV - TART + TAr
TES - TsS + TSERV
tv1A - 1
IF(AMIN(N) - TL(MA.» 3'5,32 0 ,3'5
MA.-W\+1
O:J T8 310
TL(r-1A) - TES
IF(JAAP - 1) 400,32 5,400

136
137
138

140

141

142
150

120
125

160
161

85

9°
95

100
105

106

200
300
305
310
315

32°
324



~~
327

32 8

329
335

355

356
357

358

359
30 5
37 0
371
372
373

374

400
lW1
4C12
401
404
4to
411

T)O
791
JCJ2
li51

452
453

KR IJ .. 0
I F(NR IJ - KR IJ) 32P,~7 ,328
J FR ( KR I J + 1 ) - J FR tKR I J + , ) + 1
G8 T2 335
KR I J - KR I J + 1
IF ( KR I J - (5 *L)) 32 6,326,32 9
JGVER - JGVER + 1
VNR IJ - NR IJ
SNR IJ - SNR IJ + VNR lJ
KTW - 0
NTW - n..J
IF(NTW - (KTW* 25 )) 357,357,35(~
Jrw(KTW + 1 ) - JFW(KTW + 1 ) + 1
G8 T8 365
KTW IS Kn.J + 1
IF{KTW-50 ) 356,356,359
K8VER - KGVER + 1
STh' • SN + TW
lr(VAR - 1. ) 400,371,400
LKAS - 0
IF{L-~KAS) 373,373,374
JFKAS( LKAS + 1 ) - JFKAS (LKAS + 1 ) + 1
G8 T~~ 400
LKAS - LKAS + 1
G8 T2 372
IF(VAR - 1.) 790,401,7;0
MAX a L*NIN
MI r--J .. L*~'·JU IT
'F1NR'J - MAXj 404,404,410
IF NR IJ - ~.., IN 42 E\ TiC, 7:10
IF TA - TSCH8 404,404,411
TL L+1) - TA + 300.
TSCHG - TL(L+1)
PUNC.H TAPE 3, N, L
L - L + 1
, SC H = I SC H + 1
PU NC H TAPE 3, N, L
G8 T8 790
IFITA - TSCHN - 1000. ~ 7r

,0 1~2'~ 420) " -'} ,
IF TA - TSCH8 - 10C~. 790,430,+30
IF L-1 )790,790,431
PUNCH TAPE 3,1'4, L
L - L-1
PU NC H TAPE 3, N , L
TSCHN - TA
I SC H - I SC H + 1
I F ( N- 10) T,ll, 791 , 7:J2
PUNCH TAPE 4,N,TA,TW,TBS,TSERV,TES,NRIJ,L
G8 T~: 451
N - N + 1
IFlSTAB - 1.j
I r JAAP - 0
IF N - MAAL
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600

L20

630

668

~70
672
973
L75
7°0

PUNCH TAPE 1 ,W~R
PUNCH TAPt: 1,S 1GAR
PUNCH TAPE 1,UMAF
PUNCH TAPE 1,S I GAF
PUNCH TAPE 1 ,ANPAK
PUNCH TAPE 1 ,CART (1 )
PUNCH TAPE 1 ,CART (2 )
PUNCH TAPE 6, L
PUNCH TAPE 1, VAR
PUNCH TAPE 6,NIN
PUNCH TAPE 6,NUIT
PUNCH TAPE 1,ABOA
PUNCH TAPE 6,MAAL
PUNCH TAPE C,MA L
PUNCH TAPE 6, N
IF(~AAr-1) 655,618,655
086201-1,10
PUNC H TAPE 6, JFR ( I )
C8NT I NUE
08 62 5 1 • 11,2°
PUNCH TAPE G,JFR(I)
C8NT INUE
08 630 1 - 21,30
PUNCH TAPE 6,JFR(I)
C8NT I NUE
08 635 I - j 1,40
PUNCH TAPE c,JFR( I )
C8NT I NLJE
PUNCH TAPE 6,J8VER
D8645 1-1,10
PU NC H TAPE (), J n,J ( I )
C8NT I NUE
08 650 I - 11,40
PU NC H TAPE 6, J FW ( 1)
C8NT I NUE
PU~H TAPE 6,K8VER
08 b60 1·',10
PUNCH TAP[ 6,JFKAS( I )
C8NT I NUE
PUNCH TAPE 6, I SCH
PUNCH TAPE 7,STW
PUNCH TAPE 7,S~ IJ
PUNCH TAPE 7, TA
PUNCH TAPE 7,SAART
PUNCH TAPE 7,STAF
W\A L - N + tv1A L
JAAP - JAAP + 1
IF(JAAP - 1) 615,610,675
IF(STAB - 1.) b73,t;T2,C73
PUNCH TAPE 6,KSTAB
G8 T8 18
G8 T8 700
C8NT I NUE
PAUSE
G8 Te 500
END



SIMlJLATICN XX

+0001 c400...-

+0000.9000

+0050.0000

+0020.0000

-fOOOO.GOOO

+0002.75 00

+0007.75 00

2

+0001 .0000

00(i30004

00010001

Ir·JPUT DATA

+0001 • 0000-1-0002 • 'OCO

+0003.0000+000') .0000

oC500050

00800100

0001 000200030005

<12 00<12 0003000500
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8iJTPUT SIHULATI8N XX

N TA TVI TE3S TSERV TES NRIJ L

5.? .0 5.2 90.8 g6 1 0 5/ .
2 12.4 .0 12.4 154•2 16(.7 5
3 1B.2 .0 12'.2 90.6 108.8 2 5
4 22.3 .0 22.3 94.? 116.6 3 5

