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Inleiding 

In hun onderzoek naar toepassingen van Dynamische Programmering (D.P.) 

kiezen Ellis e.a.[9] de volgende stellingname als uitgangspunt: 

Dynamische Programmering is een wiskundige techniek 

die van nature geschikt is voor het oplossen van 

optimaliseringsproblemen met een tijddimensie (b.v. 

voorraadproblemen, machinevervangingsproblemen). Het 

belang van dergelijke problemen voor het management is 

evident. Ondanks de relatief lange ontwikkelingsgeschie

denis van de D.P. (20 jaar) bestaat thans (terecht) 

de indruk dat D.P. voornamelijk een theoretisch hulp

middel is gebleven, met weinig voorbeelden van praktische 

toepassing in de managementpraktijk. 

Optimaliseringsproblemen met een tijddimensie hebben veelal een 

complexe structuur en praktische problemen hebben vaak grote 

"afmetingen". Zo is het mogelijk dat menige praktische probleem

situatie op een voor de hand liggende wijze met D.P. te formule

ren is, maar deze aanpak t6ch niet kan worden gevolgd, omdat 

het resulterende probleem numeriek niet hanteerbaar is. 

De oorzaak van deze moeilijkheden rond de toepassing van D.P. 

dient echter in veel gevallen niet primair bij de oplossings

techniek ( de D.P.) te worden gezocht, maar veel eerder bij de 

problemen zé1f. 

Om een betere indruk te krijgen van tot nu toe bereikte resultaten 

bij toepassing van D.P. in de managemementpraktijk, hebben we 

een literatuuronderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan 

worden in hoofdstuk 1 besproken en zijn aangevuld met/een over

zicht van de ons bekende toepassingen in nederlandse bedrijven 

en instellingen. Hieraan voorafgaande recapituleren we in 

hoofdstuk 1 eerst enkele algemene en voor ons relevante aspecten 

van de D.P •• Het hoofdstuk sluit met een nadere probleem

stelling. 

D.P. zal ongetwijfeld op grotere schaal kunnen worden toegepast 

dan tot nu toe het geval is. Uit diverse voorbeelden blijkt dat, 
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door een ster1'>robleema:fhankelijke aanpak, sommige probleemsituaties 

met D.P. als een numeriek hanteerbaar probleem te :formuleren 

zijn , terwijl recht-toe-recht-aan :formulering me"Ç D.P. daaren-

tegen niet succesvoi is. Ook door het invoeren van benaderingen 

zijn vaak hanteerbare modellen te verkrijgen, die een "goede" 

oplossing van het oorspronkelijke probleem leveren. 

In hoo:fdstuk 2 bespreken we een decompositie-achtige methode die 

met name in enkele gevallen de mogelijkheid biedt met D.P. "goede" 

oplossingen van een probleem relatie:f goedkoop te bepalen. We 

passen deze methode toe op enkele elementaire produktie-

voorraad problemen en bespreken de resultaten van computerbereke

ningen die we daarbij hebben uitgevoerd. 

In hoo:fdstk 3 beperken we ons tot één van de genoemde produktie-

voorraad problemen n.l. een twee-echelon voorraadprobleem met 

twee voorraadpunten in serie en daartussen een produktie-eenheid 

met capaciteit c. 

VRAAG-

S TOC-1-{ A 'Sf 1-S<. H 

le echelon = voorraadpunt 1 

2e echelon = beide voorraadpunten samen 

We beschouwen de situatie waarin er periodiek wordt beslist : 

hoeveel de produktie-eenheid in de volgende periode ' 

zal produceren (aflevering aan punt 1 v66r einde 

van periode) 

én met welke hoeveelheid de voorraad in punt 2 zal 

worden aangevuld (géén levertijd). 

Wanneer de produktiecapaciteit géén rol speelt (C=~ én er aan 

bepaalde voorwaarde betre:f:fende o.a. de kostenstructuur (b.v. 

voorraadkosten alleena:fhankelijk van echelonvoorraden) en het 

optreden van tekorten in de voorraadpunten is voldaan, hee:ft 

de optimale strategie (in de zin van minimale verwachte verdis

conteerde kosten over een oneindige horizon) een speciale structuur, 

zoals door Clark en Scar:f [6] is aanget~ond. Laat nu Z de deel

klasse zijn van strategieën van dit type. 
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Wensen we, in een situatie waarin de produktiecapaciteit w~l 

een rol speelt, de beste strategie uit Z toe te passen dan 

rijzen er twee vragen: 

a. hoe kan de beste strategie uit Z worden bepaald 

b. hoe "goed" is deze strategie in vergelijking met de 

optimale strategie. 

We zullen in hoo~dstuk J ons voornamelijk met vraag a bezig houden 

en daar resultaten presenteren van numerieke berekeningen die 

we hebben uitgevoerd. We zijn er niet in geslaagd een antwoord 

op vraag b te geven. 
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l. Toepassingsmogelijkheden van Dynamische Programmering. 

Beschou.:w een systeem dat in de tijd evolueert en veronderstel 

@,il ~~JJ.; beslü~se_:i:-- Qp_ mee-r-dere t5jdsti_ppen in-greepmogeiijkheden 

hee~t, waardoor de voortgang ervan wordt beïnvloed. De beslisser 

<iÁEtJJ.1t: z:ijn_ ingreepmogelijkh.eden_ zndanig te benutten. dat gemeten 

aan e_en of ander criterium,, de voortgang van. het systeem over 

~-n. ~~geven t_ijd_si_n terval ( de_ horizon ) optimaal is •. 

E_e_n_ d__ergEüijk probleem wo_rdt wel_ een dynamisch beslissingsprobleem 

~n.Qemd omdat het systeem gedurende een zeker tijdsinterval wordt 

b:-=t&-a)l.Q-uWd (tijdd±me:nsie) en: er in. d±t tij_ds-i:nt-erv:al. m~érde-re 

:î;i_n_g_;r:!~:Ell?IUPgeliJkhed:en: zijn:.. Ballangrijk: :Ls: h±.e.r-- de: t~jdv:ol.gorde van. 

de beslissingen waarmee we bedoelen dat de totale beslissing 

ltestaa;t uit e_lkaar in_ d.e tijd opv.olgende (deel.-) be~l.iss-ingen. 

(b_eEüi.ssing ~ keuze ingreepmogel.ijkheid) •. 

Qe_. DJ..E •. w~nd1 <>:orspronke~ijk on:t.w:ikkeJ.lcl v:u-or het. o_ploa-sen vam deze 

<:ey;n-amics_cthe be_sL:bs-s,ingspro-hlemen". De; spec-±al:a pnohl.e:emfo:rmu.Ier.±ng 

"an: ZQJ.n dynami.sch bes.li..ssi:ngsprobLeem, d±e de t.oepas-:-s-±ng van 

It..I! •. v;r,aag:t,, wo_r.dt: aangeduid a.Ls- D •. P •. modeL •. 

:O:e.c: ttiJQVol:go--rde_ v.an de besl:jja!=dhg- i:s: vaak v.arr; natura- füJ' een: 

n:r.:obJ.leem: aanwezi:g,. doc:h_ d±t-_ is g~_enazi.ns e:.en. v.oorwaarde: voor 

toepassing van D.P. Soms kan in een beslissingsprobleem de 

t_ijdvol_gorde van de beslissingen kunstmat.ig worden aangebracht • 

~O: kan b_ •. v: •. het-. V'.erd:elen. v.an. een: gegev.en budget over twee in-

V\e&:tLe:ni:.ngsprojecten soms- wo:rden uit.g~voe:rd' door- eera:t ( 1.e' 

h_-es_:.l_i:.aos.i:ngstijds-t-i_p) een, deel v.an-_ he:t-. budget_ t-o-e te-. wijzen. aan. 

h~t: ~s-t-.e pro:Je:c:t-~ e:n_ vercv.ol:gena: (. Z.e beali:as.±ngs--tJjdS:tip) e:err. 

d::~:e:-ll tto--e-:- tee? -w_jj~en: aan. he:'b. andere? projj:lct •• Iï11 z..11 •• 1;" iiS"' nrr_g

~i. ~t:g_e:lJjk: V\o-nrbee:rdj ta-~ v.i:ndèn". 
-> -

llan-g:s:: de-.z.e:: we_g zjj~: sormn.i:g-e- mat-hemat-±ac:he:: }:!r..a:g_r.amm:er±ng_s:pro::-

-l:l:il~ ((l:b.v, •• l<lna;ns:ao:kpnoli~e:m:em en-1 gen-Rr.aJ.~:ss daarrvan} 1 0011 

cu:uiJ.bi:JnaM..'t:o:ni'S:ohe: O-Btd~rnal.Jiia:er.:i:hg~ro:bLem:err, ( (ti_. ;w.. l<lcm:ts:;t;.a:c gmt: 

~o:l:U.:eem en_ net:werken) m:et: ff•P: •. o:µ,~ t'.e:-· ro:s':B:en., 

• 

In1 Banag:r,aaf:· 1: •. l' zuJ.1.::en1 w.e.- enkeXe bel::angrjjke: eLement-en: van. D~.P:.

DJJ~1 ~iitul.;er,.en1 0.n1 hun1 d±ne:.o:.ta V'.er.b:and:i m:e:t:: de::: :gnob1JeBJ!ll1!oo= 
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afmetingen aangeven. Ook enkele andere aspecten van D.P.

modellen die bij de toepasbaarheid een rol spelen, zullen worden 

gerecapituleerd. 

De toepassingsmogelijkheden van D.P. zijn in principe erg groot. 

Het eerste boek over D.P. ui~1957 van de hand van Bellman [3] , 
die de methode heeft ontwikkeld, geeft al een heel scala van 

problemen waarop D.P. kan worden toegepast. Zie ook L4]. 
Sindsdien is het aantal toepassingen blijven groeien. Hiervan 

getuigen de· overzichten die men kan vinden in de inleidende 

werken van de D.P. of de Operationele Research (o.R.). We laten 

hier enkele voorbeelden volgen : 

Planning van investeringen: 

-bep~len van de optimale grootte en timing van investerings

projecten. Toepassingen in de mijnbouw, staalindustrie, 

chemische industrie, bij produktie van technisch hoogstaande 

produkten,rederijen, transportfirma's 

Research and Development planning 

projectontwikkeling 

financiële planning(bij inflatie) 

- portfolio selection 

Produktie- en voorraadbeheersing: 

scheduling problemen 

- production smoothing 

inspectieproblemen, kwaliteitscontrole 

Technische toepassingen: 

optimaliseren van (parameters in) technische (produktie-) 

processen 

beheersen van technische processen ( process control) 

ontwerpen van b.v. chemische installaties, staalconstructies 

zoekprobleem bij oliewinning 
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Onderhoud en vervangmng: 

van prad.uk:tiemiddelen 

van transportmiddelen: vrachtauto's#vliegtuigen,schepen 

preventieve vernieuwing van componenten in electrische 

installaties (reliability) 

Inkoopproblemen: 

bepalen van goede strategieën bij de inkoop van: 

grondstoffen en halfprodukten (bij prijsfluctuaties) , 

v0edse1, voedingstoffen, aan bederf onderhe~ige produkten 

Ii1ii s tr± buti e pl arutlng: 

<Ifïstri.butie vanuit bedrijf naar groothandel of recht

streeks naar consument 

l.ij~diensten van transportfirma's 

'lims:portprobleem: 

tamker s:che.duling 

airline (freight-) scheduling 

lla.ad- em 1.osproblemen bij vervoersondernemingen 

t:ijd-talhel!en b:ij spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen 

Muket-ing: 

- besteden van budget in reclame-campagnes 

I1:ii.versen: 

aeepass:ing D.P. in macro- en micro-economische modellen 

to·epassing D"P. in strategische planningsmodellen 

'lI»è re·èente O"R.-vakli.teratuur laat zien dat, zoals andere O.R.-

1. ~thoden, <ilOk D.P. kan worden toegepast bij maatschappelijke en 

S(!l)Cia:JLe pr-obleinen" bij problemen in complexe organisaties, bij 

JPlll"©l~1emen uit de gedragswetenschappen en de medische wetenschap. 

We 1a:t:en (!J)0k hiervan e·nkele voorbeelden volgen: 
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T oogststrategieën bij visvangst i.v.m. milieuvraagstukken 

management van bosbestanden 

beheersen van de verontreinigingsgraad van rivierwater 

onderdeel van modellen voor ecologische systemen 

optimaliseren van irrigatieprojecten ( in ontwikkelingslanden) 

selectie stedelijke vernieuwingsprojecten 

evaluatie van de behandeling van alcoholici 

optimaliseren sociale programma's 

organisatievraagstukken in onderwijssystemen 

toewijzen van fondsen in onderwijssystemen 

management van het beddenbestand in ziekenhuizen 

personeelsplanningsproblemen 

leerstrategieën in de psychologie 

onderdeel van modellen voor de bestudering van het menselijke 

ademhalingsapparaat. 

Een overzicht van de voornaamste probleemgebieden waarin D.P. 

anno 197.5 wordt toegepast vindt men bij Thomas [ 23] • 

Het begrip toepassing heeft in de D.P.-literatuur meestal een 

beperkte betekenis. Zo is bekend dat de publicaties, die sinds 

de ontwikkeling van de D.P. over haar "toepassing" z:ijn verschenen, 

in grote meerderheid een theoretisch karakter dragen. Slechts 

een klein aantal besteedt aandacht aan de moeilijkheden die optre

den wanneer men D.P. wil toepassen op management-problemen met 
' . 

reeële afmetingen in een praktische situatie (praktische toe-

passingen). 

Systematisch onderzoek naar deze praktische toepassingen van D.P. 

•lijkt nog nauwelijks te hebben plaats gevonden. Voor zover ons 

bekend is er alleen door Elli s e.a. ( 9 J in 1972 een onderzoek 

uitgevoerd naar praktische toepassingen in bedrijven in Groot 

Brittanië. 

Om een betere indruk te krijgen van de tot nu toe bereikte resulta

ten m.b.t. de praktische toepassing van D.P. hebben we een litera

tuuronderzoek uitgevoerd en ons daarbij vooral gericht op case

studies. 

De resultaten hiervan worden in paragraaf 1.2 besproken terwijl 

in 1.3 een kort aanvullend overzicht gegeven van ons bekende 
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praktische toepassingen in nederlandse bedrijven en instellingen. 

De a1gemene terreinverkenning uit 1.1 t/m 1.3 heeft enkele ideeën 

opgeleverd voor nader onderzoek. In 1.4 geven we een nadere 

probleemstelling. 

1.1 Enkele relevante eigenschappen van D.P.-modellen. 

We zullen nu enkele belangrijke eigenschappen van D.P.-model.len 

verduidelijken aan de hand van een speciaal D.P.-model, n.l. een 

Karkcrv-besl.issingsmodel.. 

Meer algemene D.P.-modellen zull.en we hier niet beschouwen en 

wel om twee redenen. Aan genoemd model kunnen we al.l.e essentiële 

en voor ons relevante eigenschappen demonstreeen en generalisatie 

Vrull deze eigenschappen naar meer algemene (uitgebreide) modellen 

is m.o•ge-lijk. Om ccmcrete problemen in het hiernav&lgende t~ kunnen 

:f'o,:irmuleren als D.P.-probleem, zullen we b0>vendi..en geen algemener 

model nodig hebben. 

il varens het gena•emde Markov-beel.li s si.n.gsmodie1 te i.ntJr'Q.duc·erturi;, 

'bie spreken we eerst een nauw verwant D. P" -model met een e:ilndige 

ho.>rizon" We keren daarto'e, en ter i.nJ!.ei.ding eersf;foerug naar de 

dynamische beslissingsproblemen uit de :in.lei.ding van di..t ho:o.f'd

stuk.. 

Na.ar de ingreepmogelijkheid van de be·slisser kunnen we bi;f e·en 

dy:t:nai11rls:ch bes,1-i.ssingspr0b1eem Q:nderaehe-i.den: 

a. beslissingsproblemen, waarbij ingrijpen door de besl.isser op 

:leder tiJdstip binnen de horizon mogelijk is 

b; lbesli.ssingsprob1èmen, waarbij de bes.l:isser all.één op opeen

. wo].gende discrete t:ijdstippen. ingrijpen kan" z.g. m:eersta.ps

:~s.I.i saings problemen.. 

JDJa:arm:aast :ii.s e'r de <!lll!llde:rvel!'deJli.:ng in &~t:erm:lxrl..st:.f.sche' t!'ml s.ir(!)l

cc:hastische problemen. Bij deze laatste W·©rdt de voortgang van het 

sysdreemi mede faepaa].d do'o'r e;en trci»eva.lLsva.r.iLabe,Jle" 
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D.P.-modellen met continue ingreepmogelijkheid {a) zijn in veel 

gevallen deterministisch. Het zijn dan in feite Optima! Control 

problemen. Binnen de O.R. komt dit soort problemen weinig voor, 

De toepassingen liggen voornamelijk op het gebied van de besturing 

van technische processen. 

Beslissingsproblemen met discrete ingreepmogelijkheid worden in 

de O.R. uitgebreid toegepast, zowel de stochastische als de 

deterministische vorm. 

Een belangrijke deelklasse wordt gevormd door modellen waarbij de 

beslisser alleen op een aantal achtereenvolgende en equidistante 

tijdstippen kan ingrijpen.Een stochastisch D.P.-model van dit type 

met een discrete toestandruimte, een eindige "actieruimte" en 

een h.ori.zon van N perioden ziet er als volgt uit. 

Het systeem kan zich op de beslissingstijdstippen n= 0,1,: •• wyN-1 

en op het eind tijdstip N in één van de toestanden uit S= l 1,_2,. ~-T 1 
bevinden. De toestand op tijdstip n wordt aangegeven met x , n 
n= 0,1,.~ ••• ,N. Het model heeft de volgende essenti~le elementen: 

1. Op het tijdstip n vormt A (i) de verzameling van acties die n . 
in i E. S mogelijk zijn. Volgens aanname is !An(i)/ ~oo. 

2. Wordt op tijdstip n in iE-S actie aGA (i) gekozen, dan is 
n 

P (J!i,a) de kans dat het systeem zich op het volgende tijdstip 
n 

(n+1) in toestand j G S bevindt. 

3. Enk (j; i,a) zijn de kosten die bij deze overgang worden opgelopen. n 

4. Als de te minimaliseren criteriumfunctie kiezen we ( andere 

keuzen zijn mogelijk ) de verwachte totale verdisconteerde 

kosten bij start in i 0 E: S op tijdstip 0 : 
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De acties die op een beslissingstijdstip mogelijk zijn worden volgens 

1 vol:.ledig bepaald door de to.esta.nd op dat tijdstip. De gekozen 

actie en de toestand bepalen volgens 2 het kansmechanisme dat 

lbij de voortgang van het systeem een rol speel.t en vol.ge·ns 3 o,ok 

de verwachte kosten die daarbij worden opgelopen. In 4 is een 

ve:el. gebruikte vorm van de c:riteriumfunctie gekozen. Andere 

vorm.en zijn mogelijk. De factor t.X.. ,waarmee de kosten uit de ver

schillende perioden worden gewaardeerd, wo.rdt verdisconterings

.f'actor genoemd. 

Uitgaande van (1) definiëren we: 

:tr 1.ï }J := mi.nimale verwachte verdisc:ont.eerde ko.ste.n vama.f' n\I n· 

tijdstip n tot aan het eindtijdstip N, als het systeem 

zich op tijdstip n in toestand i €- S bevindt. 
n 

. -" _ E !lr\.(il!\.; lm /l.,,) piltl. l.l.~+1 lÀ.h,A,,J 
l.éS .... 

c «i "a }zijn dus de ve:irw.achte kosten d.:ie W(Q)Jl"den opge.lopen vana.:f 
mi m m. 

tijdstip n tot n+1, wanneer het- systee·m op tijdstip n i.n i 6 S is 
n 

en actie a E:- A ( i ). wordt gekozen. 
n n n 

Nu kan worden aangetoond dat de kostenfuncties f (.) aan de 
n 

vol!.ende recursieve relaties V€üdoen: 

("3) 

_J,Jï.")= ,.,.,;.., \ c" l ln,tt"J t- CY.~.,, t r.+1 (Á.,.,YP"Jt.,., J ,;.", o.")} 
a" t Ht\ t~~) l ..... 
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Merk op: als op tijdstip n in i 6 S actie a wordtgekozen en er 
n n 

vervolgens "optimaal " wordt beslist over het resterende deel 

van de horizon, dat de totale kosten bestaan uit: 

"directe kosten" : c (i ,a ) 
n n n 

" toekomstige kosten": 
Cl ~ 

• e,~ 

""'"' ~ 

en 

De conditie IA (i)\<oo garandeert dat het minimum in (3) bestaat. 
n 

Natuurlijk is: 
... 

Een actievector b met componenten b (i)~ A (i), i~S, geeft de 
n n n 

complete beslissing op tijdstip n aan. Een beslissingsvoorschrift 

bestaande uit de rij actievectoren b 0 ,b 1 , ••••• ,bN-l heet een 

(zuivere) strategie. Een strategie die (1) minimaliseert voor 

i 0 é S heet optimaal. 

In deze terminologie kunnen we de betekenis van (3) samenvatten 

in het z.g. optimaliteitsprincipe van Bellman: 

dat ongeacht de beslissingen die in het verleden zijn 

genomen, de optimale str;:i.tegie -vanaf ieder beslissings-

tijdstip het beste antwoord geeft m.b.t. het resterende 

deel van de ontwikkelingsgang. 

Een belangrijke eigenschap van het systeem, die volgt uit de 

elementen 1 t/m 3 , is het ontbreken van een geheugen. Onder 

een gegeven strategie vormt de rij toestanden ~xnln=0,1, •• ~.,N~1} 
een stoahastisch proces dat de Markov-eigenschap bezit. 

Beschouw nu een b.P.-model, analoog aan het voorafgaande, maar 

~) 

met een oneindige horizon. De beslissingstijdstippen zijn n=0,1,2, ••••• 

In een dergelijk model worden veelal stationaire gegevens gebruikt. 

Veronderstel nu: 

p \'\ l i \ i ) Ov) ~ ? l! \ ,t ,l\) 

l~ li ~ ,l,J~) = 1. t ~ ~ i /l) 

A)OOr Q.l. \l~ ..{_, J} é S .2.V\ 

a".ll~ n & NJ 

{?) 
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Analoog aan (2) definiëren we: 

en we 

, -
1 - 2- ~ l ~ ·, il~) ? l ~ \ l, 1 ~) 

JéS 
veronderstellen dat er een ME:IR. is z6 dat \c(i,a)} < M 

vo.or alle i 6 S en aG A(i). 

Voor 0 {o<. (. 1 kiezen we als cri teriumfunctie : 

)(Y\ /tl-\) \ )(o = ~o J 

l~) 

is 

l x l'\ ES) a.. ~ t. J'.l Vl lx ,J t,,oer o.lle Vt.) 
Door uitbreiding van de horizon en toevoegen van (5) en(7) hebben 

we een Markov-beslissingsmodel met verdiscontering (discrete 

toestandruimte en eindige actieruimte) verkregen (zie b.v. [21] ). 

In hoofdstuk 2 zullen we met dit model enkele produktie

voorraadproblemen formuleren. 

Het is be~end (zie [5] ) dat het geoorloofd is bij dit probleem 

alleen zuivere stationaire strategieën te beschouwen. Een 

zuivere strategie b 0 ,b 1 ,b2 , ••••• heet stationair indien bn=b 

voor alle n. 

Voor de minimale verwachte totale verdisconteerde kosten bij 

start in i
0 

éS, gedefinieerd als: 

~ . [ ~ h 
t llo) '. = /\'V\b"' E6 1

0 
ol À lx"1+i ~ 

00 

E.\, [ ~0 o( h L (x"',), (xk-)) \ Xo =Á.,o] 

geldt dan, analoog aan (3), zie b.v. (15] , 

oc .~ f (}) ?(i \ L,c..)} 
J (cd~ i.é:S) 

Deze vergelijking wordt de optimaliteitsvergelijking genoemd. 

Zij kan worden gezien als het limietgeval van de recursieve 

relaties (3). 

(9) 

We merken nog op dat onder een gegeven stationaire strategie de 

rij \xn,n=0,1, ••••• \ een Markov-keten vormt. 



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

-13-

Het geval~ =1, wanneer alle kosten even zwaar worden gewogen, 

is bij (7) uitgezonderd. Veelal zullen de verwachte totale ver

disconteerde kosten dan voor iedere starttoestand i 0 E:- S niet eindig 

zijn. In plaats van (7) worden daarom vaak de verwachte gemiddelde 

kosten:. 

N 

als criteriumfunctie gekozen. Dit geval 0( =1 is essentieel 

moeilijker dan het verdisconteerde geval (o( < 1). We zullen er 

hier niet verder op ingaan. 

Enkele gevolgtrekkingen. 

lto) 

De elementen 1 t/m 4 vormen de basis van de beschouwde modellen. 

Onder bepaalde condities kan m.b.v. de basiselementen de recursieve 

relatie (3) resp. de optimaliteitsvergelijking (9) worden afge

leid, al naar gelang de horizon eindig dan wel oneindig is. 

Dit vormt samen de kern van ieder D.P.-model. 

Het begrip toestand speelt in de D.P. een belangrijke rol, We 

hebben gezien dat de beschouwde systemen geen geheugen bezitten, 

hetgeen inhoudt dat het begrip toestand equivalent is met het 

relevante verleden. 

Dit algemeen geldende beginsel geeft aan waar de voornaamste • 

beperkingen liggen, die uitgebreide praktische toepassing 

van D.P. in de weg staan. De afhankelijkheid van het verleden is 

n.l. in veel problemen zo complex dat de afmetingen van de toe

standruimte in een D.P.-model te groot worden en het model 

daardoor numeriek onhanteerbaar. 

Om D.P. succesvol te kunnen toepassen dient de structuur van 

een probleem intensief te worden gebruikt om tot een goede 

toestanddefinitie te komen en tot een efficient oplossings

algoritme. Een fraai voorbeeld vormt de door Wagner en Whitin l_25] 
gegeven oplossing van de dynamische versie van het z.g. 

" economie lot-size problem". Zij laten zien hoe bij dit 
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produktie-voorraad probleem (met ~énprodukt, deterministische 

v·~ag" eix.1.dige b.Qri.z_Qn)" met de structuur van e:en o-ptimale 

strategie en e-en planninghorizon-theorema, de oplossingsmethode 

-a.a®;Z,.:le-nl_:ijk ka_n W.<N:·den v-ere-enYo;udigd" D..enardo [a] en Kalynum. [rJ] 
ki.ezen_ een algemeen uitgangspunt. Voor het Markov-beslissings

J?-~Q.bl_eem m.et Yerdisc-on_tering uit he_t Yo.orafgaande (b1-z_. l·1 ) 

m,et 'V·e:rr-<ier een e_in.dige toestandruimte en al.s extra structuur: 

e_r be~taan B( 1-) C:.A( i) z6 dat 

a, B(i.) :>B(i+l) 

c(i,_a)::: c
1
(i) 

Dl•. •. )-- a -'I;\(_ "t; :t.,,a.. ,::;:; p. 
~'. , - JJ 

±.~ (s 1 
i. e S ,_ a é B ( i ) 

:h." jj e;S" a. €z H( i) 

geven zij aan hoe een versnelling van het z.g. policy-improve

m-e_n,t algori_tme kan. worden bereikt" Al.s- de extra structuur a t/m. c 

a..~:wez-:L_g- is spreekt men van een separabel Markov-bes1-is-sings

Jtl.t<lbl:_e.em" - Sommige: v.-oorraadpro_b:lJemen; he:hhen daz_ec s;t.rue:tuur" Een 

~-<t~.eel_d is he-t. b.ev.Qorrad:Lngsprob.leem u±t: 2 .•. J" t" 

li:as,t_ings Q_-1] bereikt een soortgelijk r-esuJ. taa.t bij het Markov

~·S:liiss;i__n~sprobleem v.an: bl.z., /,%., in. e.en: sit.uatie waar±n ±:Ili ie:dere 

1t~&::t.and: h.e,t aa.n-:talL ac·t±es, xreJJatie:f!" k:ll_a±n: ±is- t"o; •. w •. he:t (i:ltle±ns.te) 

~Jt.al. toe_s-tand:en. dat,, vanu:i.t- d±e toestand,, op· het: v;uillgend:e 

b.,~&:l;i_ss:in~s-tiJds-t.ip· kan• worden" b_ere±k:t •. 

De extra structuur van een D.P.-probleemkan ook worden gebruik;t 

Qm: v.:i.a. benaderingen: tot een; v:e.reen:v;oudigd e-n:.. numeriek heter

hanlt.ft e_r.b_aar probl..e em. te· komen.,, waarv.an de UI?:t±:male s-trategè.e 

Eten· goede oplos:sing •v:an he_t oorspro.nkelijke probleem ±.s •. Thomas 

[z.1] maakt. melding van. zo·'-n. aanpak bii "cap±tal hudge-t±ng" 

_ p~0:b.Le-men door- Wo_ng,. Fà:x en E:Sogbue. In. 2.. l •. J bespreken:. we 

nn:g;- a:an1 tw.e:.e:tal v;o_:cu:tb~e.e.J.:d:a-n1 v;an: d±:t: a-o:ort •. 

---lfa:.-t:_ t.o-e:pas--sè-n n-:.P: •. ±n_ prakt±s-c:h:e: probXeems:Ltuat±es: v:raagt. aen-. 

ip:!o:bJ.:.e emafhanke-1.ijkR· aanpak_., De~ gehruike-.r van: D • .E.. hev.±ndt~ z±c:-h: 

drul1 <l.O:k: ±n: e:e_n: duiicfu:JJj_k~ an-de-~ aï.tuat.:iie:: dan:.. da.o gj:l~·Br' v.a:n; 

~-a:aiine:- Hro.g_r..arnmrun±nK•· 

·- l 
1 
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Er bestaat een algemene formulering voor alle L.P.-problemen 

en een efficient algoritme, waarmee veel L.P.-problemen kunnen 

worden opgelost. 

Daar tegenover staat dat een algemene formulering voor alle 

D.P.~problemen vanuit praktisch oogpunt weinig zin zou hebben 

en een oplossingsalgoritme voor alle D.P.-modellen niet bestaat. 

Bij het gebruik van standaard oplossingsalgoritmen, die geschikt 

zijn voor een klasse van D.P.-problemen, blijft het noodzakelijk 

de extra struvtuur van een probleem zo veel mogelijk te gebruiken. 

Het toepassen van een standaard algoritme houdt altijd in dat 

de extra structuur die een probleem daarnaast nog bezit, niet 

wordt gebruikt. Men mag het nu als een praktijkgegeven beschouwen 

dat de efficiency van een simplexalgoritme zo groot is, dat het 

doorgaans weinig zin heeft de extra structuur van een L.P.

probleem te gebruiken. 

Voor L.P. zijn er standaard computerpaketten die door computer

fabrikanten worden geleverd bij hun machines. Voor D.P. is dit 

niet zo. Wel bestaan er computerpaketten die voor een vrij 

grote groep van D.P.-problemen te gebruiken zijn. Een voorbeeld 

is het in Fortran geschreven Dynacode softwarepackage van 

Hastings [12j. 
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1.2. Resultaten van een literatuuronderzoek naar praktische 

toepassingen van D.P.-modellen. 

We hebben een vrij uitvoerig literatuuronderzoek uitgevoerd 

naar praktische toepassingen van D.P.,hoofdzakelijk binnen de 

O.R.-vakliteratuur. 

Het doel van dit onderzoek kan in de volgende punten worden 

·samengevat: 

1. Het verkrijgen van een beter overzicht over de probleem

gebieden waarbinnen en in een gebied de specifieke problemen 

waarop D.P.-modellen in de management-praktijk worden toege

past. 

2. Het verzamelen van bijzonderheden op het terrein van de model

formulering en berekeningstechniek.die eventueel voor genera

lisatie in aanmerking komen. 

We hebben in eerste instantie gezocht naar case-studies. 

·De belangrijkste resultaten zullen we hier· kort samenvatten; 

voor nadere bijzonderheden verwijzen we naar [22]. 

Ondanks het feit dat case-studies over D.P.-toepassingen in de 

literatuur dun zijn gezaaid, leverde het onderzoek een aantal 

bruikbare publicaties op, dat de verwachting overtrof. Gerang

schikt naar het aantal toepassingen dat we vonden zijn de 

voornaamste toepassingsgebieden: investeringsplanning, produk

tie/voorraad-planning, process-control, onderhoud en vervanging, 

inkoopplanning, personeelsplanning, marketing. Dit beeld stemt 

goed overeen met de resultaten van Ellis e.a. [9"] bij een onder

zoek in bedrijven in Groot ·Brittanië. 

De meeste problemen werden op een voor de hand liggende wijze 

in model gebracht en in een gegeven situatie leverde dat dan 

-..een numeriek hanteerbaar probleem op. 

We hebben drie toepassingen gevonden, zie L2 J, L 17 J , [20 J , 
waarbij een reductie van de benodigde rekentijd werd verkregen 

met wat we een ontkoppelingstechniek zullen noemen. 
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Deze techniek kan globaal worden omschreven als: 

het opsplitsen van het totale systeem in onafhankelijke sub

systemen (ontkoppelen) , vervolgens deze subsystemen (met 

D.P.~ onafhankelijk van elkaar optimaliseren en tenslotte 

deze optimale deeloplossingen integreren tot een optimale 

of benaderde oplossing voor het totale systeem. 

We zullen deze ontkoppelingstechniek in hoofdstuk 2 uitvoerig 

bespreken. De drie genoemde toepassingen komen in. 2.1.1 en 

2.1.J aan de orde. 

Ter verduidelijking van het begrip subsysteem geven we een voorbeeld. 

Voorbeeld 

Veronderstel dat tw~éprodukten uit voorraad worden geleverd 

en dat beide~produkten worden geproduceerd op dezelfde produk

tieTeenheid met capaciteit c. De produkten kunnen naast elkaar 

op de produktie-eenheid worden gemaakt ( zie fig. 1) 

f>t"Ocl 1A,\l.,ttt 
~e..~~e-\d. 

fig. 

Aan het begin van iedere periode (week) wordt er beslist 
' hoeveel er in die periode zal worden geproduceerd van ied~r produkt. 

De kansverdeling van de vraag per periode naar produkt 1 resp. 2 

is gegeven en stationair; beide gevraagde hoeveelheden zijn sto

chastisch onafhankelijk. Nalevering van beide produkten is 

volledig mogelijk. 

We veronderstellen voor ieder produkt lineaire voorraad-, tekort

en produktiekosten. 

Het gaat nu om het minimaliseren van de verwachte totale verdis

conteerde kosten over een oneindige horizon. 