5 25.5 .0 25.5 121 .2 146.7 4 5
6 42.2 53.8 96. 1 111 .6 207. 8 ° 5

7 BQ 3 19.5 108.') 58.9 167. 8 5./ .
8 11.8.2 .0 118.2 94.7 213.0 4 5

9 139.5 7.2 146.7 108.7 2.55.5 0 5
•

10 164.4 2.2 166.7 74.7 241.4 ° 5
etc. etc.

verklaring der tekena:

N volgnummer klant

Enkele
TA. aankomsttijdstip ( in c.min)

/reg-evens

van de aanloopneriode:
TW wachttijd

TBS be~intijdstip bediening

.0000 TSERV bedienin~etijd6duur

.0000
TES eindtiidstip bedienin~2119.3070

1070. ()OOO 1\TJUJ tctale rijIen~te bij aIle kassa's
5072.7708

L santal kassa' 5



V'olp'nr. aantal
kl,Qnt • kaRsa'F;

•

50
~5°

96 4
96 3

121
~121

140 4
140 5
159 2159

23° r
0

230 5
2P~

~
..)"'"

283
]28 4
328 3
362

~362

386 4
386 5
404

~404

468 6
468 5

527 ~527

577 4
577 3



Outnut ! Inputge~evenB betreffende

1.9400
: 000./

5°.0000
20.0000

.0000
2.7500
7.7500
3

1 .0000
3
1

5. 0000
600
500
bOO

16
2 0,

"45
49
1~3

~~
~J
18
17
11
11
15
19
16
10
8
G
8

13
11

~
a
o
a
o
o
o
6
o
o
a
o

°o
a
o
a

1
2
3
4

~t:c.

etC'.

aanslagtijd
( lognormale verdelin~s-parameters )
;;frekentijd
( normale verdelin~s-parameter6 )
al/niet inpakken; hier:niet inpa~ten

tijdconstanten voor : aanslaan
aanslaan en inpakken

aantal kassa's aan slot van de simulatierun
al/niet in werking zijn van een schakelregel
re~elgrenzen; bovengrens

ondergrens
parameter van de ~ankomst-Poissonverdeling

klantennummer aan eind van de simulatierun
aantal klanten in laatste( stabiele) deel van de run
totale runlen~te - uitgedrukt in klantenaantal

Frekwentieverdeling vnn de rijlen~ten :



7
21
22

~3
52

~1
32
29
20
18
9

11
18
18
12
21

1~
4
4
4
o
1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

~rekw~ntieverdelin~ der wachttiiden:

0 tot 25 cmin
25 " 50 "
50 " 75 II

etc.

etc.
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Frekwentieverdelin~ VAn het aa~t~l k~86a's

° - 1 kRRRa
0 2 kassa

,- EO

78 - 3 "
1~8 4 "
149 5 II

135 - etc.

° etc.
0
0

14 aantal malen dat ~e6chakeld is

' ..iU

84c2 7•91~40

4023.0000

11985.72 80

G20C .nooo

30533. 4590

som der wachttijden van alle klanten

80m der rijlen~teobservaties

aankomsttijdstip laatste klant

totaal aantal ~ekochte artikelen

totale Afrekentijd voor aIle klanten.



PROGRA}'!Y,A XIII

Aankomstpatroon

X Bedienin~stijd

Looptijd cassiere

Schakelregel

Poisson

negatiet exponentieel ( ~em. = 100 c.min.)

3 minuten

max. 3 klanten/kassR

137

min. 1 " "
bedenkti1d = 10 minuten

1. ~emiddeld 1 klant/minuut

~em. wachttijd

~em. wachttijd/bed. tijd

bez,et tin~sp:raad

Aantal schake1in~en

1.64 min.

1.64

0.75

10 (vAn 1 tot 3 kassa's)

~~nloon- en ~tabiele runIen~te 50 + 200 klan ten

2. ~emiddeid 2 klan ten per minuut

p.:em. wachtti.id 2.10 min.

r-em. wachttiin/bed. ti,1d 2.10
, .

be~ettinr-sR"raad 0.78

pp,ntal schakelinp;en 11 ( van 1 tot 4 kassa
,

)s

-lRnloo'P- en stabiele runIen~te 50 + 200 klantel'l

3. ~emiddeld 3 klanten per minuut

Irem. wRchttijd 1.42 min.

p;em. wachttijd/bed. tijd 1.42

bezettingsgraad 0.92

aantal schakelingen 8 ( van 2 tot 5 kassa's )

aanloop- en stabiele rUnlen,:!'te 80 + 200 klan ten

4. ~emiddeld 5 klanten per minuut

gem. wachtti,jd

~em. wachttijd/bed. tijd

hezettings~raad

aant~l schakelinp;en

aanloop- en stabiele runIenr'te

1.62 min.

1.62

0.75

4 (van 6 tot 8 kassa's)
100 + 200 klan ten



---------------------------------------------,-'0

PROGRAMMA XIV

Aankomstpatroon

X Bedienin~stijd

Looptijd cassiere

Schakelregel

Poisson

constant ( = 100 c.min. )

3 minuten

max. 3 klanten/kassa

min. 1 klant / kassa

bedenktijd = 10 minuten

1. ~p.middeld 1 klant / minuut

~em. wachttijd

gem. wachttijd! bed. tijd

bezettingsgraad

aantal schakelingen

aanloop- en stabiele runlen~te
,

2. ~em1ddeld 2 klanten/minuut

poem. wachttijd

gem. wachttijd/ bed. tijd

bezettings~raad

aantal schakelingen

aanloop- en stabiele runIenr"te

3. ~emiddeld 3 klantenlminuut

~em. wachttijd

gem. wachttijd/ bew. tijd

bezettingslrraad

aantel schakelin~eD

aanloop- en stahiele runIem~te

4. ~~middeld 5 klanten/minuut

~e. wachtti.1d

poem. wachttijd/ bew. tijd

bezettingsp"raad

aantal schakelingen

aanloop- en stabiele runIen~te

1.68 min.