In een D.P.-model kan de toestand van het totale systeem gegeven 

worden door de beide voorraadhoogten van de produkten. De toestand

ruimte is dus twee-dimensionaal. 
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We splitsen dit systeem met twee voorraadpunten op een voor de 

hand liggende wijze op in twee subsystemen met ieder ~~n voorraad

punt (zie fig. 2). 
De produktiecapaciteiten van de subsystemen veronderstellen we 

zo groot dat ze mogen worden weggelaten. 

Aldus wordt een D.P.-probleem met een twee-dimensionale toestands

ruimte opgesplitst in twee D.P.-problemen met ieder een ~én

dimensionale toestandsruimte. 

--~--r~--1&~~~>...,_~ 
000 ~ ~(\.c..d 
pu.J!\t '\ 

'"---~__..;>~~~~~---")~-----~ 
\)00 y " Ol.a.d 
~u.. .... -t.. :i. 

:fig. 2 

Daaruit vl.oeit voort dat ook de total.e besl.i.ssi.ng wordt verdeeld 

in twee deel.beslissingen die onafhankelijk worden beschouwd. 

De opt:ima..le produkt:i.e·schema ft s van de 'beide sub·systeme:n mogen 

niet -zonder meer worden "'opget,el.d"' omdat het met ui tges1CI"1te·n 

i.s dat dan in een bepaal.de periode de som van de beide 

produktieniveau's groter dan de produktiecapaciteit zal zijn. 

In 2.1.3 gaan we nader op het integreren van de deeloplossingen in. 

l.j. Toepassing van D.P. in nederlandse bedrijven. 

Naast het literatuuronderzoek dat we in de vorige paragraaf' 

hebben besproken , hebbe>n we getracht vast te s:teilen wa.ar en 

op veJLke, pro;b1"emen D.P.-moide.l.len in nederl.amd.se Ioetlrijven worden 

--toegepast.· Het 1.:ijkt gerechtvaardigd te veronderst'eI..len dat-deze 

1toep;ass:ii..:migen VOJCJ;Jnmamel.ijk: ite ti.Jmd.e·n 2rmillJLe-:im z::ijtnn &iji g;F'@t.e fad:rrijiwe-IiL 

en :il!lls te:.l!..1.:ii..ngern. 

Jrn appendix T: geven we een k:cn!.··tr <?11'\rell"Zic:ht 'Want d.e· t©ie·pas:S:iil!l'gen 

YéBlllll D;. P. i.J!t d<e g::tr(lJ)te nede:r:Il.andse bedrijven d!ie: w;e: he.bb:ellll kw:lnen 

@psp0·ren. Waar mogeUjk verw.ij'Zlen we naar EHf:I!t pttlll·L:iie-atdi:e w:aar:iin: niade,r-e

i.n:formatie te vinden is. 
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Dit overzicht is/seenszins volledig maar geef't naar onze overtuiging 

een goede indruk van de werkelijke situatie. 

1.4 Probleemstelling. 

We hebben in 1.1 laten zien dat in een D.P.-model het begrip 

toestand equivalent is met het relevante verleden en welke 

consequenties dit vaak heeft voor de probleemafmetingen in 

praktische toepassingen. We hebben verder toegelicht dat het 

noodzakelijk is intensief gebruik te maken van de structuur van 

een probleem an van mogelijke benaderingsmethoden om tot hanteer

bare D.P.-modellen te komen. 

De ontkoppelingstechniek die we in 1.J hebben besproken biedt 

bij een aantal D.P.-modellen de mogelijkheid benaderde oplossingen 

te bepalen. 

De vraag is natuurlijk of op deze wijze "sneller" en "goedkoper" 

een goede oplossing kan worden bepaald. Het antwoord hierop is 

sterk probleemafhankelijk. 

Omdat D.P. op sterk verschillende problemen kan worden toegepast, 

hebben we ons beperkt tot produktie-voorraad problemen, een ge

bied waar D.P. reeds lang wordt gebruikt. In hoofdstuk 2 zullen 

we de mogelijkheden van de ontkoppelingstechniek bij drie elementaire 

produktie-voorraad problemen nagaan. 
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2. Een ontkoppelingstechniek voor D.P.-modellen en de toepassing 

ervan op enkele produktie-voorraadproblemen. 

We hebben in 1.3 eeµ ontkoppelingstechniek geïntroduceerd die we 

nu eerst in 2.1 nader zullen toelichten aan de hand van een drie

tal voorbeelden. 

Zoals we in de probleemstelling in 1.4 hebben aangegeven, passen 

we de ontkoppelinstechniek toe op elementaire produktie-voorraad

problemen, n.l. 

op het probleem uit het voorbeeld uit 1.3 en op een analoog 

probleem met een andere kostenstructuur, waarbij veranderingen 

van de totale produktiehoeveelheid kosten veroorzaken. 

op een twee-echelon voorraadprobleem: twee voorraadpunten 

in serie. 

De resultaten van numerieke berekeningen zijn in 2.3 resp. 2.4 

te vinden. 

Aangezien deze produktie-voorraadproblemen allen Markov

beslissingsproblemen met eindige toestandruimte en eindige actie

ruimte zijn (zie 1.1 ) bespreken we in 2.2, voorafgaande aan de 

numerieke resultaten, eerst algemeen de toepassing van de ont

koppelingstechniek op zo'n Markov-beslissingsprobleem. 

2.1. Enkele voorbeelden van de ontkoppelingstechniek. 

We geven hier een korte schets van enkele voorbeelden. Nadere 

informatie is te vinden in de appendix of in de literatuur 

waarnaar wordt verwezen. 

2.1.1. Eeu genest toewijzingsprobleem. 

Een budget van B eenheden staat ter beschikking voor investeringen 

in N gelijksoortige projecten, die ieder uit M deelprojecten 

bestaan • Voor ied&r deelproject is de opbrengst gegeven als 

functie van de toegewezen investering. Bovendien is er voor 

deelproject i een maximaal toe te wijzen investering van B. 
l. 

eenheden vastgelegd. 

De vraag is hoe het budget B moet worden aangewend opdat, rekening 

houdend met de restricties, de totale opbrengst maximaal is. 

Men noemt dit een genest toewijzingsprobleem (zie [241 ). 
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N 
Als B ~ i~l Bi dan vormt het totale budget geen echte beperking 

voor de toewijzing. De projecten beinvloeden elkaar niet; ze 

mogen afzonderlijk worden geoptimaliseerd. Hiertoe moet een ~~n

dimensionaal toewijzingsprobleem worden opgelost voor ieder 

project (zie appendix 2). 

N 
Als B ( i~l 
ontkoppelen 

die 
B. geldt"Yöiet meer. We kunnen dan toch de projecten 

1. 

en ieder project afzonderlijk optimaliseren. Dit 

levert voor project i de maximale opbrengst op voor alle mogelijke 

waarden van de toegewezen investering aan dit project: 

0,1, •••••• ,min lB,Bi1 • Het integreren van deze deeloplossingen 

tot eenoplossing voor het totale systeem kan nu weer worden 

geformuleerd als een é~n-dimensionaal toewijzingsprobleem (zie 

appendix 2). 

We merken op dat in dit, voorbeeld de tijdvolgorde van de beslissingen 

(zie 1.1) kunstmatig is aangebracht. In het voorbeeld uit 1.3 

is deze van nature aanwezig. Beide voorbeelden illustreren dat 

er vaak een " fysieke" opsplitsing ten .grondslag ligt aan de 

verdeling van het totale systeem in subsystemen. 

Het geneste toewij~ingsprobleem kan worden gezien als een vereen

voudigde en deterministische versie van een model dat Rosen en 

Sounder [20] gebruiken in een Research and Development probleem 

(case-study). 

2.1.2. Een twee-echelon voorraadprobleem. 

Beschouw twee voorraadpunten in serie: 

~~>~-Jis----~~~-&_--~-~~~ 
Xi 

1e echelon = 1e voorraadpunt 

2e echelon = 1e en 2e voorraadpunt samen 

fig.1 
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Een produkt wordt vanuit voorraadpunt 1 geleverd • De voorraad 

bu:; punt. l kan met die uit punt 2 wnrden aangevuld. De voorraad 

in punt 2 kan via bestellingen van buitenaf worden aangevuld. 

Aair.vvullen van de voorraad in beide punten is periodiek mogelijk. 

Er wordt telkens besteld (door 1e en 2e voorraadpunt) aan het 

hgin van. een periode en aflevering van de bestelling vindt 

plaats aan het einde van dezelfde periode. De voorraad in punt 

2 mag onbeperkt worden aangevuld. 

We- 1De11chouwen een eindige horizon van N perioden. De vraag in 

f!'e.n periode is een stochastische grootheid met bekende kansdicht-

he:td ~ (•). 

L)Je- ge:vraagde hoeveelheden i.n de versc'h±llende perioden zijn 

~'t·©J~ha;stfsch onafhankelijk" NaJl~vering ±s volledig mogelijk zodat 

in punt 1 tekorten kuunen optreden. 

f}e diverse kosten zijn eveneens stationair • Als aan het begin 

vallll ~en peri o·de : 

xî = vo:o'rraad in punt l {fre echelon) 

x.2 = ~<!>orraad in punt 1 en 2 samen (2e echelon) 

dan Zijn er in die periode de volgende kosten: 

b'estelkosten: als ()l"-x 1 ) en z de bestelgrootten van resp. het 

1ie en 2e voorraadpunt zijn dan zijn de bestelkosten: c 1 (y-x 1 )+c 2 z; 

e
1 

en c 2 zijn constanten. 

V()örraad- en tekortkosten: voor iedere echelon zijn er voorraad

kosten die een lineaire :functie zijn van de positieve echelon

voorraad aan het begin van de periode én tekortkosten die een 

lineaire :functie zijn van de grootte van het tekort aan het 

einde van de periode (als er een tekort is ). De verwachte 

voorraad- en tekortkosten zijn dan te schrijven als 

L1(x1) + L2(x2) ( 1 ) 
L

1 
en L

2 
convex 

zie voor toelichting appendix J. 

Gevraagd is de bestellingen z6 te bepalen dat de verwachte totale 

verdi8conteerde kosten over de horizon van N perioden minimaal zijn. 
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We merken op dat de veronderstelling, dat de voorraad- en tekort

kosten alléén afhangen van de echelon-voorraden, ingrijpend_en 

minder gebruikelijk is. De vorm van de optimale strategie in dit 

probleem steunt echter in hoge mate op de vorm uit (1) van de 

voorraad- en tekortkosten én op de lineariteit van de bestel

kosten van het éérste echelon. We zullen nu deze optimale 

strategie bespreken. 

Clark en Scarf [_6] hebben aangetoond dat de optimale strategie 

van het geschetste probleem kan worden beschreven met paren 

(s 1 (n), s2 (n)), n =1,2, ••• ,N en wel als volgt. 

Als in het begin van de (N-n+1)e periode (d.w.z. N perioden v66r 

het einde van de horizon) de toestand van het systeem (x 1,x2 ) 

is, dan schrijft de optimale strategie de volgende bestelhoeveel

heden voor: 

bestelhoeveelheid 

1e echelon 

bestelhoeveelheid 

2e echelon 

= 

= [ 

0 x 1 ~s 1 (n) 

min { S 1 (n)-x.1 , x2-x~ 
(2) 

x 1 ~s 1 (n) 

0 

(3) 

Deze strategie laat zich interpreteren m.b.v. de ontkoppelings-

techniek. 
hoe. ve.el heol~ 

Laat z
1 

resp. z 2 de bestellresten van het 1e resp 2e echelon zijn. 

Door de structuur van de directe kosten van het totale systeem: 

(4) 

ligt een opsplitsing van het totale systeem in twee onafhankelijke 

echelons voor de hand: 
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/\ 
-~">---IL) -s-~>-

~~>~-M~--~-
000 R R~AD 
~~ ECHELON 
fig.2 

V R.MlG , <P (•) 

met directe kosten: c 1z 1 + L 1 (x 1 ) resp. c 2 z 2 + L2 (x2 ). 

Beide subsystemen zijn met D.P. op te lossen. 
w-=t.. 

Het is ~ bekend dat de optimale strategieën de volgende 

$t.:ru~t-uur hebben : 

le ~ehelon: n perioden voor einde horizon in toestand x 1 
--bes tellen: 

:i_ndien x 1 >,,s~(n) 
indien x,{ s~(n) 

- e 2 e:üelon: n perioden voor einde horizon in toestand x
2 

bta>ste11-en: 

* :indien x2~ s 2 (n) 

.indien x2~ s~(n) 

(5) 

(6) 

' Nu kunnen deze strategieën niet zonder meer worden samengevoegd 

it~t e_e_n strategie voor het totale systeem omdat het zeer wel 

JJtQgelijk is dat in (x 1 ":x.2 ) in een periode S~(n) -x
1

) x 2-x
1

• 

B0v--endien krijgen we do·o-r de minimale kosten van d~ subsystemen 

~p t.e ite-1-1.en r:t.:i~t Z:.Ol maar de mi_nimale kosten van het totale 

$.Y'S't.e-~" Uo;o.r ~en "kleill.e 11 wijziging van de opsplitsing kan er 

-@!~h.t-er- we1 ir-cro-r- gez-orgd worden dat de beide subsystemen binnen 

~1t it~t:aJle: sysdte:em: "'hijn:a:."' <lt.na.f'hankel:ijk zijn. 

~llaiJ:l'k: e-·n: Se-arf' t-ci-n.en aan <filait- de· e'Onvexe functies P n (x2 ), n= 1, 2, ••• , N, 

bt:e·s:t.a.an: w:aarmae de- direeta kosten van het tweede subsysteem 

lt..1um..-ecJL w:~eru u±t.gebre:Ld tot e;zz2 + L 2 (x2 ) -+ Pn(x2 ). Doen we 

cdilit- " d:ani l:tllJj_-v-en f 5)· en: (Ui) gel.den en bovendien tonen Clark en 

~arf· éliru:t dat m:t: 

a" s:;(n) = s.r ( n): *" en s:2 (n) =- s 2 (n) voor n=1,2, ••• ,N. 
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b. optelling Vl:ln de minimale véwachte totale verdisconteerde 

kosten van de subsystemen over de horizon van N perioden 

precies de minimale verwachte totale verdisconteerde 

kosten van het totale systeem over de horizon van N 

perioden oplevert, 

Voor technische details en enkele gèrieralisaties van de resul

taten zie appendix 3. 
We merken nog op dat de functies P (.)niet eenvoudig te bepalen 

n 
zijn, waardoor de praktische betekenis van het bovenstaande 

resultaat sterk wordt verminderd. 

2.1.3. Een produktie-voorraad probleem. 

Beschouw het produktie-voorraad probleem uit 1.J met twee pro

dukten, een produktie-eenheid waarop beide produkten naast elkaar 

worden gemaakt en periodieke bestelmogelijkheid voor beide voor

raadpunten. 

c 
\>~ODU t:T1E
éENH<SIJ) 

V~ \'TAG 

PRonuitT :i 

Laat de horizon van het probleem N perioden zijn (in afwijking van 

1. J) en laat cP1(·) en ~2.0) de kansdichtheden van de vraag naar_ de 

produkten in iedere periode zijn. 

Als aan het begin van een periode de voorraden x 1 resp. x 2 zijn 

en de geproduceerde hoeveelheden in de voorafgaande periode y 1 
resp. y 2 dan bestaan de directe kosten in die periode mit: 

verwachte voorraad- en tekortkosten: 
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met: 
~ cP s ~~ ( \j-\1) ~c:(.v) dv + 5 rz ('°-~) cf>lv~dv 

0 . 
~ 1ndrth 'j~o 

tad i p~ lv-~)~(v)dv 
en h. = voorraadkosten per eenheid per periode 

l. 

'p. = tekortkosten per eenheid per periode 
l. 

(i=l,2) 

produktiekosten: a.ls ~ 1 en S 2 de hoeveelheden zijn die in 

deze perioden worden geproduceerd dan bedragen deze kosten: 

net ei = produktiekosten per eenheid 

k. = kosten produktieverandering per eenheid 
1 

{i=t.2) 

L2) 

In deze gevallen w<r>;rdt gevraagd een produktieschema voor beide 

:prC1>Jdukten te hepa.Jl.e:n dat de verwachte totale verdisconteerde 

kosten over de horizon van N perioden minimaliseert. 

b een D.P. -model voor dit probleem is de toestandsruimte vier

dimensionaal; de toestand aan het begin van een periode wordt • 
gegeven door (x 1 "y1 ,x2 ,y2 ). 

]n een praktische situatie zal er vaak een veel groter aantal 

p.rodukten zijn (b.v. 10 of' 100). Dan zal een rechtstreekse 

f'<l>lrmulering van deze probl.eemsituatie met D.P. zeker een numeriek 

__ 0>1thanteerbaar prob1-eem opl.e·veren. 

hell>r de- TQ·Orraadpunt:en ( produkten) te ontkoppelen krijgen we een 

itai111~ll.:ijk eenvoudig dee.1.probleem. De ontkoppelingstechniek zou 

cz1tmts lb;:iji <l!:i.t: pr©:l!>"Ji..eem zin he·bben als er een bruikbare manier is om 

clli.~ fu!tt:eegrati.e van de de:e'l.<!1pl.ossingen tot een "goede" oplossing 

lmit t:e voeren. 

W.e: zu.1.llen nu e·en methode bespreken die in een praktische situatie 

1l:biii die :ii.nt.ire:grat;i.e van de deel.oplossingen werd gebruikt. 
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Modellen voor produktieplanning met een eindige horizon worden 

in de industriële praktjjk vaak gebruikt in een planningsprocedure 

die men wel "rolling schedule" noemt. 

In de situatie die wij hier beschouwen, betekent dit het volgende. 

We willen de produktie van de beide produkten over een langere 

tijd plannen maar daarbij het D.P.-model met een horizon van N 

perioden gebruiken. We gaan ervan uit dat alle gegevens(kosten. 

kansverdelingvraag,enz.) die het model nodig heeft telkens na 

M perioden ( M < N) opnieuw worden bepaald. Telkens na M perioden 

wordt met het D.P.-model, voorzien van nieuwe gegevens, een 

produktiestraregie voor de eerstvolgende N perioden bepaald. 

Veronderstel nu eerst dat M=1. Aan het begin van iedere periode 

vindt updating van gegevens plaats. Het zal duidelijk zijn dat 

in dit geval oplossen van het D.P.-model een optimaal produktie

schema voor N perioden geeft, waarin alleen de beslissing voor 

de éérste periode belangrijk is. Omdat rechtstreeks oplossen 

van het D.P.-model vaak niet uitvoerbaar is en we daarom de 

ontkoppelingstechniek willen toepassen, moeten we nu een bruik-

bare manier bepalen om m.b.v. de deeloplossingen van de onafhankelijke 

voorraadpunten (produkten) een benadering voor de éérste 

beslissing te vinden. Een manier om dit te doen bestaat uit het 

oplossen van een N periode probleem (met D.P.) waarin gedurende 

de éérste periode de beide voorraadpunten deel uit maken van 

het totale systeem en in alle verdere perioden ontkoppeld zijn. 

In feite hoeft er dan slechts een één-periode probleem te worden 

opgelost. De beslissing voor de eerste periode die we zo vinden, 

nemen we als benadering voor de optimale beslissing voor het N

periodenprobleem. 

Als M )1 zijn de eerste M beslissingen uit de optimale N-perioden 

strategie belangrijk. In de mde periode, 1 ~ m 'M schrijven de 

optimale strategieën van de onafhankelijke subsystemen produktie

hoeveelheden voor waarvan de som zowel groter kan zijn dan de 

~roduktiecapaciteit {a) als ook keiner of gelijk aan de produktie

capaciteit (b). 

In geval (b) vormt de combinatie van de beslissingen voor de 

onafhankelijke subsystemen een mogelijke beslissing voor het totale 
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systeem die we als benadering kiezen. 

In geva.1 (a} gaan we ais m=l te werk als bij b.e_t geval M=t is 

beschreven. AJ.s m )1 kiezen we het begin van de mde periode 

i'ID·rmeel als nieuw st:artpunt. Er is dan een ha·rizon van (N-m) 

perioden. We gaan verder weer te werk a1s bij het geval M=1. 

filerm:ee hebben we een eenvoudige methode verkregen waarm-ee 

benaderingen voor de eerste M beslissingen uit de op"timale N

periode strategie kunnen worden bepaald. 

Deze integratiemethode die voert tot benaderde oplossingen 

(strategieën) is door Meyer .en Muyen [17] mot succes toegepast 

Tbrij. de produkti.eplann:ing in een assemb1age afde1ing. Het: pro:b:leem 

dat Meyer en Muyen in (17] bespreken is een complexere versie 

van het productieprobleem dat wij hier aan de orde hebben gesteld. 

Zij gaan in het geheel niet in op de "nauwkeurigheid " van de 

benadering die zij gebruiken. 

Veronderstel dat de produktiecapaciteit tijdafhankelijk is, b.v. 

geleide1ijk toeneemt of afneemt. De ontkop:pelingstechniek kan dan 

op- precies dezelfde manier wo•rden gebruikt. Een vo·orbee1d daarvan 

v:inde·n we bij de twee-n:iveau-produ:ktiebest:ur±ng van van Be-ek î_2 J . 
Uit de planning van de produktiecapaciteit van het totale systeem 

( €l•P' aggregatieniveau) wo<rdt een (geleidelijk} verioop van C ( t) 

biepaal.d. Bij het samenvoegen van de oplossingen van de subsystemen 

wordt een kleine afwijking van C(t) toegestaan. Ook van Beek gaat 

in [z] met in op de vraag hoe goed de strategie is d±e hij 

vi.a de geschetste integratiemethode vindt. 

lie zullen in 2.J.2. een probl.eem bekijken dat end.ge overeenkomst 

.vertoont met het produktie probleem van van Beek en nagaan 

hoe ""g(i'J·edrr de integratiemethco·de is. 

2.2 'f'oepassd_ng van de ontkoppel.ingstec:hnie'k b\t Ma:rko·v-bes.I_issings

pro-b.J;_emen met eindige toestandruimte" 

Laat sl en s2 de toestandruimte van de subsystemen zijn in het 

produktieprco'bl.eem u:i t het voo:rbee1Ld in 1l. J en S de toest:an.d

rui.mte van het totale systeem. Er ge1dt S= S.rxs2." In het t'wee-
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echelon probleem uit 2.1.2 geldt echter S~S 1 xs 2 , omdat de 

voorraad van het tweede echelon altijd groter of gelijk aan de 

voorraad van het eerate echelon moet zijn. 

Dit verschil is belangrijk. Veronderstel dat in subsysteem 1 een 

overgang van i 1 GS 1 naar j 1E 5 1 mogelijk is bij een actie k
1 

en in 

subsysteem 2 een overgang van i 2 t52 naar j 2~ 5 2 bij actie k 2 • 

Nu kan zich de situatie voordoen in het totale systeem dat 

(k
1
,k2 ) een mogelijke actie in (i 1 ,i2 ) is, maar dat wegens 

S ~5 1 x s2 een overgang (i 1 ,i2 ) ~ (j
1
,j 2 ) uitgesloten is, 

omdat (j
1
,j 2 )f's. Onder deze omstandigheden zal de relatie tussen 

de kansverdelingen in het totale systeem en die in de subsystemen 

veelal ingewikkeld zijn. Tenzij, zoals bij het twee-echelon 

probleem, er een zeer speciale structuur aanwezig is. 

2.2.1. De ontkoppeling. 

De problemen waar we de ontkoppelingstechniek op willen toe

passen zijn Markov-beslissingsproblemen met een eindige toe

standruimte en een eindige aantal acties in iedere toestand. 

We zullen voor zoln probleem de ontkoppeling in twee subsystemen 

bekijken in het geval S=S 1xs 2 en een weg aangeven waarlangs 

integratie van de optimale deeloplossingen kan plaats vinden. 

We gaan uit van de volgende veronderstellingen: 

a. De toestandruimte 5 is te schrijven als 5=5
1
x5 2 met: 

b. 

S c. NP' 
1 

S c 1NPz. 
2-

j 

) 

s
1 

en s
2 

zijn de toestandruimten van de subsystemen. 

De verzameling acties in (i
1 
,i2 ) G5 is A(i

1 
,i2 ). De verzameling 

acties in i
1 

G s
1 

is A
1 
(i 1 ), die in i 2 6 s

2 
is A2 (i2 ). 

Er geldt: 

A(i
1 
,i

2
)C A

1 
(i

1
) x A2(i2) 

IA2(i2)I< 00 IA 1 ( i 1 )l < oO en • 
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c. Wordt in (i 1 ,i2 )€ S actie (k 1 ,k
2

) E A(i 1 ,i2 ) gekozen dan 

geldt voor alle (J 1 ,J2 )6 S dat de overgangskans te schrijven is 

als: 

P 1 en P2 zijn de overgangskansen in de subsystemen. P 1 (J 1!i 1 ,k1 ) 

is dus de kans dat er bij de actie k 1 &A 1 (i 1 )in toestand i 1 b.. s 1 
een overgang naar j 1 é::' s 1 plaatsvindt in het eerste subsysteem. 

d. De directe kosten die ontstaan wanneer in (i 1 ,i2 ) ES actie 

(k1 ,k2 ) <S A(i 1 ,i2 ) wordt gekozen , zijn te schrijven als : 

c, (i 1>1c.. 1) t- e.t (_l:i, k2 ) + c.(L 1,k 1Ji.i,k2 ) l.2) 

Hierbij zijn c 1 (i 1 ,k1 ) en c 2 (i 2 ,k2 ) de directe kosten in de 

subsystemen. c 1 (i 1 ,k1 ) zijn dus de directe kosten die worden 

a.pgelopen in het eerste subsysteem wanneer in i 1 6S 1 actie 

k1i 6- A1 ( i 1) wordt gekozen. 

De kosten c(i 1 ,k1,i2 ,k2 ) zijn te interpreteren als kosten die 

niet kunnen worden verdeeld over de subsystemen. 

H~~rmee is een Markov-beslissingsprobleem dus gesplitst in twee 

&ubproblemen die ook weer een Markov-beslissingsprobleem zijn. 

~p grond van a t/m d geldt voor de minimale verwachte verdis

conteerde kosten (over een oneindige horizon) in het totale 

systeem (zie 1.1) : 

+ F', (!, li., ,Il,) Y':i. lJil Lz. ~il J 
( ttl ~ L i , , l i.) 6 s ) 

(3) 
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en in de subsystemen: 

o(is de verdisconteringsfactor. 

2.2.2. De integratie. 

Alvorens de integratie van de beide optimale oplossingen te 

bespreken voeren we een verkorte notatie in. 

We nummeren de toestandruimte z6 dat S = {1,2, ••••• ,NJ. De actie

ruimte in i~S noteren we als A(i). Wordt k 6A(i) gekozen dan 

ontstaan daarbij directe kosten c(i,k) en de overgangskans naar 

j~ S is P(j\i,k). 

Laat A:= A(1)x A(2)x ••••••• •• x A(N). Voor iedere actievector 

b E: A definiëren we 

een kostenvector cbG ~ N met componenten 

een N x N Markovmatrix Pb met componenten : 

(Pb)ij := P(j,i,b(i)) 

•• f>N ~ tvN en een afbeelding Lb IK --, 1~ als 

Lb x := eb + ~ Pb x 

De a:fbeelding U : fR. "'--> (KN definieren we als ~ 

U x = min. Lb x 
hGA 

' . 

(6) 

(7) 

(8) 

l"9) 
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Hiermee bedoelen we dat voor alle b GA 

heid geldt dan component:sgewijs. 

Ux ~ Lbx en deze ongelijk-

Verder : lflx = Un- 1 (Ux) 

In deze notatie l.uidt (3): 

f = min 11,f = Uf 
bé-A 

(.110) 

Voor ieder b ~ A geeft ub de verwachte totale verdisconteerde 

kosten aan wanneer de stationaire strategie bepaald door b 

wordt gevolgd. 

Ver1o»nderstel nu dat de verwachte to:tal.e verdisconteerde km;sten 

van ede subsystemen f
1
(.)' en f

2
(.J bekend zijn en daarmee a;ok de 

startfunctie g
0 

gedefinieerd als : 

g
0
(i) := f 1 (i

1
) + :r2 (i

2
) (11) 

i. :nummer van to·estand (i
1 
"i2} 

Jil.eschouw een probl.eem met oneindige horizon waarin tijdens de 

- --eerste M perioden de subsystemen gekoppeld zijn en daarna 

cnimttkoppeld. 

t:.'I 
---------------------------------z tl~D 

/:1\::.H 

fig.1 

Laat g (i) de minimale verwachte totale verdisconteerde kosten 
n 

zijn over de perioden t+ 1, t+2, • • • • • • • • • , bij start in i € S 

op t =M + l -n. Er geldt : 

lbiel!."'Ustend op het f"eit dat llT een mo>no·to<ne c111.ntractie met 

coimtrac:tieco,nstante o(. i.s (zie I 2:t J ) . 
A1Ls gt ~ g 0 dan geldt gn~ gn-l vo·or n = t ,"2t ••••••• 

BoTend:ien : 

(12): 

(13) 
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Als g 1 ~ g0 is gM dus een benadering voor f die beter wordt 

bij toenemende M (monotonie) Met name geldt: 

waarin: 

f,, S tX.M tlgo - f'll 
: = m~x \x ( i ) \ 

J.. 

We merken nog op dat (14) niet de beste afschatting voor 

( 14) 

(15) 

\l gM - f Il geeft. Voor een betere afschatting zie appendix 4. 

Het is verder al tijd mogelijk g 0 zo te kiezen dat de rij (gn)n e IN 

monotoon dalend is, zie appendix 4. 
Laat b de vector van acties geven die moeten worden gekozen 

n 
op tijdstip t = M+l-n , wanneer we een gegeven optimale strategiffi 

voor het probleem uit fig. 1 volgen. Over het gedrag van bM 

als M toeneemt is weinig bekend. In ieder geval geldt, als b* 

de actievector van een optimale strategie is, dat 

als M __. ~ ( 16) 

2.2.3. De successieve approximatie methode. 

Wanneer we het probleem uit fig. 1 oplossen voor M = 0,1,2, •••• 

zijn we natuurlijk bezig (zie (13)) de optimaliteits--vergelijking 

f = Uf op te lossen met successieve approximatie en g
0 

als 

startfunctie. 

We willen onderzoeken of' het zinvol is de ontkoppelingstechniek 

in een gegeven situatie te gebruiken. 

Het successieve approximatie proces geeft ons de volgende 

mogelijkheden : 

a. Vaak wordt de nulfunctie als startfunctie gebruikt in een 

successief approximatie proces bij gebrek aan een betere start

functie. We kunnen nagaan of in het succelief' approximatie 

proces sneller de vereiste relatieve nauwkeurigheid voor de 

kostenfunctie wordt bereikt, als we g0 als startfunctie gebruiken 

i.p.v. de nulfunctie. 

b. Om van een toegelaten actievector voor het totale systeem -

verzekerd te zijn, moet tenminste één iteratieslag worden 

uitgevoerd. We kunnen nagaan hoe goed de bij b 1 horende 



-34-

k.n:&:.t.enfunct±e U:. als: startfunctie ~. 
01' • 

kan. w.n:rden. bepaald uit: 

(17) 

~l is: ook een monotone 0( -contractie (zie ( 21] ) . 
0.m de v:ergeijkingen. (J.).,. (4) , (5) en (17) te kunnen oplossen 

hebben we_ een. procedure gemaakt, waarmee de optimaliteits

v;e:orgelijk±ng in. de standaardvorm (10) kan worden opgelost met 

a-:e:n: suc:c.ess±eve àpprox±matiemethode. Deze methode is af

komstig van van Nunen [i_9] en bestaat uit de methode van 

Man: Ql.leen ~5:.},. gec:ombineerd met de waardemethode. Boven

dtlien ±.s da suboptïma:I±teitstest van Mac Queen [i 6] gebruikt. 

Hierdoor wordt het mogelijk vast te stellen of de schatting 

v.an~ de optimal.e strategie, die het iteratieproces oplevert, 

:i:indardaad. de enige opt±maie strategie is in numerieke zin. 

Ee::n, kort.e b.:es:a:hrijving· van het oplossingsalgori tme is te vinden 

iin: appendix 4 •. 
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2.3 Berekeningen aan een produktie-voorraadsysteem met twee 
parallelle voorraadpunten. 

We zullen in deze paragraaf twee problemen met ieder twee paral
lelle voorraadpunten beschouwen en een capaciteitsbeperking in de 
gemeenschappelijke aanvoerlijn. De kostenstructuur is echter verschil
lend. We kiJ'ken naar de situatie waarin veranderingen van een 
produktieniveau kosten met zich meebrengen. Eerst komt echter de: 

situatie aan de orde waar zulke "smoothing"-kosten niet aanwezig 
zijn. 

2.3.l.Een bevoorradingsprobleem. 

Een produkt wordt via een centraal magazijn verdeeld over twee 
verkooppunten 1 en 2. De voorraad in de verkooppunten kan periodiek 
worden aangevuld met een aantal produkten uit het centrale magazjjn. 

Het centrale magazijn werkt volgens het base-stock systeem: de 
voorraad wordt. op ieder beslissingstijdstip (=begin periode) tot 
een vast niveau C aangevuld. De magazijnen in de verkooppunten - -hebben een capaciteit van M1 resp. M2 eenheden. 
De vraag per periode bij verkooppunt i heeft discrete waarden 

·-0,1~2.,." ••• ,v1 en is stochastisch met kansverdeling~.("}. De 

gevraagde hoeveelheden zijn onafhankeliJ'k. nalevering is mogeliJ1c, 
doch niet volledig {partial backlogging). De kleinste voorraad 

. _ _in verkooppunt i die is toegestaan, bedraagt -li1 • De vraag die 
op deze manier verloren gaat, veroorzaakt geen extra kosten. Door 

111 voldoende groot te kiezen, kunnen de gevolgen van het gedeelte
lijk wegvallen van de mogel~kheid tot nalevering worden beperkt. 
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In punt i zijn er de volgende kosten: 

Ki: vaste bestelkosten per bestelling 
ei: bestelkosten per eenheid 
di: voorraadkosten per eenheid per periode 
ei: tekortkosten per eenheid per periode 

De kosten worden verdisconteerd met een constante factor 0~at~1. 
Gevraagd wordt een bestelling te bepalen die de verwachte totale 
verdisconteerd~ kosten van het totale systeem over een oneindig~ 
horizon minimaliseert. 

De kosten van het centrale magazijn zijn niet te beinvloeden door 
de genoemde beslissingen en worden buiten beschouwing gelaten. 
Het centrale magazijn fungeert als capaciteit die de aanvoer naar de 
verkooppunten beperkt. Hierdoor is het model hetzelfde als dat van 
het produktieprobleem uit het voorbeeld in 1.3. 