1.68

0.79

12 (van 1 tot 2 kassa's)

50 + 200 klanten

1.71 min.

1.71

0.79

9 ( van 1 tot 4 kassa's)

50 + 200 klanten

1.14 min.

1.14

0.89

5 (van 2 tot 5 kassa's)

80 + 200 klanten

1.11 min.

1. 11

0.88
4 (van 4 tot 7 kassa's)

100 + 200 klflnten



P170GR~MMA XV

Aankomstpatroon

Bedieninp:stijd

Looptijd cassiere

Schakelreg'el

1.39

C)"te""lfuncti.on bij 150e klant wordt

gemiddeld aantal klanten/mn.

Poisson met 1 verhoo~d.

waar~enomen verdeling ( gem. 87 c.min. )

3 minuten

max. 3 klanten/kassa

min. 1 klant /kassa

bedenktijd = 10 minuten

1. ~emiddeld 1 klant/minuut

gem. wachtti.1d

~em. wachttijd/bed. tijd

be7.ettin!Ssf"r~ad

santal schakelingen

aanloop- en stabiele runlen~te

? ~~mi~~elrl 2 klanten/minuut

(rem. w"lcl,tH,id

~em. wachttijd/be~. tijd

hezettinp"F;"'r':lad

a~ntal Bchakelingen

aanloop- en stabieJe runlenrrte

~. ~emiddeld 3 klanten/minuut

P.'em. wachtti~d

p"em. wachttijd/bed. tijd

bezetting6P:'raad

a~ntal 8chakelingen

eanloop- en stabiele runlen~te

4. ""emiddeld 5 klanten/\'I'I:lnuut

tram. WJ3.chttijd

""eM. wachttijd/bed. ti,id

bezettingsrsraao

aantal Rchakelin~en

aanloop- en stabiele runlen~te

1.75 min.

2.00

0.75
12 ( van 1 tot 3 kassa'8 )

~o ... 200 kl~nte~

1.82

0.81

11 van 1 tot 4 Y~~~a'R )

50 + 200 klanten

0.92 min.

1.05

0.77

6 (van 2 tot 5 kAssa's)

80 + 200 ~..lanten

1.48 min.

1.69

0.94

5 (van 4 tot 7 kassa's)

100 + 200 klanten



waar~enomen verdelin~ ( ~em. 87 c.min.)

3 minuten

Aa.nkoms t patroon

Bedienin~stijd

Loo?tijrl cassiere

PoiSi~on

140

P~mnfunction; van~f 100-~te kl~t neemt

de rlrukte '""eleidelijk toe

Met 1 %per minuut.

Schakelre~el max. 3 klanten/kassli

min. 1 " "
bedenktijd 10 minuten

1. ~emirldeld 1 klant/minuut

~em. wachttijd

~em. waehttijd/bed. tijd

bezettings~aAd 0.79

aanta.l schakelinp,'en 11 (van 1 tot 3 kasss' B )

aanloo~- en stabiele runlen~te 50 + 200 klanten

2. ~emiddeld 2 klanten/minuut

p:em. wl'lchttijd 1.72 min.

p;em. wachttijd/bed. ti,jd 1.97

bezettinR:'sgraad 0.83

. aantal schakelinp,'en 9 ( van 1 tot 4 Kassa
,

)s

aanloop- en stabiele runlengte 50 + 200 klanten

3. p;emiddeld 3 klanten/minuut

~em. wachtti,jd

~em. wachttijd/berl. tijd

bezettingsgraRd

aantal 8ehakelin~en

aanloop- en stabiele runlen~te

4. p:emiddeld S klanten/minuut

~em. wachttijd

~em. wachttijd/bed. tijd

bezettingsl":"raad

aantal schakelingen

0.93 min,

1.06

0.81

6 (van 2 tot 5 kassa's)

80 + 200 klanten

1.66 min.

1.90

0.97

5 (van 4 tot 7 kassa's)

aanloop- en stabiele runlen~te 100 + 200 klanten



PROGRAMMA XVII

Aankomstpatroon

Bedienin~stijd

Looptijd cassiere

Schakelregel

PoisRon

waargenomen verdeling ( ~em. 87 c. min )

3 minuten

max. 3 klanten/kassa

min. 1 klant / kassa

bedenktijd:10 minuten

141

1. ~emiddeld 1 ldant/minuut----_.._. __.. " .- .. _......_-_•..._.
gem. wachttijd 1.06 min.

gem. wachttijd/bed. tijd 1.21

bezettingsgraad 0.74

aantal schakelingen 7 ( van 1 tot 2 kassa's )

aanloop- en stabiele runlengte 50 + 200 klanten

2. ~emiddeld 2 klanten/minuut

gem. wachttijd

gem. wachttijd/bed. tijd

bezettingsgraad

aantal schakelingen

aanloop- en stabiele runlengte

3. gemiddeld 3 klanten/minuut- ._------_.__._-_._..-
gem. wachttijd

gem. wachttijd/bed. tijd

bezettingsgraad

aantal schakelingen

aanloop- en stabiele runlengte

4. gemiddeld 5 klanten/minuut-_._.._-_..._------

1.60 min.

1.83

0.80

12 (van 1 tot 3 kassa's)

50 + 200 klanten

1.46 min.