De toestandruimte van het totale systeem is: 

met: 
Laat voor 

S= s 1xs2 
Si= t-Mi'-Mi+l, •••.,Mi J 

k=l,2 : 

(1) 

ik= voorraad in punt k op een beslissingstijdstip (juist vóór 
de beslissing) 

jk-ik= grootte van de bestelling van punt k op dat tijdstip 
jk= fictieve voorraad in punt k direct ná de beslissing 

Il!: (i1 ,i2 ) zijn de mogelijke acties (j1 ,j 2 ) met: 
11 ~ jl ~min i 1+c,M1 

i2 ~ j 2 ~min i 2+c-j1 +i1 ,M2 

(2) 

De verzameling van mogelijke acties noteren we met A(i1 ,i2 ). Wordt 
(j1 ,j 2 )é.A(i1 ,i2 ) gekozen dan zijn de verwachte voorraad- en tekort
kosten 

(3) 
met: ' 

J z. ~, lJ-~) 'kl~) 
,...=o 

{'1) 

/.nJVL j < 0 
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en: voor x') O 

(5) 

voor x~O 
Noteren we verder de bestelkosten van punt i als: 

K1(x):= K1 ó(x) + c 1x 

waarin: ó (x)=O voor x ~ 0; Ó (x)=l voor x > 0 

dan kunnen we de optimaliteitsvergeliJk:ing van het totale systeem 
schrijven als: 

/U.1• i;:.,) = ~ l k, lj~ -t·,) f- L, {/1) t 
(c;, '-.L) é-A6;, t2..) k-.i l.fo.- ,._1_) 1- L:i. <:J'.t.) + 

"' v.L 
f- °" ~ z_ f ( (lf., +j, - lij)+ - CJ, ; ( H:1.·+j J.. - o-~) ·f -tt.z..) c/; {{}-,) c/j__ {l>.t.) ~ 

t>.1-o IJ -o J 
~ . 

Ve splitsen het systeem op voo·r de hand liggende wijze: 

1--ib-z-~s ... <?5.t ----
zodat s1 en s2 uit (1) de toestandruimte van de subsystemen zijn. 
We kunnen dus de werkwijze volgen die in 2.2 is beschreven. 

·,Yoor -het punt 1 geldt de op-tim.aliteitsvergeliJ1cing: 

. 
J1 é A

1 
(l1) 

- -~ 

+ ~ L. f, ( l!J.,+J,- 11-,)+ -11,) P,ltJ-,) ç 
U,=o J l'f) 



-38-

met: (&) 

Voor punt 2 gelden analoge vergelijkingen. 

Het effect van de ontkoppelingstechniek bij dit voorbeeld zullen we 
demonstreren aan de hand van een voorbeeld. 
De parameterwaarden in dit voorbeeld zijn: 

M1=M2= 6 C= 4 K1=K2= variabel: 1-10 

Mi=M2= 3 et= 0,99 Cl=C2= l 

V1=V2= 3 d1=d2= 5/6 

e1=e2= 5/2 

De kansverdeling van de vraag is: 

1)- 0 I ~ ..; 

~ (t?-) 43 46~ 41 4N 

zodat : 

(i(tr) 

E V1= 0,9 
é_ V2= 1,8 

0,1 ~t 116 4~ 

Cl2 (v1 )= 0,59 

CT1 (v2)= 0.76 

In deze situatie hebben de subsystemen ieder 10 toestanden en 
totaal Z: A(i)= 40 acties. Het totale systeem heeft 100 toestanden 
en/totaal<. ~ A( i) = 1115 acties. 

De optimale kostenvector hebben we bepaald met een relatieve 
onnauwkeurigheid kleiner dan lo-6 • Het iteratieproces wordt ~us 
gestopt wanneer de schatting voor de minimale kostenvector deze 
nauwkeurigheid heeft bereikt (zie appendix 4). 
De successieve approximatie hebben we uitgevoerd met À=l5; À is de 
parameter van de waardemethode (zie appendix 4). 

Volgens de aanpak van 2.2 willen we g1 en ub bepalen. Daarom 
l 

hebben we de volgende werkwijze gevolgd: 

a. In een afzonderlijke; iteratie (À =0), die we koppeling zullen 
noemen, bepalen we g1 en b1 uit: g1= Ug0= Lb g0 1 

b. Het eigenlijke iteratieproces met À =15 starten we met g1 of ub • 
l 
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We duiden g1 aan als kostenvector ná koppeling en b1 als strategie. 
ná koppeling. 

De resultaten van de optimalisering va~de subsystemen zijn te vinden 
in de figuren 3,4,11 in appendix 5. In fig.3 is de optimale actie
vector voor voorraadpunt 1 gegeven als functie van de vaste bestel
kosten K1 • Deze actievectoren kunnen worden beschreven met getallen 

s~ S: 

: niets bestellen (9) 

i ( s min { S-i,C) bestellen 

Dit stelt een gemodificeerde (s,S)-strategie voor. Het optimale 
bestelniveau (S) in het eerste subsysteem ligt tussen 0 en 1 als 
C=ao, K1=0. Omdat V1=3 C=4 geldt dit ook voor C=4 en K1=0. Bij 
toename van K1 neemt naar verwachting de bestelgrootte toe. Bij 
K~~4 wordt er 6f C besteld óf helemaal niets. Met (9) kunnen we 
zeggen dat bij toename van K1 het S-niveau stijgt (althans niet daalt) 
en het s-niveau daalt. 
Het gedrag van de optimale strategie voor voorraadpunt 2 bij toename 
van K2 is geheel analoog. Als K2= 10 is de invloed van de vaste 
kosten zó groot,. dat er in het geheel niet meer besteld wordt. Een 
dergelijke optimale strategie is mogelijk, omdat er gedeeltelijke 
backlogging is, zonder dat de verloren vraag kosten veroorzaakt. 

In fig.11 is het aantal iteraties aangegeven dat nodig is voor een 
optimale kostenvector (kolom 1 en 2) Het iteratieproces werd 
uitgevoerd met À=l5 en de nulvector als startvector. 
Opvallend is dat bij voorraadpunt 2 het aantal iteraties bij K2=9 
~sterk toeneemt en dat dan bij de volgende K2-waarde (K2=10) een 
optimale strategie wordt gevonden, waarin er vanuit iedere toestand 
niets wordt besteld. Dit verschijnsel, dat we ook bij andere bereke

·"'llingen hebben gevonden, wordt-weer veroorzaakt door de gedeelte-
lijke backlogging zonder extra kosten wanneer er vraag verloren gaat. 

-Het gedrag van de rekentijd die-het iteratieproces vraagt is geheel 
analoog aan dat van het aantal iteraties. We kunnen zeggen dat één 
iteratie ongeveer 1/30 seconde rekentijd vraagt (inclusief I/0-
time) op de B7700. 
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De optimale strategie van het totale systeem bij vaste bestelkosten 
K1=K2= 2,4,6 is te vinden in fig.6,8,10. Het meest interessant 

zjjn de acties in de toestanden uit T := t ( i 1 , 12 ) 1 i 1 < s1 ~ i 2< s 2 l . 
In veel toestanden buiten T bestaat de optimale actie uit een 
combinatie van acties die ieder optimaal zjjn in de corresponderende 
toestand van het subsysteem. 
We zien in de gehele toestandruimte dat bij toename van de vaste 
bestelkosten de beschikbare capaciteit minder wordt verdeeld en 
dus geheel wordt toegewezen aan één van de voorraadpunten. 

In fig.5,7,9 zijn de acties uit de actievector b1 aangegeven. 
Buiten T is het resultaat van de koppeling triviaal. Binnen T zien 
we weer de tendens van toewijzen van de capaciteit aan één van de 
voorraadpunten. De pla...--atsen waarop de strategie ná koppeling 
verschilt van de optimale strategie zijn in de figuren aangegeven. 

In fig.11 is in de kolommen 4 en 5 het aantal iteraties aangegeven 
dat nodig is om een optimale kostenvector te vinden met als start
vector resp. de nulvector en de kostenvector ná koppeling. Zoals 
uit de kolommern 4 en 6 blijkt wordt de optimale strategie doorgaans 
in de voorlaatste iteratie gevonden. 
Met de kostenvector ná koppeling als startvector blijkt het aantal 
iteraties minstens tot de helft te worden gereduceerd. Dit geldt 
alleen niet voor K1=K2=9. Bij K1=K2=10 zijn de beide voorraadpunten 
binnen het totale systeem in feite onafhankelijk. Dit verklaart het 
grote verschil in het aantal iteraties bij K1=K2=10. 
Het gedrag van de rekentijd is geheel analoog. Eén iteratie vraagt 
ongeveer 5/6 seconde (inclusief I/0-tim.e:) op de B7700. 
Kolom 7 en 8 laten het resultaat zien wanneer we ub als startvector 

1 
-gebruiken. Het aantal iteraties is groter of gelijk aan dat, bij 
gebruik van de kosten ná koppeling g1 • Bovendien vraagt de bepaling 
van ub een rekentijd die ongeveer gelijk is aan de tijd nodig voor 
één it~ratie. 

Het gedrag van de kostenfunctie wordt toegelicht in fig.12. De 
componenten vaneen kostenvector blijken in een tamelijk klein inter
val te liggen. De grenzen van dit interval zijn in fig.12 aangegeven 
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'Jt-voor g1 , ub
1 

en f de schatting voor r: Verder geldt bij alle waarden 

van de vaste bestelkosten: g1~ f~~ ub • De kostenvector ná koppe-

ling benadert de minimale kosten al aa~dig: Il g1 -f /1-!: O, 05 U f Il • 

Het voorbeeld laat de invloed van de vaste bestelkosten bij C=4 zien. 
Btj kleinere waarden, C=l,2,3, blijkt de optimale strategie van het 
tweede voorraadpunt al bij vaste bestelkosten kleiner dan 10 te 
"ontaarden", d.w.z. er wordt in iedere toestand niets besteld. 
B~ c~ l is dat al bij K2=4. Verder is er weinig verandering t.o.v. 
de situatie met C:::4. Bij C=5,6 blijkt blijkt de optimale strategie 
te "ontaarden" bij K2 >10. 

We vermelden tenslotte dat naar verwachting de invloed van de 
variabele bestelkosten c1 en o2 gering is, zekerals C voldoende 
groot is. 

2 ,~.2 Een productie-voorraadprobleem met 1tsmoothing"-kosten. 

·w~ b.es.:ehouwen de discrete versie van het probleem uit z.1.3 
:inet een andere kostenstructuur (zie ook 1"3). 

efJ, (•) 

WJ@: ~ven de va:orraden aan het begin van. een pe-;Jriode aan met 

!i ... @n; iz en de produ.cti.enîveau "s in de vcroxafgaa:nde pertad:e' met 

jjl ~ ;i:2, C.i1_".izfl;ï'1 ,,,j'.2: z:jjn geheeJ.J" 
::0-Et vraag- v i naar- pro.dukt i (=1-"2J per pe..rto:de h.ae:-:ft},.i:ïsc..ret:e: waarden.:: 

-o.":t"""" "" J! V' i en. is- st-o-chas-t-fsch met- kansve-rde-l±ng- P,1 ( ")" - - ... 
De: ~a.pacitei_t in de voorraadpunten is 1Vl1 re-sp" 1'1z_" De: kleinste 

~~:traad d.i.a w.a t:oe:s_ta.an:. is: ~ re:s:p" . .:.~."- Er ia <ius: ev.ena]s: in. 
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2.3.1 gedeeltelijke backlogging, waarbij de verloren vraag geen 
extra kosten veroorzaakt. 

Voor produkt i (=1,2) zijn er de volgende kosten: 

di: voorraadkosten per eenheid per periode 
e1 : tekortkosten per eenheid per periode 
ei: produktiekosten per eenheid 

Verder zijn er omstelkosten. Als het produktieniveau van produkt i 
in een periode ji is en in de volgende periode ki, dan geeft dit 
omstelkosten: 

ri (ki-jif (ri constante) (10) 

voor produkt i. Bovendien zijn er omstelkosten die afhangen van de 
verandering van de totale produktie: 

K l 4 ki- ~ji 1 (K constante) (11) 
L- " 

De kosten worden verdisconteerd met een constante factor O< <X < 1. 

Gevraagd is nu een produktiestrategie te bepalen waarvoor de 
verwachté totale verdisconteerde kosten over een oneindige horizon 
minimaal zijn. 

De toestandruimte van het totale systeem is: 

S:=- 1 l i, ,j,) ii ,j7J f (2., ,j,) e-S, , (!:'.11);.,) t--S.i , J, f-J~ ~ C J (1 i.) 

met: 

In toestand (i1 ,j 1 ,i2 ,j 2 )~ S zijn de mogelijke acties (k1 ,k2 ), met 
k1 resp. k2 het produktieniveau van produkt 1 resp. 2, k1 en k2 
geheel en: 

{ 0 ~ c., ~ ~ l c, ~ - i,] 

0 ~ Il,(_ ~ ~ l d- k., ) 11z, - i:l.. ) 

Kiezen we een actie (k1 ,k2 ) volgens (13) dan zijn de verwachte 
directe kosten: 

(13) 
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met: 

en de verwachte voorraad- en tekortkosten 11 (.) en 12(.J ztjn 
gedefinieerd volgens (4) in 2.3.1. 

De verwachte totale verdisconteerde kosten voldoen nu aan: 

. I 
De notatie ~geeft aan dat de sommatie moet worden opgevat in de 
zin van (6). Het minimum in (16) moet worden genomen over alle 
{k1 ,k2 ) die vol~ens (14) zijn toegestaan. 

We splitsen het totale systeem nu op in twee subsystemen met 
toestandruimte s1 resp. s2 : 

... 1 c 1 ~ A " ~, {·) 
'PRotJLUc.T -1 

?RDOu.K/l. 

(15) 

De kosten m.b.t. van de totale productie laten we buiten beschouwing. 
Voor de minimale verwachte totale verdisconteerde kosten van de 
subsystemen geldt nu: 

en: 

/, l",j1) == ~~2 ?,l'1JJ1 ,,) f oL 

~' 

- /?2-..~ t 'l:J.. l è.'L 1 IL 1 g'l) + ~ 
Ai. 

(17-) 

L_ 'f~ l~ t ~/,}_- '1 , ~2) 1i (v-i)) 
{1.2.. 

l ~ <.!:l,)2) é-S2. J 
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De minima in (17) worden -genomen over: 

0 ~Il, ~ ~~ t C!., fi, - i,) (1 t9} 
0 ~ li2._ ~ .~-~ t C! J ~ - l~ J 

Volgens (12) geldt S~ s1xs2 , hetgeen volgens 2 .2 aanleiding kan 
zijn tot moeilijkheden. Dit is hier echter niet het geval, omdat in 

iedere toestand (i1 ,j1 ,i2 ,j 2 ) de produktieniveau's jl en j 2 alleen 
de directe kosten beinvloeden en de mogelijke acties alsmede de 
voortgang van het systeem onafhankelijk van j 1 en j 2 zijn. De in 2.2 
beschreven methode is dus direct toepasbaar. 

Om het effect van de ontkoppelingstechniek bij dit probleem te 
illustreren beschouwen we het volgende voorbeeld. 
De parameterwaarden hierin zijn: 

- -
M1=M2=!11=!12= 3 
V1=V2= ~ 
r 1=r2= 1 

Cl= 2 

d1= 3 
e1= 9 

C= 2 K= 0,5,10,15,20 
(.)(= 0. 99 

De kansverdeling van de vraag is: 

zodat: 

-v- 0 / 

,.p l IJ-) 4'f {11.f 

'1i {P-) q1 

t Vl= 0,8 

é v2= 1,2 

46 

J., 

a:z 
4'3 

a.t.(v1 )= 0,56 
q-.t.(v2 )= 0.36 

De subsystemen hebben ieder 21 toestanden en totaal :ç. A(i) = 54 
(... 

acties. Het totale systeem heeft 239 toestanden en totaal 
4- A(iJ = 1434 acties. 

(.. 

De successieve approximatie is weer als in 2.3.l uitgevoerd met 
À= 15. Voor de schatting van de optimale strategie is een rela
tieve fout kleiner dan 10-6 geeist. 

Als illustratie van de vorm van de optimale strategie van de sub
systemen beschouwen we de situatie voor K=5. 
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De optimale strategieën zijn weergegeven in fig.15 en 16 (zie 
appendix 6). De vorm van de optimale strategie kan worden beschreven 
met twee lijnen p1 (i) en p2(i). Zij sluiten een gebied in de toestand
ruimte in (zie fig.17 voor het idee) waarbinnen het systeem 

ill 
" onder controle" is, d.w.z~deze toestanden wordt het produktie-
niveau niet gewijzigd. Is de vooraad i en het produktieniveau 
j > p2 ( i) dan dient het produktieniveau tot p2 ( i) te worden terug
gebracht. Analoog zal indien j< p1 (i) het produktieniveau tot 
p1 (i) moeten worden verhoogd. 

fU>~&ü-J 

C! 

~~~~~~~--+~~~~~~~~~~~~~ .... -----~ ' 
Pttv-~ (. 

-De~concrete vorm van deze lijnen is in fig. 18 en 19 te vinden. 
opm.: Voor de continue versie van dit probleem, met voorraad
c.q. tekortkosten alleen afhankelijk van de voorraad i op een 
beslissingstijdstip en van de vorm: 

{ 
d+ /~/ 

a_ /il 

heeft Beckmann (l] aa~etoond dat de optimale strategie een vorm 
als in fig. 17 heeft. Als de voorraad- en tekortkosten volgens (4) 
worden berekend kan analoog worden aangetoond dat de optimale 
strategie de vorm van fig.17 heeft. 

··De optimale strategie van het totale systeem is aangegeven in 
fig.21, de strategie ná koppeling in fig.22. De nummering van de 
toestanden is aangegeven in f ig.20. 
Uit iig.15,16 en 22 is duidelijk de invloed van de omstelkosten K 
te zien. De invloed van K op de optimale strategie is echter geringer 
in die zin, dat er in fig.22 meer toestanden zijn waarin zfjwordt 
beslist dat de totale produktie niet verandert. 



-46-

De resultaten van de berekeningen bij K= 0,5,10,15,20 zijn te vinden 
in fig.23 en 24. 
Door de kostenvector ná koppeling g1 als startvector te nemen, 
krijgen we alleen bij K=5 en 10 een kleiner aantal iteraties. Zoals 
mag worden verwacht is het voordeel van g1 als startvector kleiner 
naarmate K, en dus de afhankelijkheid van de beide produkten, toe
neemt. 
De bij de strategie na koppeling b1 behorende kostenvector ub is 

1 
voor alle K (m.u.v.K=O) een slechtere startvector dan g1 • 
Het verloop van de rekentijd is analoog. Eén iteratie in fig.23 
vraagt ongeveer 2 seconde rekentijd. Fig.24 kan op dezelfde manier 
geinterpreteerd worden als fig.12 in 2.3.1. Uit fig.24 volgt dan 
dat ub zeker niet een betere schaatting voor de minimale kosten
vector1f is.dan g1 • Het bepalen van ub vraagt ongeveer 7 seconde 

1 rekentijd. 

We mogen verwachten dat bij 0=3,4 g1 een betere startvector zal 
LOM" 

zijn. met name voor K=O. Er zijn echter geen redenen~an te nemen 
dat ub t.o.v. g1 zal verbeteren als schatting voor f. Een tweede 
belangtijke factor bij dit probleem is de verhouding van r 1 en r 2 
tot K. Wanneer in het voorbeeld r 1 en r 2 beide worden verhoogd, 
zal er in de optimale strategi~ van de onafhankelijke subsystemen 
een sterkere tendens aanwezig zijn het productieniveau constant te 
houden. Daar tegenover staat dat, zeker wanneer K groot is, juist 
een "geleidelijk verloop" van de totale produktie is vereist, bm 
de omstelkosten (11) klein te houden. Een soortgelijke situatie 
-vinderu we3 bij van Beek [2 J . . _ 
We mogen nu verwachten dat bij toename van r 1 en r 2 het optimale 
gedrag van de onafhanKelijke subsystemen in scherpere tegenstelling 
zal staan tot het optimale gedrag van het totale systeem. Dit 
betekent dat we mogen verwachten dat de ontkoppelingstechniek 
bij toename van r 1 en r 2 zeker niet meer effect zal hebben. We 
mogen het aangehaalde voorbeeld dus als gunstig voor toepassing 
van de ontkoppelingstechniek betitelen. 
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2,4 Berekeningen aan een produktie-voorraad systeem met twee 
voorraadpunten in serie. 

Bij de produktie-voorraad problemen met twee parallelle voorraad
punten en gemeenschappelijke produktiecapaciteit uit 2.3 hebben we 
gezien dat een opsplitsing van het totale systeem in subsystemen 
volgens 2,2 gemakkelijk tot stand kan worden gebracht, omdat er op 
Toor de hand liggende wijze een verband kan worden gelegd met de 
fysieke (materiële) opsplitsing uie het systeem kent. 
In het produktie-voorraadprobleem met twee voorraadpunten in serie 
llJLit 2.1.3 vindt een opsplitsing plaats in twee onafhankelijke 

echelons. De mogelijkheid daartoe berust in grote mate op de vorm 
van de verwachte voorraad- en tekortkosten, die n.l. een functie 
van alléén de echelonvoorraden zijn. Deze opsplitsing vertoont veel 
QJ>Tereenkom.st met de in 2 .2 besc.hreven splitsing van een Markov
lizeslissingsprobleem in twee subproblemen van het zelfde type. 
Er z:jjn echter twee verschillen: s~s1xs2 en de relatie tussen de 
overgangskansen in het totale systeem en de overgangskansen in de 
s1!tbsystemen is versc:hillend (zie appendix 3). Verderop in deze 
paragraaf komen we hier nog op terug. 
In het produktie-voorraad probleem met twee voorraadpunten in serie 
u daartussen een produktiecapaciteit, dat we hierne bespreken, 
gaan we eveneens uit van een zelfde veronderstelling m.b.t. de 
verwachte voorraad- en tekortkosten. 

Be-schouw de volgende situatie. Een produkt wordt uit een halfprodukt 
Cl!>F ee:n. pro:duktie-eenheid met capac·iteit C vervaardigd. Voor iedere 
&enheid eindprodukt is één eenheid halfprodukt nodig. Er is geen 
u:itval bij de productie. 

/la.,flf f .u.:. r<.ut;:-1-

~ -
~fi .z. 



-48-

Er wordt periodiek, aan het begin van iedere periode, vastgesteld: 

- hoeveel eindprodukten er op de produktie-eenlieid zullen worden 
gemaakt in de lopende periode; aflevering produktie vóór einde 
periode 

- hoeveel halfprodukten er zullen worden besteld; aflevering 
bestelling vóór einde periode. 

De horizon van het probleem is oneindig. 
I.v.m. numerieke berekeningen nemen we aan dat de mogelijke echelon
voorraden begrensd z:ijn. De voor~~ van het le resp. 2e echelon 
kan waarden aannemen uit : 

Sl := { "Ml' -.Ml +l, •• •.••,Ml J 
resp. 

s2 := f-M2 ,-1•12+1, •••••• ,M2 ~ 

Daarb:ij is: iVi2 '1 M1 ') 0 em !!i ~ 112 > 0 • .M.1 en M2+111 z:ijn de magazjjn
capaci tei ten van het le resp. 2e echelon. 

De vraag naar het eindprodukt in een periode kan waarden 0,1, ••• ,V 
hebben ~nis stochastisch met kansverdeling~(.). De gevraagde 
hoeveelheden in de diverse perioden zijn stochastisch onafhankelijk. 
Nalevering is in principe mogelijk, doch de mate waarin wordt bepaald 
door de afmetingen van s1 , n.l. door 111 • De vraag die op deze w:ijze 
verloren gaat veroorzaakt geen extra kosten. 

Er z:ijn produktiekosten voor het eindprodukt, bestelkosten.voor het 
halfprodukt en verder voorraad- en tekortkosten • Als i 1 resp. i 2 
de voorraad van het le resp. 2e echelon aan het begin van een 
periode z:ijn en er (k1 -i1 ) eenheden einaprodukt worden gemaakt in 
die periode en (k2-i2 ) eenheden halfprodukt worden besteld, dan 
z:ijn in die periode de kosten: 

-produktiekosten: <!1 (Jl1-C 1) + k.1 Ó(tl,-i1) l1) ~,,._Ic, eok~) 

-bestelkosten a..;_ ( li;i.-l'i...) {2.) (é2 ~~('...) 
a. 

-voorraad- en tekortkosten: als j 1 resp. j 2 de voorraff van het 
le-resp. 2e echelon aan het einde van de periode z:ijn, bedragen 
deze: 
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Yoo-t. f.û, ,~ ~ ! 
{ «,), 

- 2 1 j t 

(d) 

/lh"'l- id 1-~ e~ {''dz . 

-l.,,z}:, 
(y) 

t ~ 1 d~ I el ,1 (I(_ ~~~) 

Gevraagd is een produktie- en bestelvoorschrift te bepalen dat de 
verwachte totale verdisconteerde kosten over een oneindige horizon 

minimaliseert. 

Dit probleem is te formuleren als een Markov-beslissingsprobleem 

met toestandruimte: 

S.! = j ( i1) i~) 1 t.,/E:S, , t~ t-S-' ) t"-2 ~ l't j 
Laat aan het begin van een periode i 1 en i 2 de beide echelonvoorraden 
zijn, ( i

1
, i

2
) ES. Iw-aat (k1 -i1 ) het produktieniveau in die periode 

aangeven en (k
2
-i2 ) het aantal halfprodukten dat dan wordt besteld. 

A(i
1
,ï

2
J d.e verzameling van mogel:iJke acties (.k1 ,k2 ) in (i1 ,i2 )éS, 

wordt gegeven door : 

i, ~ f - ' ) i,1-Cj R. I ~ ~ 11, ) l;z 

~~ ~ !.;. .2.. ~ M:t (~) 

Cc., 4- h..,_ ,~ 
• 

'F12 
'.t. 

0-: f-~ 4<--fV'- f~od.L 

" : ,, t-tS1e?t-~ " ~ ~ 

"'h<.c-'l'h'""-1 
e: ~~ Î>-e-JC1A- ~k 

- "~~ - ,.,,/ 
0 

/ 
'-1 
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Als in (i1 ,i2 )€S actie (k1 ,k2 ) wordt gekozen dan is de kans dat 

de overgang naar (j1 ,j 2 )E S plaats vindt (zie fig.2): 

rit p.) 

P{ lj, .j~) f l~, ,·,_) , a,, ~z,V = 0 ~ ()- ~ ~'k. ~ k'I -f '!-, .) fc,2 + H '2. I /) l 
0 

(4) 

Voor de directe kosten zullen we de volgende definities gebruiken: 

H,~ : = ~~ J H 1 , h..i - tl1 f !f z j 

en analoog 

L. l lè):. == 
{, 

an (4) 
ft 

in 2.3.l , voor i=l,2 : 
v 

Z d, ( ~-u) {>t fJ-) 
/1-::.o l 

t- l ei {tl'-· - { !l ,· + Il- tJ-) +) cp( t>) 
V-= lé.H 

(y" ()Yl.. Il ~ 0 

Bij de berekening van de verwachte voorraad- en tekortkosten 

(d) 

dienen we hier , evenals in 2.3.1, rekening te houden met de 
ondergrenzen van s1 en s2 • De situatie is hier wat ingewikkelder, 
waardoor het niet meer mogelijk is de kosten te schrijven als de som 
van twee bijdragen, waarvan er één alleen afhangt van k1 en de 
andere alleen van k2 • 
Wanneer in (i1 ,i2 )éS actie (k1 ,k2 ) is gekozen bedragen de verwachte 
voorraad-en tekortkosten: 

met: 

v 
~~ 0 "? { I:!,"" - l (!/ ... +ll., - 11-).;.-) c/>( IJ-) l.nfYL ~, < 0 
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en voor L2(k1 ,k2 ) een geheel analoge definitie die uit (10) volgt 
door verwisselen van indices. 
Uit (7) en (8) volgt: 

L, ~ ( k I ; ~'l..) =- l, ( ~ ') 
en analoog: 

De minimale verwachte totale verdisconteerde kosten voldoen nu 
volgens 1.1 aan de optimaliteitsvergelijking: 

~ 

(ll., , kz.) E: #t{ c/ 1 è 2.) 

/ e, lt<.,-t',) + k.1 tf { 1:., -l',) -r 

dJ_ (, C..2-i '2.) + 

We hebben hier een situatie die geheel verschillend is van de 
de situatie bij twee parallelle voorraadpunten in 2.3. Immers de 
kansverdeling 

~ t<., -j { = l:.i-J 1- = U-

(_11) 

(1.i) 

D .!:. tJ- ~ ~'k. t H
1
rtl.,, !J2r-~z._, v} 

(!J) 
0 ~ 

is in het algemeen niet te schrijven als een produkt: 

zoals in 2.2 wordt geeist en ook in 2.3 het geval is. De splitsing 
in subsystemen kan hier niet volg~ns 2.2 worden uitgevoerd. 

W lit h t t t 1 t 1 · 2 1 2 · le 2e e sp sen e o a e sys eem a s in • • op in een en 
echelon: 

t. l'"c--s--·· ~,, <j(") 
/C..~:.... 

--.... -i's ... ~I ' <fr·) 
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en zullen dan toch als subprobleem twee Markov-beslissingsproblemen 

krijgen. 

De toestandruimte van het le resp. 29 echelon is s1 resp. s2 • 
A1 (i1 ), de verzameling mogelijke acties k1 in i 1 é s1 , wordt 

gegeven door: i c::. lé., ~ ,,.,,._ .• "_ / fi ;, 1- (! <, 
'/ ._ / ...,. .,-.-........_ ; 1 I J (1'-1) 

IL,· 7ded 
Ati2 ), de verzameling acties k2 in i 2 s2 , wordt gegeven door: 

l:.i ~ c:.~ ~ 112 ; /f2 I~ (15) 

gekozen dan is de kans dat het 

J;pvi_. j I = &:,, - /)'- ~ 

0 ~ v- ~ ~~ t .&.., + ff, :> v 'J 
~ 

en de directe kosten die daarbij worden opgelopen zjjn: 

a,(k-,-c..·,) -r k, f(_ll,-i,) 1- ~ {li1) lr:f) 
is bij actie k2 e:A2 ( i 2 ) in i 2 E s2 de kans op overgang naar 

P-M- J:L = ~:1- - i>- ~ 
o k IP- ~ ~-~ ~ ~+Hz.> V J 
~~ 

en de directe kosten die daarbij worden opgelopen: 

CJ )_ l C.:1 - l '/_) + LL ( ~'l,) 

De minimale verwachte totale verdisconteerde kosten over een 
oneindige horizon voldoen volgens 1.1 aan de optimaliteitsverge

ljjking: 
le echelon: 

f1 lti) = 
,/l..I E:. J'-ll u I) 

f- cl. z fr ( { 11,-d-, - u-)-1- - t1,} </>tv-) j 
~-0 . 

~ c,e:-s1) 
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2e echelon: 

~ (:,11.;t( <.'t) 

+ ol J" IL (l H:;_ ~ 14 - 11-)+ -112) ,;, { <>) j t.:u) 

Uit (12),(20) en (21) volgt dat L(k1 ,k2 ) over de echelons is 
verdeeld op het restant: 

na. Deze restkosten treden op omdat Si-en s2 naar beneden begrensd 
zijn en zullen alleen nul zijn wanneer M1=M2= e-, d.w.z • 

. S = t (cj, l'2)) l.t ~ t:, J "~ -6 i-11 " oz_ ~ M4 J 

We zullen het effect van de ontkoppelingstechniek in dit probleem 
demonstreren aan de hand van een voorbeeld. 
De paramaterwaarden in dit voorbeeld ~ijn: 

- ó 1Vi2= 10 iVll = Cl= 0.5 C2= 1 

111= 6 .t!e= 3- d1= 1 d2= 1 
V= 3 e1= 3 e2= 3 

ol= 0.99 Kl en c variabel. 

De kansverdeling van de vraag is: 

1)- D / .l '3 
<f{f,t-) P1 I a'l6 4.3 é)ló 

~et 1e echelon heeft 13 toestanden en totaal 25 acties. Het 2e 
echelon heeft 13 toestanden en totaal 91 acties. Het totale systeem 
heeft 124 toestanden en totaal 1345 acties. 

De successieve approximatie is weer uitgevoerd met À =15, net als 
in 2.3.1. Voor de schatting van de minimale verwachte kosten is 

-6 weer een relatieve fout kleiner dan 10 geeist. 
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In fig.4 (appendix 7) is K1= 5 en wordt het effect van C gedemon
streerd. Bij kleine C zal de verwachte output per tijdseenheid van 
het onafhankelijke le echelon onder een optimale 'strategie kleiner 
dan de verwachte vraag zijn. Bij het onafhankelijke 2e echelon zal 
dan onder een optimale strategie de verwacnte gemiddelde output 
gelijk zijn aan de verwachte vraag (partial backlogging buiten 
beschouwing gelaten). De optimale deeloplossingen van de sub
systemen zijn dus niet op elkaar afgesteld en op grond daarvan 
mogen we niet verwachten dat g1 een goede startvector zal zijn. 
Wanneer C groter wordt zal dit verbeteren. Daar staat tegenover 
dat bij toename van C het 2e voorraadpunt binnen het totale systeem 
een grotere beperking voor het le voorraadpunt zal vormen. 
Met deze twee tegengestelde invloeden lijkt het gedrag in kolom 3 
en 5 van fig.4 te verklaren. 

De optimale strategie van het onafhankelijke le echelon (bij C= 3,13) 
en het onafhankelijke 2e echelon is in fig.5 te vinden. De strategie 
ná koppeling en de optimale stategie van het totale systeem bij 