1.67

0.89

7 (van 1 tot 4 kassa's)

80 + 200 klanten

gem. wachttijd . 1 t 21 min.

gem. wachttijd/bed. tijd 1.38

bezettingsgraad 0.95

aantal schakelingen ..~ ( van 4 tot 6 kassa's )

aanloop- en stabiele runlengte 100 + 200 klanten



PROGRAI-WLA xx

Aankomstpatroon

Bedieningstijd

Looptijd cassiere

X Schakelregel

Poisson

waargenomen verdeling ( gem. ~7 c.min. )

3 minuten

X max. 3 klanten/kassa

min. 1 klant /kassa

bedenktijd: 10 minuten

142

1. gemiddeld 1 klant/minuut-------_._--
gem. wachttijd 1.06 min.

gem. wachttijd/bed. tijd 1.21

bezettingsgraad 0.74
aantal schakelingen 7 ( van 1 tot 2 kassa's)

aanloop- en stabiele runleng~e 50 + 200 klanten

2. ~emiddeld 2 klanten/minuut------_._.---_.....__._----
gem. wachttijd

~em. wachttijd/bed. tijd

bezettingsgraad

aantal schakelingen

aanloop- en stabiele runlen~te

3. gemiddeld 3 klanten/minuut

~em. wachttijd

~em. wachttijd/bed.tijd

bezettinlrsp;raad

aantal schakelingen

aanloop- en st~biele runlen~te

4. ~emiddeld 5 klanten/minuut

1.60 min.

1.83 miT'.•

0.80

12 (van 1 tot 3 kassa"s )

50 + 200 klanten

1.34 min.

1.53

0.86

9 (van 1 tot 4 kassa"s )

80 + 300 klanten

gem. wachttijd 1.68 min.

~em. wachttijd/bed. tijd 1.92

bezettinp:sgraad 0.93

aantal 6chakelingen 12 ( V8n 3 tot 6 kassa"s )

aanloop- en stabiele runlenp'te 100 + 500 klanten



PROGRAMMA XXV

Aankomstpatroon

Bedieninp:sti,id

Looptijd cassiere

X Schakelregel

Poisson

waargenomen verdeling ( ~em. 87 c.min )

3 mi.nuten

X max. 5 klanten/kassa

min. 1 klant / kassa

bedenktijd: 10 minuten

1. gemiddeld 1 klant / minuut

gem. wachttijd

~em. wachttijd/bed.tijd

bezettin~sgraad

aantal schakelingen

aanloop- en stabiele runlengte

2. ~emiddeld 2 kl~nten/minuut

r.;em. wachttijd

~em. wachttijd/bed. tijd

bezettingsP'raad

aantal schakelin~en

aanloop- en stabiele runlengte

3. ~emiddeld 3 klanten/minuut
~'-"'" --. -_.__._,--_.._-_.•'_._,-"

1.15 min.

1.31

0.85

o
50 + 200 klanten

2.51 min

2.87

0.85

10 ( van 1 tot 3 kassa's)

50 + 200 klanten

/1;em. wachttijd 2.17 min.

p:oem. wachttijdlbed. tijd 2.48

bezettingsgraad 0.91

aantal schakelin~en 9 ( van 1 tot 4 kassa' 6 )

aanloop- en stabiele runlen,P'te 80 + 300 klanten

4. p'emiddeld C; klanten/minuut

p:oem. wachtti,id

gem. wachttijd/bed. tijd

bezettingsgraad

aantal schakelingen

2.82 min.

3.22

0.98

6 (van 3 tot 5 kassa's)

aanloop- en stabiele runlengte 100 + 500 klanten



PROGR!\J·iHA XXX

X Aankomstpatroon

Bedienin!"stijd

Looptijd casRiere

Schakelregel

ConstAnt interval

w~argenomen verdelin~ ( ~em. 87 c.min)

3 minuten

max. 3 klanten/~~6B

min. 1 klant / Kassa

bedenktijd

1. ~emiddeld 1 klant / minuut

10 minuten

"'em. wachttijd 0.17; min

!.rem. wachttijd/bed. tijd 0.15

bezettin~sgraad 0.88

a.<lntal schakelin~en 0

a!"'nloop- en stabiele runlenp;te 50 + 200 klanten

2. ~emiddeld 2 klanten/minuut

gem. wachttijd 1.73 min

gem. w.<lchtti.id/bed. tijd 1.98

bezetting-sp;raad 0.90

aantal schakelingen 10 ( vafl 1 tot 3 kassa
,

)6

aRnloop- en stabiele runlenC"te 50 + 200 klAnten

,. ~emiddeld 3 klanten/minuut

~em. wachttijd 1.97 min.

gem. wachtti~d/bed. tijd 2.25

bezettin""'s.~aad 0.Q7

"antal schakelinp-:en 8 van 2 tot 3 kassa • )s

.:>anloop- en stahiele runlengte 80 + 300 klanten

4. O'emjddeld 5 klanten/minuut •

gem. wachtti;id 1.92 min.

p'em. wachttijd/hed. tijd 2.19

bezettinp;sp:raad 0.97

aAntal schakelin't,en 6 ( 4 tot 5 kasRa • )van s

flAnloop- en f;tc>.biele runlenR'te 100 + C)OO kl1'l.nten



PROGRA1-il-:A vXXI

A1'!.nkomstpatroon

Bedienin~stijd

X Looptijd c~ssiere

Sch?kelrer;el

Poisson

wa~r~enomen verdelin~ ( ~em. 87 c.min. )

6 minuten

max.) k1~nten/ka~sa

min. 1 klant / Kassa

bedenktijd 10 minuten

14..,

1. ~emiddeld 1 klant / minuut

gem. wachttijd

~em. wachttijd/bed. tijd

bezettingsgr'ad

aantal schakelin~en

aanloop- en stahiele runlen~te

? -erniddeld 2 Id~nten / minuut

1.19 min.

1.36

0.65

7 (van 1 tot" kassa's)

50 + 200 kJmten

1.48 Min.

1.69

r:"em. wRcr,tti,i"

~em. wnchttijd/bed. tijd

be z et t i nrG r'rC3 ~ Ii

;antal schakelin~en q van 1 tot 4 kassa's)

~anloop- en stabiele runlenlt.'te 50 + 200 klanten

'i. f"emidneln ., kla.nten/minllut

('"em. wachttiJd

~em. wachttijd/ bed. tijd

2.15 min.