C= 3,13 worden in fig.6 t/m 9 gegeven. 
Uit fig.4 (kolom 3,5,7) volgt dat ub een slechtere startvector 
is dan g1 , maar beter is dan de nulv~ctor. Het bepalen van ub 
met ub1~ Lb ub vraagt echter veel meer rekentijd dan het bepaten 
van de mini~al~ kosten met ub als startvector. Fig.10, waar 
de maximale en minimale compoftent van de kostenvectoren g1 , ub 

en f~ zijn aangegeven, laat zien dat ub 
1 

1 
een betere benadering'voor 

Het gedrag bij C= 3 als K1 toeneemt wordt in fig.11 gegeven. Bij het 
onafhankelijke 18 echelon zal onder een optimale strategie toename 
van K1leiden tot Óf C bestellen óf niets bestellen. Het onafhankelijke 
2e echelon gedraagt zich onder een optimale strategie niet op een 
wljze die rekening houdt met het individuele gedrag van het le echelon. 
Deze onaangepastheid zal resulteren in slechtere eigenschappen van 
g1 als startvector wanneer ·K1 toeneemt. 

De situatie die we bij dit twee-echelon probleem aantreffen is 
complexer dan die bij de voorraadproblemen met twee parallelle 
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punten uit 2.3. De berekeningsresultaten zijn ook minder gemakkelijk 
te verklaren. In uitzonderingsgevallen zal het mogelijk zijn om met 
de ontkoppelingstechniek het successieve approximatieproces met 
een factor 2 á 3 te verbeteren. Zo'n gunstige situatie treffen 
we in het voorbeeld aan. 
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J. J..ê.1..i._§_2 )- strategieën in een twee-echelon voorraadprobleem. 

We beschouwen in dit hoo:fdstuk de continue versie van het twee

&chelon probleem uit 2.4. waarin de echelonvoorraden niet meer 

begrensd zijn en dus alle waarden uit 1t kunnen aannemen. De kans

dichtheid van de vraag ~ (.) is hier een op lt gede:fineerde 

:functie met cfJ ( v) =O voor v < O. Nalevering is volledig mogelijk. 

Verder zijn er géén vaste bestelkosten: k
1 

=O. 

In 2.1.2 hebben we gezien dat Clark en Scar:f voor een nagenoeg 

identiek twee~echelon probleem, met C=oo en een eindige horizon, 

hebben aangetoond dat in iedere periode de optimale acties 

kunnen worden beschreven met een paar voorraadniveau
1
s (s

1
,s

2
). 

het is mogelijk aan te tonen dat het corresponderende probleem 

met een oneindige horizon een optimale stationaire (s
1
,s

2
)

st;rategi.e heeft. Strategieën van dit soort hebben een eenvoudige 

structuur en dit is een aantrekkelijk aspect bij praktische toe

passing. Het is alleen zinvol als benadering een ...e'!'!. optimale 

(s
11
,s

2
)-strategie toe te passen in een meeN algemene situatie 

(c < eo), wanneer deze redelijk eenvoudig kan worden bepaald en 

de "kwaliteit" ervan kan worden aangegeven. 

Met deze algemene overwegingen als achtergrond zullen we nu een 

manier aangeven waarop de gemiddelde kosten van ons twee-echelon 

systeem onder een stationaire (s
1
,s2 )-strategie kunnen worden 

bepaald. Daarna hebben we in een concreet voorbeeld de invloed 

van C op deze kosten en de optimale stationaire (s
1
,s

2
)-strategie 

nagaan. 

3.1. De verwachte gemiddelde kosten onder een stationaire 

{~1~2,}-strategie. • 

Ve kiezen een vaste (s 1 ,s2 )-strategie in ons twee-echelonprobleem 

en veronderstellen dat de produktiecapaciteit tenminste gelijk is 

aan de de verwachte vraag, zodat er op den duur altijd aan de 

vraag kan worden voldaan: 
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Laat nu op ieder beslissingstijdstip n=0,1,2,.... x 1 (n) resp. 

x 2 (n) de voorraad van het 1e resp. 2e echelon aangeven (juist 

v66r de beslissing). Direct ná de beslissing geven we de fictieve 

v-0,o·rraad van het 1e echelon aan met s 1-x(n) en 

s 1 - Xll-l): = -x, lh) +- Wi'IM tS" - "· (h) J c J ~l"' )-><1(h)} 0) 
uc;w. beJ *w~e. eek.do"' 

De corresponderende fictieve voorraadYis natuurlijk s 2 • [x(n); 

m=0"1,2, •••• } is dan een stochastisch proces dat zichzelf her

start telkens wanneer x(n)=O. Als x(n) =O spreken we van een ~

nieuwing optijdstip n en het tijdsbestek tussen twee vernieuwingen 

heet vernieuwingsinterval. Aangezien de starttoestand van het 

systeem geen rol speelt, nemen we aan dat x 1=s 1 en x 2= s2 op n=O. 

La:.at T de lengte van het tijdinterval tussen de {k-1 )e en ke 
k 

vernieuwing zjjn en Rk de kosten in dit ke vernieuwingsinterva1. 

worden opgelopen door beide echelons. We tellen de vernieuwingen 

daarbij vanaf n=O; het starttijdstip zelf doet niet mee. De paren 

«Tk,Rk) k=1,2, ••••• zijn stochastisch onafhankelijk en identiek 

verdeeld. In het bijzonder is voor alle k: E Tk= tT en [Rk::. E. R. 

W.e veronderstellen voorts E. T<. DO en E:R< ~ • 

Z.ij N(t) het aantal vernieuwingen in [o,t] en Y(t) de totale 

k:©Jst-en die in [o, t] worden opgelopen. 

Het proces lN(t);t~ OJ wordt een vernieuwingsproces genoemd. 

Met de theorie over deze processen (renewal theory) kan worden 

11;a:ngetoond (zie [1 s] ) dat: 

a. met kans 1: 

b. 

~ lt) 
T 

E[~)J ~ 

oJs t--:> oo 

U~t (J) volgt dat de verwachte gemiddelde kosten (over een 

<llltllle'iind.±g-e horizon) kunnen worden bepaald door 

E_R = verwachte kosten in een vernieuwingsinterval 

<!:llll ~'l' = verwachte tijd in een vernieuwingsinterval 

ile berekenen. Het 1e en 2e echelon leveren ieder een bijdrage 

11:.a!iir fê.R" Deze bijdragen zijn onafhankelijk van elkaar en kunnen 

adrZ'.<lf<m:de·r.Lljk worden bepaald. 

(2) 

(3) 
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We beschou...,-wen eerst de bijdrage van het 2e echelon. Omdat de 

fictieve voorraad ná ieder beslissingstijdstip 5 2 bedraagt zijn 

de gemiddelde voorraad-en tekortkosten van het 2e echelon (over 

een oneindige horizon) gelijk aan de verwachte voorraad- en tekort

kosten in een periode. De gemiddelde bestelkosten mogen we 

buiten beschouwing laten omdat deze niet van 5 1en 5 2 afhangen. 

We definiëren nu (zie 2.4): 

L~ éx) ~ .,.. l 5~ dl, (x-p-) <p (») ol ,o- t fx~ .ei, [b--x) ~(_,<,-J db ( X ~o) 
0 

{3-:: ~.i) f ~. l>'"-X) ~ ( »-) ol,o-" (, 

Lx<.o) 

L2 (x) zijn de verwachte voorraad- en tekortkosten in een periode 

van het 2e echelon als x de fictieve voorraad (direct ná de 

beslissing aan het begin van de periode) is. 

Verder definiëren we 

X.L~):::Jx ~l»)olb-
-oo 

Tusseh deze functies bestaat een eenvoudige relatie: 

Met (5) en (6) volgt dan uit (4) : 

(xt-~) 

De relevante verwachte gemiddelde kosten van het 2e echelon 

zijn dus: 

We hebben (8) bepaald zonder de bijdrage van het 2e echelon tot 

ER en E.T afzonder1ijk te berekenen. 

De verwachte kosten van het 1eechelon zijn niet zo eenvoudig te 

bepa1en. Daarvoor zullen we (J) gebruiken. 

Het stochastisch proces [ x ( n); n=O, 1 , 2, ••••• } heeft de Markov

eigenschap, d.w.z. is geheugenloos. Hiervan kunnen we gebruik 

(_5) 

~) 

l1) 

(_e) 

t0) 
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e maken om de bijdrage van het 1 _echelon tot ~R te bepalen. 

Beschouw het systeem op een willekeurig beslissingstijdstip, juist 

ná de beslissing, en laat dan s 1-x de fictieve voorraad van het 

1e echelon zijn. 

We definiëren voor alle x ~ 0: 

h(x):= de verwachte kosten vanaf dit beslissingstijdstip (juist 

ná de beslissing) tot juist na het volgende beslissings

tijdstip 

:f(x}:= de verwachte kosten die worden opgelopen tot aan de 

volgende vernieuwing 

t(x):= de verwachte tijd tot de volgende vernieuwing optreedt. 

We zu.llen e:erst de situatie C ~ s
2
-s

1 
onderzoeken. Op het geval 

C <s
2
-s

1 
komen we later terug. 

Laat v de vraag zijn in de lopende periode. Dan wordt er op het 

eerst volgende beslissingstijdstip besteld: 

als x ~ C-S 2 + S 1 
als 0 ~ x ~ C-S 2 +S 1 

- 'Als x ~c-s2+s 1 geldt op grond van de Markov-eigehschap: 

f lx) = 

en dus 
" 

t.. {j) + J
0 

M f l l( {. P' - C,) ~ l .0) et ,\r 

-llx) + S00 

~(_>(~»-c)cpl»-)~N-
c-~ 

f ~ f t-v) cp ( ~ f S 2 - S2 } d ;.r 
<) 

(9) 

(10) 

~e zulLlen nu aantonen dat (9) en (10) kunnen worden gebruikt om 
ts 

-reeële functies g 0 en g 1 eenduidig te definiëren (m.b.v. een 

integraalvergelijking) z6 dat: 
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(!1) 

voor 
x ~c -'::> d. 2 T-;:)I 

waarin (zie(10)) de constante df gedefinieerd is als: 
oó 

d p ~ : s f ( c - 5 :2 + s l ) 'P l ») ~ )ï (1 2 ) 
r s2. -s, 

Voor dit doel dediniëren we: 

{'* ()<)~~ 
d{ 

Substitutie van (12) in 

f (_ x { c -s2 .... s 1 ) 

~ (x) + (-Si. •S. ( -R (.tr) + clf) ~ {,e-~ C-x)d.., 
e> ( \>t101- .x ~o) 

(9) geeft met (14): 

f (><) • ..e_; txl + t'° f l J:r+ C-S
2 

+ S.) q> (,t- + 2( -S
2

+S 1 -x) cl ,1r Q-sJ 

( lJOor X ~ C -~i t-51) 

Door (13) in (15) te substitueren krijgen we : 

+ f 00 

9 (»-) ~ (,o-4-C- x) o1 er 
o l~oor x ~o) 

De oplo.ssing van ( 16) is eenduidig bepaald en met de eveneens 

~enduidig bepaalde functies: e-S
2

-tç, 

~ 0M ~ î,(x...C-"'2+S,) + t J,(")cp(,D-tS,-S,+x)d,.,- +. 

+ 5 ;° Sol P-) q> ( P- +- c. - ><) °' ))" L x ~ 0 ) 

a l ) sc.-s2. ~s. 500 
Ó.I X ~ ó f (;e- + <;l - c:; 1 -X) d;,- + ~ 1 ( .u-) o/ ( ),- + L-X) °' "tr 

0 

(X~o) 

"te schrijven als 

(_ x ~o) 

~~a..l.s eenvoudig te verifieëren is. Door nu in (19) met (13) te 

verschuiven volgt het niet triviale stuk van (11). Daarmee is de 

l!>;e.wer:ing a.ang e t.o o.nd. 

1I1xzJ,01r x::C-S2.+S t in { 11 l) te substitueren volgt: 

lib) 

(q.) 

( l<e) 

( 1'3) 



-61-

~oLo) + ~ lC- S2 ,.. S 1) 

'f - ~' Lo) 

D"e verwachte kosten in een vernieuwingsinterval kunnen uit een 

oplossing van (17) en (1§) worden bepaald. Deze kosten zijn immers 

f(O) en volgens (10) is f(O) = h(O)+df. 

De verwachte tijd tussen twee vernieuwingen kan geheel analoog 

worden bepaald. Voor de functie t(x) gelden de vergelijkingen 

(9) en (10) eueneens als we h(x)=-1 kiezen.In plaats van (17) 

moeten we dan oplossen: 

L ) SC-S:i +<;" 
qot x ::: 1 ~ 

0 
+ 

(x~o) 

en analoog aan (20) geldt 

~ot (o) + " 

'1 - ~ 1 (o) 

De verwachte tijd tussen twee vernieuwingen is dan weer volgens 

(10): t(O) = 1+ dt• 

Noteren we de door (17) bepaalde functie nu verder als gOf dan 
e vinden we voor de verwachte gemiddelde kosten van het 1 echelon 

met (3): 
• 

--

-R (o) +dj 
"' .... c::ilt;; 

~ ( o) - .t ( c -S'l, -t S , ) + ~ 0 ~ l o) - hl o) ~ 1 l o) 

~ o{; Lo) - ~I\ lo) 
Een verdere vereenvoudiging kunnen we krijgen door het invoeren 

van de functies: ' -.-
1 -. -

~of [}<.) + ~(_o) ~' (x.) 
(,X ~o) 

die voldoen aan de integraalvergelijkingen: 

(:"~ (,x) SOC() t f l .tY) er ( .o-~C-x) d ,b ~ ~ (x + C-S2 -t~,) + 

+ f ( -s'l +<;1 U- ( .o-) - ~ lo)) f (_p + s'l -S1 -x) d.):; 
0 

lX~o) 

(_'l:,) 
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00 1\. lx) - 5
0 

r=t LAr) ~ (v-IL-x )dJJ = -t 
[x~o) 

e De verwachte gemiddelde kosten voor het 1 echelon zijn dan 

Ff (o) + (hl (- S2 ..\.<5 1 ) -~ (o)) 

f\. lo) 

De integraalvergelijkingen (25) en (26) zijn van de vorm: 

l="lx) - S~FLJ.>-) tp l»-+C -x) d)J" = gLx) [X~o) (~&>) 

Met de transformatie f (y)= f(c-y) gaat (28) over in: 

F (.')() - {
0
o0 FtP-) 'f Lx-~) d.o- -= ':) lx) (>c~o) (2<3) 

Dit is een inhomogene Wiener-Hopf vergelijking. 

De integraalvergelijkingen (25) en (26) zijn afgeleid onder de ver

onderstelling dat C ~s2-s 1 • Wanneer C < s
2
-s 

1
, is de situatie 

eenvoudiger: (10) vervalt en (9) geldt voor alle X~O. Onder 

deze omstandigheid kunnen de toestanden(x
1
,x

2
) met: 

~x2-s 2 +s 1 ~ x 1 ~.mint s 1 ,x21 
a11een maar als starttoestand op n=O voorkomen.Dit betekent dat 

het tweede voorraadpunt mooit een actieve beperking vormt. Deze 

situatie kan niet optimaal zijn • Zoeken we bij een gegeven C naar 

de optimale (s 1 ,s
2

}-strategie, dan mogen we ons beperken tot 

&2-s1(c. 

Beschouw weer de situatie C >,s
2
-s

1
• De verwachèe kosten h(x) kunnen 

worden gesplitst in: 

verwachte voorraad-en tekortkosten 

verwachte bestelkosten 

Met (5) 

en 
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Het rechterlid van (25) kunnen we met (JO) uitwerken (zie 

appendix 8). Dit levert een lineaire combinatie op van verschillen

de functies van het volgende type: 

of a. G(x)= 1 (alle x) 

of b. G(x)= x 

of c. G(x)=~~ voor xG [o,M] 
voor x <. 0 en x) M 

G(x) monotoon niet stijgend op [o,MJ . 

Bedenken we dat het linkerlid van (28) van de vorm ~ F is, met 

~ een lineaire operator, dan is het duidelijk dat (28) moet worden 

opgelost met de in a t/m c gegeven functies in het rechterlid. 

Alvorens op de numerieke oplossing van (28) in te gaan, bekijken 

we nog het geval C= oo dat tot nu toe is uitgezonderd. 

Als C= DO geldt analoog aan ( 10): 

f Lx) = ~ tx) + f 
00 f ( ,o- - S2 + ç, ) ~ l »-) d .o-

S z.. "~. 
en verder is (zie (30)): 

~lx); L1 CS 1-x) + c1 lx.+<;2 -~,) -et 'X,(S2 -S,) 

We definiëni.._df weer als in (12) en substitueren dan de relatie 

f(x)=h(x)+df in het rechter- én linkerlid van (31). Dan volgt: 

. 
Analoog is~te zien dat : 

De verwachte gemiddelde kosten voor het 1e echelon zijn volgens (3): 

-- ::- c '1 jJ- ~ L, (SI) ~ ( t;l -S,) +-

~ oa L, (S
1 

-;.:r-) tp [P-+<:,2 -S,)d»- (~s) 
0 
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We noteren deze kosten nu als K1 (s 1 ,s2 ). Door substitutie van 

(7) in (35) volgt na uitwerking: 

K, LS,~2) = .e 1 l ~ ,,u-- ~) + .Q., ~ L <:,2-S1) • 

+ l d. \ + R. 1 ) x l ~ 1) ~ (, ~2 -<; 1 ) + 
+ cd 1 + e , 1 } s 1 x._ L t) <{) L ~2 - t) dt (,?::& J 

" De verwachte gemiddelde kosten van het 2e echelon worden ook nu 

C= ()0 door ( 8) gegeven. 

De verwachte gemiddelde kosten van het totale systeem zijn: 

l< l s. , s 2 ) : :: K, t t; , .> si.) + L 2 l s2 ) 

Opdat de (s 1,s 2 )-strategie optimaal is moet gelden: u ~ ~ (S,-S,) [ld 1 +~ 1) ~(_S 1)-~,J =o 
1 

[ ? t ~,) - cy ( ~ ~ )1 = b 

~ (~~-l) fl~) olt 

[ ~ - ~ (S")] ~ ~ f (~) ~ ~. G-~{\-S,) 
d,+t, d 1+e, of,+~, _.. 

Veronderstellend dat s2 '> s 1 volgt uit(i) dat s 1 bepaald wordt door: 

~ l ~'.) :: €1 
'±'." d,"""t, 

Nu is Q(s2 ) monotoon niet dalend op[o, oO ) en Q(O) )' O terwijl 