2.46

bezettin~8gr~ad 0.79

ol.'l.rtal sch·~kelin<1'en 11 (van 1 tot 5 kaRsa's )

~~nloon- en Ft~hiele runlep~te 80 + 300 klanten

4. f"emidd~ld ~ klRnten/minuut

"'em. wachttijd

~em. wachttijd/bed. tijd

bezettinp-I';p-raad

aantal Achakelinf"en

aanloop- en st~hi~le runlen",te

2.02 min.

.?')1

0.82

10 ( ., tot 7 k~f'sa
,

),rA!"I S

100 + C)I~'O k1~H1teJ'l



.bnkomstpatroon

'Redieninp:Rtijd

Looptij1 eaRsiere

Poisson

waar~enomen verdelin~ ( ~em. 87 c.roin. )

3 minuten

146

X Sehakelregel max. 3 klanten/kassa

min. 1 klant / kassa

X bedenktijd: 5 minuten

;-em. wachttijd

~em. wachttijd/bed. tijd

bezettin~B~raad

aantel schakelin~en

1.25 min.

1.43

0.91
8 (van 1 tot 2 kessa-s )

aanloop- en Rtahiele runlenRte 50 + 200 klanten

2. ~emiddeld 2 klAnten/minuut

I"'em. wachtti,;d 1.76 min.

poem. wachtti.id/bed. tijd 2.01

bezettinp:sg-raad 0.87

aantAl schakelingen 14 ( 1 tot 3 kaRsa
,

)van s

aanloop- en stabiele runlen~te 50 + 200 klBnten

3. I'."emiddeld ? klanten/minuut

poem. wachttijd

p'em_ wachttijd/bed. tijd

bezettinC's~raad

aantal schakelin~en

aanloop- en stabiele runlengte

4. ~emiddeld 5 klanten/minuut

~em. wachttijd

I'."em. wachttijd/bew. tijd

bezettinp;s~aad

nantal schakelin~en

aanloo~- en stabiele runlenpte

1.56 min.

1.78

0.85

18 ( van 1 tot 4 kassa's)

80 + 300 kl.anten

1.70 min.

1.Q5

0.91

17 (van 3 tot 6 kassa's)

100 + 500 klanten
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~erking van het apparaat .er signalering van de klantenstroom.

Condensator C1 en 5chakelaar A ( deurcontact ) zorgen ervoor dat

bij binnenkomst van een klant een hoeveelheid electrische lading

in de schakeling wordt gebracht. Schakelaar A staat normaal in

stand 1 en C1 is dan opgeladen tot 500 Volt. Komt een klant binnen

dan gaat schakelaar A tijdelijk over in stand 2. De lading van C
1

wordt nu gedeeltelijk overgedragen op C
2

•

Komen er veel klanten binnen, dan wordt vaak lading overgedragen •

Het " wegvloeien II van klanten door de kaBsa's wordt in dit apparaat

gesimuleerd door het wegvloeien van de lading van C
2

via de

" lekweerstanden " R1 R
2

RN De schakeling is zo, , . . .
uitgevoerd dat wanneer een bepaalde kassa in gebruik is, ook de

betrokken lekweerstand ingeschakeld is. Dus : " veel kassa
,

in dienat "s

komt in ons apparaat overeen met snelle ladingsafvoer van C2 naar aarde.

Zodoende is de electrische spanning in het punt Peen aanwijzing voor

het - na enige tijd - te verwachten klantenaanbod aan de kassa's

Door de klanten die in de winkel binnenkomen meteen in beschouwing

te nemen, " voorspelt " dit apparaat als het ware de rijlengte di.e

na 5 a 10 minuten aan de kassa zal gaan optreden.

In de practijk is het zo dat we het aantal kassa's dat geopend is

willen laten afhangen van de rijlengte: bij overschrijding van een

vastgestelde maximum rijlengte zullen we een extra kassa openen,

terwijl , wanneer de rijlengte kleiner wordt dan e~n vastgesteld

minimum , men tot sluiting van ~en kassa zal overgaan.

Naar analogie hiervan met h~t apparaat de spanning in punt P,

vergelijkt deze met ingestelde regelgrenzen op de potentiometer en

kan dan ( m.b.v. enkele triodes en relais ) lichtsignalen inschakelen:

L1 = rood ; extra kassa openen L2 = groen ; kassa sluiten

geen lichtsignaal = huidige bezetting handhaven.

Vergeleken met de methode waarbij de hoofdcassieie de rijlengtes aan

de kassa telt en dan ( snel ) maatregelen moet nemen , heeft dit

apparaat het voordeel van zijn " voorspellende eigenschappen "
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+ 500 Vol
apparaat.t-,.--------------------r------------..,...--

f
•

1

~ : .
1r Relais II
"II

;L1C V;IC.

triodetriode II,
) ;

C R'l R . R
N

+ 5uo Vol t

;5 S .SN.
1 ,

PRINCIPE-SCHEMA voor een apparaat 'er s1gnaler1ng van de klantenstroom.

Dit apparaat zou kunnen worden aangesloten aan een electr1sch contact

aan de 1ngangsdeur , of een draa1hek b1j de 1ngang , van een f1l1aa1.

Het " voorspelt II als het ware het - na 5 of 10 minuten - te verwachten

klantenaanbod aan de kassa's en geeft l1chtsignalen ( rood, groen )

aan de hand waarvan de hoofdcassiere haar personeelsbezett1ng kan regelen.

( Voor werk1ng van d1t apparaat 

zie volgende pag1na. )



Invloed van de vorm v~n ~e frekwentieverdelin~der bedienin~stijd.

In twee simulaties ( pro~r~~a XIII en XIV ) werd na~e~qan welke

de invloed ~ou zijn op het ~ehele syateem indien de bedienin~stijden

resp. negatief exponentieel verdeeld zouden zijn , dan weI constant

~ehouden zouden wo~de~.

In het ~eval van een kleine klantenstroom, waarvoor een kassa voldoende..
capaciteit had. bleek er ~een merkbanr verschil op te treden.

Bij ~rotere klantenstromen , waarvoor meerdere kassa's in~eschakeld

waren, bleek bij de onregelmati~e bedieningstijden ( neg. exponentieel)

de wRchttijd gemiddeld 20 'a 30 % ho~er te worden, ver~eleken met

de 55. tuatie van constantie bedienin~stijden.

Bij syRtemen met constante ca.paciteit zouden wij een verschil van

100 % hebben ~evonden.

Hoewel voor beide gevallen de bezettin~sgraad ( berekend uit het

~ewo~en ~emiddeld van hpt Aantal kassa's ) nauwelij~~ uiteenloo~t,

blijkt uit de ~eringe verho~ing van de wachttijd ( 30 % i.p.v. 100 ~ )

weI , dat dit schakelsysteem ( Juist door capaciteit te creeren

wanneer dit nood~akeliik is ) ~oed werkt.

Bovendienzijn hier twee zeer extreme ~evallen met elkaar ver~eleken.

De in de practijk waar~enomen frekwentieverdelin~envan de bedienings

tijd vertonen onderling niet zulke grote verschillen; zodat we bij

hanterin~ v~n deze schakelregel voor extreme ~£~~~i1ksituaties geen

verschillen in de gemiddelde waehttijd, groter dan ongeveer 10 %
zullen kunnen verw8chten. Voor ons doel is dit meer dan voldoende.

Voor de beide ~er.imuleerde gevallen bleek dat ook de vorm van de

frekwentieverdeling van de wachttijden nauwelijks wijzi~ing ondervond.

Het feit dat de schakelregel ongevoelig is voor de vorm van de

krekwentieverrteIinr,o: van ne bedienin~stijd, ma'lkt dat deze algem.een

toenasbaar is in de practijk, bij diverse typen kassa's , hulp~pparnten,

servicevormen en cnssiereA.

Voor de simulaties kon nu steed~ worden volstaan met '~n frekwentie

verr'lelinp- voor np. 'l,p.nif"!'1il'l,.,.~tj ,jn ( een " wa"1.rr-enomen verdelinp- ",

waarhij r'loor ~e kl~nt !"emi~rlp.ld 9 Artikele~ worden !"ekocht).



De stphiliteit en snelheid van het syRteem.

I~ pro~remma XV werd een situ~tie ~esimuleerd waarbij de klanten

stroom spron~s~ewijs toen~m.

In de hiernp vol~ende ~rafiek is te zien dat het aantal kassa's

niet zonder eni~e noodza~k sterk ~aat fluctueren, m.a.w.

het l=:ystef!m i6 "v_o"~~~.f.ls!.e_"_~.t}I...~.i.,..l.

Uit ver~eli~kinr. met de Tesultaten van programma XX ( stabiele

situatie ) blijkt bovendien dat noch de bezettin~8graad, noch

de ~emiddelde WBchttijd wijzi~in~en van betekenis onder~aan,

wanneer de~e s~ron~ in de klantenstroom optreedt.

In pro~ramma XVI werd een situatie ~e8imuleerd waarbij de klanten

f'troom r>-eleidelijk toenam. ( II r~m'P-function"; 1 % per minuut )

In de ~rafiek , welke de responsie van het syste~m weer~eeft,

( zie hierachter ) blijkt dat de ca~aciteit zich ~oed 3anp~Bt aan

de vraar-.

Dit blijkt nog veel beter door de hier verkre~en resultAten te

ver~elijken met die uit een stabiele situatie ( ~ro~ramma XX ).

WJUlneer het systeem te tr8ap- '7,OU reR.9"eren, zoui1en er te weinip"

l~ssa's in bedrijf zijn, en dUB de wachttijden toenemen.

Bij toepaspin~ van deze schakelregel vinden we echter dat noch in

de bezettin~s~raad, noch in de w8chttijden verschillen optreden.

Met andere woorden: het systeem is zeer ~ne~.
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De invloed van rie " loo'Pti.id " der cassiere.

Een cassiere, die nevenwerkzaamheden verricht buiten de kassa'~ ,

zal , indien zij wordt op~eroepen voor werk in de kassa's , niet

meteen ter plaatse kunnen zijn. Het verlaten van het vori~e werk,

handen wassen , evt. schone bedrijfskledin~ aantrekken e.d. kost tijd.

Deze " looptijd " blijkt van vitaal belanp; te zijn voor een goede

werkin~ van dit aysteem. Hoe korter de looptijd, hoe beter.

Teneinde de invloed van deze looptijd na te ~aan hebben wij twee

aimulatiesituaties met elkaar vergeleken ( pro~ramma XX en XXXI ).

Hierin waren - onder overi~ens gelijke omstandigheden - de looptidden

resp. 3 en 6 minuten.

Hieruit bleek overduidelijk dat een situatie met epn lan~e looptijd

zeer ongunstig is: het aantal kassa's fluctueert dan veel sterker,

de bezettingsgraad neemt af. terwi.jl toch de gemiddelde wachttijd

no~ a~nzienlijk toeneemt. De capaciteit wordt nu niet meer gereali

seerd wanneer daaraan behoefte is , doch veel later •••••

Hoewel de bier ~esimuleerde situaties weI extreem z1Jn ( ·in de

practijk moet een looptijd van 1 minuut haalbaar zijn ) ~eeft dit

toch weI een duidelijk beeld van de grote invloed die deze looptijd

heeft.

Uit de hierna volgende grafiek blijkt hoe sterk de wachttijd toeneemt

bij toename van de looptijd.

Uit een volgende grafiek is te zien dat ook de schommelingen in

de capaciteit worden veroorzaakt door deze looptijd: ~rote looptijd

~eeft grotere fluctuaties.

De looptijd zal dus in de practijk tot het uiterste minumum moeten

worden teru~~ebracht; aan de discipline op dit punt zal grote aandacht

geschonken moeten wOrden.

N.B. In onze simulaties zijn wij normaliter van een looptijd van 3 min.

uitgegaan; wanneer in feite de looptijd kan worden teruggebracht

tot 1 minuut, zal deze schakelre~el nog veel beter werken en zullen

veel minder fluctuaties in de capaciteit optreden, dan nu het

geval is ( in de simulatie ).
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Invloed van de " hedenktijd II in de schakelreg:el.-------_..........._---,----------------
De in de schakelregel opgenomen formulering " bedenk U zelf 10 minuten

alvorens weer een kassa af te schakelen II is om twee redenen tot

stand p;ekomene

a. in de practijk werd door so~nige hoofdc8eiieres

een dergelijk beleid toer,epast;

b. op re~eltechnische ~ronden lap; voor de hand dat

een dergelijke restrictie stabiliserend EOU werken.

De keuze van rle tijd = 10 minuten was hetrekkelijk arbitrair;

een te lan~e ti~d zou remmend werken on het systeem, wanneer de

k1~nte~stroom sterk zou afnemen ( er ~ou dan ~rote overcapacite1t

ontst~an ); anderz1jde mocht deze bedenkt1jd niet te kort worden om

no~ stabiliserend te kunnen werken. Om cybernetische redenen diende

daze ti~d een Rantal malen ~roter te zijn dan de looptijd van de cass1ere.

Om de invloed van deze bedenkti~d na te ~aan zijn twee situaties

~e6imuleerd ( nro~ramma XX en XXXII ), waarin deze hedenktijden

resp. 10 en 5 minuten waren.

Bij een bedenktijd, korter d~n 10 minuten bliikt de ~emiddelde

wachttijd iets toe te nemen ( daar soms te snel kass~'s afp.eschakeld

worden ) ; in de hezettin~sgraad treedt nauwelijks verschil Ope

Mede uit de hierna volp;ende ~rafiek blijkt dat een korte bedenktijd

tot p.;evolg heeft dat het aant;:tl kassa,'s vee1 sneller wisselt, met ala

nadelen :

1. de periodea voor nevenwerkzaamheaen zijn kort;

2. ~rotere onrust in het filiaal.

Het is dus aanbevelen6waardi~ om deze bedenktijd zo lan~ mo~elijk

te maken ( zonder te verhinderen dat bij een wezenlijke afname in

de klantenstroom de capaciteit niet snel genoeg gereduceerd kan worden).

Nen kieze: " tien minuten of langer ".

N.R. Uit bestuderinr:.; van de responsie van het syE:teem blijkt d-9t

de looptijd bepalend schi1nt voor de amplitude en

de bedenktijd II " "" frekwentie
van de slingerin~en in het syateem.( Nadere bestudering interesaant 1)'
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Invloed van het ~~nkomstuRtroon.

Het leek interessant na te ~aan, welke invloen hat aankomstpatroon

van de klanten ( Poisaons-~ewij5 of anders ) heeft op de werkin~

van het systeem.

Hiertoe werden de resuitaten van twee simulaties ( pro~~mma XX en XXX )

vergeleken, wflarbij de klantenaankomat resp. vol/l'ens Poisson verliep,

dan weI plaats vondt met constante tijdsinterv~llen.

Het blijkt dat het systeem o~ de onregelmati~heid in de aankomst

sterk reageert, de kassacapaciteit ~aat sterker varieren.indien

de aA.nkomst onrep;elmatir- iRe

In feite rea~eert het systeem zelfe iets te sterk: bij Poisson

aenkomst werd de bezettin~e~raad met 5 a 10 % ~ereduceerd, waardoor

hi~ onregelmatige binnenkomst de wachttijd ~emiddeid zelfe afnam••••

Daar overigene de bezettin~s~raad bij de Poieeonaankomst ( zoals

ook in de pra~tijk het ~ev~1 is ) no~ li~t tUBsen 0.80 en 0.95

leek dit ~een reden het systeem op dit punt ter herzien.
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lRPt ~pn ~"~ri~r,.. ~ip "~-pro~~,..~ i~ ~Rn OO~ ~i"~t~ne 10 Mi~.

"
"

l~,,~"'.., te Jro","'n ~ w""'1""e,..r o~ rHt nunt l""°PJ'l str'1kJ<-:~ a-i ::or.inlire heerst

kri ,i"'en we e,..r> ~ .,.,.tpr,; ",Ie re("'elinr~ , wn"'rbii !1P.t :1""n~:'lJ k;>SS:=J'Fl

\. ... ".1 .,.,terv- ",..q~,t "'J1"i~P;rfH"" ( onrustj ere s:ttUr;ttj p vaar n~r~on"'el ",n ","Jant ).

0'" loonko8te n Rterk op]open ,.. ... hovenci"," tie 'rrachtti;o voor de klant

f"emj ti~plrl noC" toenpemt. E"'r> c;n,..l onkolnpn v"'n tie onr-e"'op.T'>"'n CR.6sil-re

i8 dU8 ~e~ ~win~pp~e ei~.
" • - ...... &-. ... •• - - ~
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TTl een ""rote checkout kunTlen we versehillende nersoneelsbezettint:':en

reali8erea:

o

00

ODD

060

0600

1. een cAssiere AIleen, die 8?nslaFlt, Afrekent

en de artikel~n inpakt.

2;.een caR~ieret die ~anslaat en afrekpnti met

een innakhul-p die de artikelen innakt.

2b.een cassiere , die aanslast en afrpkent; met

twee innakllulnen.

~8. een II dubbel lade systeem " met ~~n innakhulTJ;

~.W.7;.: een cassiere die aam:;lA.at, een tweede

bediende die afrek"nt met de klan.t; met

e'n inpakhulp.

"?h. een " ~ubbel lade systeem II met twee inpakhulpen;

e~n cassi;re die Ranslaat, een tweede bediende

~ie a~rekent ; met twee inpakhulnen.

VOOl:' de Tp.rschillende systemen kunnen Vie uit tijdsturiies berekenen.

hoeveel ti..id men nodip; heert om een klant, ~ie x artikelpn koopt,

tP. hcdienen:

1. een c~ssiere aIleen heeft nodi~:

a. aanslaRn

b. B. frekenen

c. inp"l.ltken

5 + 2.7~ (x) emin.

50 emin.

10 + S.OO(x) emin.

Dus in tots!'!l: 65 + 7.75(,d centimi.nuten.

2. TOOT het s~~teem van een cassiere met inpakster :

n. annslaan en afrekenen

b. inpakken

5S + 2.75(y) emin.

10 + 5.00(x) emin.



,. voor het " ~ubbp.l lade systeem " met inpA.khulp:

a. aans18An ( en kAFH'!8hon doorp:even) 10 + 2.7.5 x cmin.

b. kassabon ~aanpakken en afrekenen met klant 50 emin.

c. inpakken der artikelen : 10 + ~(x) cmin.

In ~evallen 2 en 3 " waarin meerdere bedienden achter elkaar

werken , ontRtaan afstemverliezen; neem b.v. situAtie ?a:

Bij een klein <1antal artikelen f"p.kocht door de klant heeft de

c~Bsiere meer te doen dan de inpakhulp ( en dus meer tijd nodig )

( 55 + 2.75 x) is ~roter dan ( 10 + 5.00 x ).

Bij een zeer ~rote gerniddelde bpsteding van de klant echter heert

de inpakster meer tijd nOdig:

( 55 + 2.75 x) is kleiner dane 10 + 5.00 x ).

Vqn de bedienden die achter elkaar zijn opf"esteld is steeds diegene,

die de meeste tijd per klant nodi~ heert, bepalend voor de capaciteit

( uit~edrukt in klan ten per uur ) van de groep.

V~n de gemeten gegevens uitp:aand, en voor verschillende systemen

de capp.citeit berekenend, komen we tot de resultaten in de volgende

p"rafiek, waarin men kan aflezen ( bij een gemiddelde aankoopp:rootte

van x artikelen per klant ) welke de capaciteit is van diverse

systemen.

N.R. qiernA zi~n twee f"rq~ieke" apnv~~~ve~, "1. voor ~~ situAtieA

1. ~pt voor aIle klan+en ~e arti~plen worden in~epakt;

2. n~t voor de hplft d~r klAnten ( zii die hierom verzoeken )

d~ boodsc~8nnen worden in~epakt.
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Ret II per80neels-rendement II van v"'rschillende 6yst~men.

no~mt .4e ''''''l1a~itei + ·,.,1 ... + j:>'1Te~rl!'!ii r:t to"": P"'" :i s F'p"'~k ... V:'lr: "!~n

"'Dort " 't:"ermi. nderende meerophrenl7'At 0
1

•

.'{,.J :ts hot nQtul.lrli.,k zo. nat ~t'! -,pncH-iteit,pe"" "ME"ckout P:'f"rek"n~,

tn~npp~t: h... t r".nneme,.,t van n~ ~"ve~tprin~en n~~~t du~ ~~l toe hii

~. ~~r~t na~r hehoeft ... ( voll;"enp "'~h~kelre7"') ) ~en c~ssi~re ~er

-he~~ou+ ;ndelen ( systqem 1 ).

p. ~:hnneer ~JJe che"'knut'· on ne""p, I"i;:z,e he"'et ,din, d~ ~i3.nar,iteit

verner on te vo~ren noor napr hehoe~te ( ook weer vol~... ns ~ ....

"'~h~kp're~eJ ) ner cheokout pen inpo k Mulp ;n te de]en.(Ry~teem ? ~ )

C."~.nne"'r <:lIlA cher,koutB 0'1') ~eze wi.i"'e bE"",,,,t 7,1 in t en hI i ;kt (iRt

"r no~ n;et volrloen~e r~p~citeit iR • ~~n rtient men over te ~aRn

tot een <'"v~teem van " dll~)b .... le l~r'i~ II •

nRnr 1e~e ~.,tuAti.e vriiwel Alti;d ~al ontreden in ~ev~11en

IV"!"'''';,n ~e r'~mi,d,4elr'le aanKOo"O lJer :'dFlrlt meer ,4~n 10 "'rtikel... " 7Rl

omvntten , ',7,"'1 men er""oed 8.~1'1 ,:loe'" in Ai t "'evRl ovpr te p"a~m on

~v~tepm ~h. ( twe~ innakaters bii de ~uhhe'e la~e ).

In de pra('t i -ik i<:; on,<=; ~ehl"kpn ~~t pen " dnb"'lpl l~~ec;YAteem II aIleen

013.n ,-oen "'lerkt , j,.,di en ~e bt"tro1rke'Y1 he'H.el1r en 0'1:' elkpar z; in i ")P-ewerkt;

epr tr~i~in", ~n dezp method~ VBn ~erk~n verdient dan ook zeker Ranbevelin p•



L T T "R R A l' n 1) P L T ,T S 'I'.

" '!j e een paer boeckjenr- heef+: O"ele7·en - "

" (~;;lt placht een neut,-wi,i,o:; men~ch te wesI"n ".

( C'lts )
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