Q(oO)<. o. Voor P(S2) geldt: O~P(82) 6~(82)- ~(82-81), P(O)=O 

en P(82 ) ~~ voor 82 ~' <XJ. Hieruit volgt dat P(82 )-Q(s2 )=0 

tenminste ~én oplossing op [o,o0) heeft. 

Of inderdaad s2 '78 1 (s 1 uit (38)) zal aan de hand van concrete 

gegevens over deconstanten d. en e. en over de distributie-
1 1 

functie~(.) moeten worden nagegaan. 

3.2. Numerieke berekening van de verwachte gemiddelde kosten. 

Om een numerieke oplossing van de integraalvergelijking (28) uit 

J.1 te verkrijgen discreteren we het probleem. De toestandruimte 

(voor x) wordt lo,1,2, •••• } • De vraag kan alleen nog gehele 

(U?J 
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waarden ~ 0 aannemen. We voeren een discrete kansverdeling in voor 

de vraag 

p. :=tP(i+1 )- ;J;(i) 
1 - 'i' i =O, 1 , 2, •••• ( 1 ) 

Tenslotte is ook C=LE. IN • 
We kunnen nu het discrete equivalent van (25) en (26) uit J.1 

afleiden ~f direct de integraal-vergelijking disaretiseren. In beide 

gevallen resulteert een matrixvergelijking van 
CJO 

L. 
.ft.::o 

of als we de matrix A definiëren door 

~\llk : -

in verkorte vorm: 

(d = Kronecker delta) nk 
AF=-G. 

de vorm : 

/I~ - 0 J 2 ~~ . rn-
1 

J 1 
(2) 

Beide discretisatie-methoden onderscheiden zich van elkaar door 

een gering verschil in het rechterlid G. 

Om (2) numeriek oplosbaar te maken moet een matrix A met eli!ndige 

afmetingen worden gevormd door het invoeren van verdere beperkingen. 

Dit kan eenvoudig door de toestandruimte eindig te veronderstellen. 

Voor we dit doen merken we nog op dat er een tweede eenvoudige 

methode is om uit (2) een vergelijking met eindige afmetimgen te 

verkrijgen, n.l. door alleen de kansverdeling (1) af te knotten 

zodat er dan een M6 IN is. en Pi =O voor alle i ~M. Deze aanpak, 

die een benadering voor F oplevert, is echter niet mogelijk. 

Wanneer we een"eindige" kansverdeling veronderstellen heeft de 

homogene vergelijking AF=O een oplossing F0~o. In appendix 9 
wordt dit aangetoond. 

We veronderstellen nu dat x alleen gehele waarden kan aannemen en 

dat O~ x~ L+M, M6"'1 en vast. Dit betekent dat de nalevering niet 

meer volledig mogelijk is. 

Bij deze veronderstelling 

(s, en s2 geheel): 

ltN 
[_ 

Ic.::.~ 
lr 

.i+L-.M. 

geldt i.p.v. 

( Vt :: 0 I '1) - - - -. I L .... N ) 
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Wanneer M voldoende groot is zal (5) een goede benadering van (2) 

zijn. We merken op dat invoeren van een ondergrens voor de voor-
e 

raad van het 1 echelon, gevolgen heeft voor de verwachte kosten 

in een periode (zie 2.3 en 2.4). Daarom zou (5) een ander rechter

lid moeten hebben dan (2). Als M voldoende groot is mogen,- als 

het gaat om een benadering van (2),(5) in de aangegeven vorm 

gebruiken. 

We schrijven nu (5) in de vorm BF=-G met B een (L+N)x(L+N) matrix 

die we als volgt 2artitioneren: 
(t.1+1) 

p - " L 
1 
1 

0 .i.:;__ 

FL+t - - - - -

re -

ll) 

* p N+L 
,. 
r 
1 

1 

p~L+I 
\=>~ -1 

D~'notatie van de elementen in de laatste kolom van Bis zo 

gekozen dat de structuur van B wordt benadrukt. B is b~na een 

bandmatrix. Er geldt: 
00 

* L r Ltl+ IW\ PL~~ = 
m..:::o 

We kunnen (5) nu schrijven als: 

( B11 &,2 ) ( ~)} - ( ,r) 
13 F t2) 

-
B21 -s t2) 2'l. 

[L) 
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Omdat , naar we aannemen, p0~ O, is B21 regulier en is (6) equi

valent met: 

f (B i1 - B11 s~,' -~,J t= l1l t t= (_1) 

l7) 
(_E?) 

( -1 ) -1 B12-B 11 B21 B22 is een Lxb.matrix en B21 kan eenvoudig worden be-

paald • Als M (en dus N) groot is, lijkt het daarom voordeliger (7) 

op te lossen en daarna met (8) F
0 

te bepalen i.p.v. F
0 

uit 

BF=-G rechtstreeks te bepalen. 

We hebben deze methode toegepast op het voorbeeld uit J.J waar 

de kansverdeling van de vraag ~ (v) := ).P cp (x)dx een Erlang-
o 

verdeling is. 

De matrix in het linkerlid van (7) bleek daar zeer slecht ge

conditioneerd te zijn, waardoor het noodzakelijk bleek toch F0 . 

rechtstreeks uit (6) te bepalen. 

3.3. Een voorbeeld. 

We zullen hier ter illustratie van de aangegeven methode enkele 

berekeningsresultaten laten volgen. Het bepalen van een optimaal 

paar (s
1
,s

2
) bij vaste C via rechtstreekse oplossing van (5) in 

J.2 vraagt echter, in het voorbeeld dat we beschouwen, zoveel 

rekentijd dat we dit achterwege hebben moeten laten. We kunnen 

daarom slechts enkele incidentele resultaten geven. 

Het voorbeeld dat we beschouwen heeft de vogende parameters: 

c 1=k 1=0 

e -3 1-

d,=1 ;; d2=1/2 

e 2 =1/6. 

Voor de vraag kiezen we een Erlangverdeling met parameters A =0,8 

en r=lO. D.w.z. 
_).p 

~ L.u-) 
A A" » r-\ ~ 

l1t- -1 )! .e. lF ~o) 
tt.-1 -..\h (Ah )lt. t..\.\. 

~ t~) L. e.. c~~w) '::: -1 
..l:o .il~ 

De relatie (2) voor de kansverdeling, maakt berekening van de 

kansen uit (1) in J.2 eenvoudig. 

Verder is: é v=r/À =12,5 en a-2
(v) =r/)\

2 
=15,6. 

l1) 

( 2) 
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Via de in 3.1 beschreven methode vinden we voor C= eO als optimale 

(s 1 ,s2 )-sta~egie: s 1 = 14,89 en s2 = 27,66 met verwachte 

gemiddelde kosten 4,78. 
De beide tabellen in appendix 10 geven een idee van de variatie 

van de verwachte gemiddelde kosten in de omgeving van het punt 

(14,89 , 27,66) bij C= 13 resp. 18. 

Als indicatie voor de rekentijd vermelden we dat de berekening van 

de kosten bij c:13 met N=1JO per punt 60 seconden kost op de B7700. 
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Appendix 1. D.P.-toepassing,n in nederlandse bedrijven. 

1. Korte termijn planning van een assemblageafdeling met 100 

produktielijnen waarop 10 verschillende relays worden gemaakt en een 

vaste groep van 200 ploegen om de montagelijnen te bemannen in een 

twee-ploegendienst. Philips,zie [17] .(zie ook 2.1.3) 

2. Produktieplanning van een assemblagebedrijf bestaande uit 

25 capaciteitsgroepen • De planning wordt op twee niveau's uitge

voerd: -planning van het totale aantal werknemers van het bedrijf 

over een periode van 3 jaren 

-planning van het produktieniveau per capaciteitsgroep. 

Philips, zie L2] .(zie ook 2.1.3) 

3. Planning van een produktiegroep die 1000 verschillende produkten 

maakt, waarvan de aflevering tamelijk onregelmatig plaats-vindt 

in hoeveelheden van 10 tot 100 stuks. Voor ieder produkt is er 

een leveringsplan over meerdere perioden en er zijn capaciteits

beperkingen. Philips, zie [18] • 

4. Stur~n en onder controle houden van een personeelssysteem. 

Philips, zie [26] en Rijkswaterstaat. 

5. In een blokwalserij van een staalfabriek wordt een blok uitge

walst tot een stang. Top en voet van een stang bevatten over een 

onbekende lengte interne verontreiningen en moeten worden afgeknipt. 

Er dient een knipprocedure te worden bepaald die de verwachte kosten 

minimaliseert. Hoogovens, augustus 1971. 

6. Bepalen van de afmetingen van een blokvormenreeks in een staal

fabriek z6, dat gegeven de vraag naar staal in termen van plakken

orders en een aantal technische beperkingen, de kosten van het 

schrootverlies minimaal zijn. Hoogovens, juli 1969. 

7. Middellange termijnplanning van het hoogovenbestand {aantal en 

capaciteit) van een staalfabriek. Hoogovens, zie (14J. 
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Appendix 2: Een genest toewijzingsprobleem. 

Laat in het probleem uit 2.1.1 R .. (x .. ) de opbrengst zijn van deel-
1J 1J 

project j, onderdeel van project i, wanneer er xij eenheden aan 

dit deelproject worden toegewezen. 

Het· genest toewijzingsprobleem kan nu als volgt geformuleerd worden. 

(I} maximaliseer: 
N 11 z z. 

(:s/ j=:/ 

onder de voorwaarden: 

R .. (x .. ) 
1J 1J 

( 1) x .. "i· 0 en geheel (alle i en j) 
1J 

N 
( 2 ) 2: x . . ~ B . (alle i ) 

J=I 1J. 1 

(3) f .-/!.xij~B 
1=1 c.=1 

Restrictie (J) drukt de afhankelijkheid van de projecten uit. 

Onafhankelijke optimalisering van het subsysteem: project i kan 

worden geformuleerd als: 

H 
(II.) maxamaliseer: Z.. R •. (x. j) 

J=t 1J 1 

ondèr de voorwaarden 

( 1) x .. ~ 0 en geheel 
1J 

( 2 ) ~ x . . ~ min 1 B. , B r 
J=-1 1J 1 

(alle j) 

Dit optimaliseringsprobleem voor project i kan met D.P. worden 

opgelosst door formeel eerst een investering toe te wijzen aan 

deelproject 1, vervolgens een aan deelproject 2, enz. 

:We de:finiëren: 

:f. (k):= de maximale opbrengst van de deelprojecten 1,2, ••• ,m ___ .J..m 

van project i te samen als er een budget van k een-

heden ter beschikking is voor deze deelprojecten. 

( i= 1 , 2, ••••• , N; k=O, 1 , ••••• , min l B, Bi l ; m= 1 , 2, •••• , M) 

en: :fi0 (k):=O 

(i=1,2, ••••• ,N; k=O, 1, •••• •,min f B,Bi ~- ) 

Het is eenvoudig in te zien dat voor alle i de volgende 

recursieve relaties gelden: 
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f' . ( k) = max /. Ri ( j ) + f'i 1 ( k- j ) ~ 
im · " ( m m- J J:=::o_,/J---~~ 

(k=O, 1, •••• ,min B,B. ; m=1,2, •••• ,M) 
1 

Hiermee kan f'iM(.) worden bepaald én bij ieder budget voor project i 

de optimale verdeling ervan over de deelprojecten. 

Het integreren van de deeloplossingen kan hier eveneens met D.P. 

worden opgelost. We dienen ons d~arbij te realiseren dat het niet 

noodzakelijk optimaal is om het volledige budget B te gebruiken. 

We def'iniëren: 

en: 

F (k):= de maximale opbrengst voor de projecten 1,2, •.• ,n 
n 

te samen als er een budget van k eenheden voor deze 

projecten ter beschikking is. 

(n=1,2, •••• ,N; k=O, 1, •••• ,B) 

F (k):=O 
0 

( k= 0 , 1 , • • • • , B ) 

Geheel analoog aan (1) geldt: 

F ( k) = max Af'. M ( j ) + F 1 ( k- j ) <, ( 2 ) 
n · ~l 1 n- l J= 0"1, --·, &c: 

(n=l,2, •••• ,N; k=0,1, •••• ,B) 

Aangez~en: N /1 
maxiZ Z R.j(x . . )j = max ?FN(k)J (3) 

' 1 l.J "' i3 - . <--1 J-::::1 ""'"'Ci '·- -1 . 

i~ het probleem op te lossen door met (2) een k te bepalen die 

het rechterlid in (3) maximaliseert, waarmee dan eenvoudig een 

optimale investeringsstrategie kan worden gevonden. 

We merken nog op dat het toewijzingsprobleem(J:)ook rechtstreeks 

met D.P. kan worden opgelost. Doordat (2) en (3) in totaal (N+1) 

restricties vertegenwoordigen is de 

probleem (N+1)-dimensionaal. Er zijn 

De ontkoppelingstechniek peef't hier 

deze weg moeten we oplossen: 

toestandsruim./f van dit D.P. 

totaal (B+1) (B.+1) toestanden. 
'=t l. 

dus grote voordelen. Langs 

- N één-dimensionale toewijzingsproblemen (J!.) met resp. 

(B.+1) toestanden.(i=1,2, ••• ,N) 
l. 

- 1 één-dimensionaal toewijzingsprobleem met (B+1) toestanden. 
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Appendix 3: Een twee-echelon voorraadprobleem. 

We geven hier enkele details van het twee-echelon probleem dat in 

2.1.2 is beschreven. 

Als (x
1
,x

2
) de toestand aan het begin van een periode is, dan zijn 

-de voorraadkosten in die periode: 

le echelon: 
G,x, x 1 ~ 0 

(h, constante) 
x, ,( 0 

2e echelon: h2x2 x2 ~ 0 (h2 constante) 

en de verwachte tekortkosten van het 1e echelon: 
IX? 

dv 0 p JK, ( v-xl) r (v) x,~ 
(p constante) 

p j~v-x 1 ) ~ (v) 

Er 

We 

dv x ~ 1 0 

geldt dus: 
A? 

{ h 1x 1 + pj (v-x 1 ) f(v) dv xl~ 0 
L 1 (x

1
)= Oc:> x, 

p}
0 

(v-x1 ) f(v) dv x 1-' 0 

L2(x2)= h2x2 x2 ~ 0 

definiëren voor het totale systeem: 

Cn(x 1 ,x2 ):= minimale verwachte verdisconteerde kosten 

over de laatste n perioden van de horizon 

als aan het begin van de (N+n-1)e periode ' 

( 1 ) 

(2) 

de echelonvoorraden x
1 

en x 2 zijn (n=1,2, ••• ,N). 

en: co(x1,x2):= o. 

Volgens 1.1 geldt nu: 

min -{ c
1 

(y -x
1

) +- L 1 (x
1

) + c 2-z-+ L2 (x2 )+ 
x, ~ 'J :; x.t. 

- +(){ J:Cn- l ( y-v, x 2 +z-v) f ( v) dv -J 
(n=l,2, •••• ,N; o<.= verdisconteringsfactor) 

e Voor het subsysteem dat wordt gevormd door het 1 echelon 

definiëren we analoog: 

(J) 



Cn(x
1

)1= minimale verwachte verdisconteerde kosten over 

de laatste n perioden van de horizon als aan 

het begin van de (N+n-1)e periode de echelon

voorraad x
1 

is. (n=1, 2, ••• ,N) 

en c
0

(x 1 ):= O• 

Hiervoor geldt: 

cn(x, )= min 
y~x1 

r (v) dv J ( 4) 

( n= 1 , 2 , • • • • , N ) 

Met ( 4) definiëren we nu nog: 

F (a,b):= 
n 

~ 

min 1 c 1y +u}
0 

Cn-l (y-v) </; (v) 
a~y~ b 

( n= 2 , 3 , • • • , N) 

Clark en Scarf [6} hebben de volgende eigenschappen van de 

kostenfuncties bewezen. 

1. Het verschil 

(5) 

p n: = F n ( x 1 'x2) - F n ( x 1 ,<D., ) ( 6) 

(x2~x 1 ; n~2,J, ••• ,N) 

hangt all~én van x 2 af. Pn(x2 ) is convex. 

2. De rij functies g (x2 ), n=1,2, ••• ,N, gedefinieerd door: 
' n 

g
1

(x
2

):= L
2

(x
2

) (7) 

(n=2,J, •••• ,N) 

heeft de eigenschap: 

cn(x,,x2)= cn(x,) + gn(x2) (9) 

.. --( n= 1 , 2 , • • • • , N ) 

Uit (6) zien we dat Pn(x2 )~ O. Laten we (5) en (6) ook voor n=1 

gelden dan geldt ook (8) voor n=1. We kunnen nu een interpretatie 

aan de functie Pn(x2 ) geven. Door de beide echelons te ontkoppelen 

valt de beperking op de bestelling van het 1e echelon weg. Volgens 

(8) en (9) is dit te compenseren door de directe kosten van het 

2e echelon te vergroten. Pn(x2 ) kan dus worden gezien als een boete 
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die moet compenseren (in (9)) voor de te grote bestelvrijheid van 
e het 1 echelon. 

Generalisaties. 

Bovenstaannde resultaten hangen in hoge mate af van de vorm van de 

directe kosten. et:.. fae-t.- '~J 
Als er vaste bestelkosten voor het le echelon zijn gelden voor de 

kostenfuncties nog steeds (J) en (4)) als de directe kosten worden 

verhoogd met K
1 

Ó ( y-x
1
). Analoog aan ( 4) kunnen we definiëren: 

Fn(a,b;x 1 ):= min i c 1y + K1 6(y-x.1 ) + 
a.~y ~b 

+ oL }~ Cn-l (y-v) p (v) dv J ( 10) 

Clark en Scarf tonen in (7J aan dat het verschil: 

( 11 ) 

nu wél van x
1 

afhangt, waardoor de belangrijkste voorwaarde nodig 

voor (9) niet meer geldt. Als K
1
> 0 is (9) dan ook niet meer geldig. 

Vel blijkt het dan mogeljjk te zijn P n te vervangen in ( 7) en ( 8) 

door: 

(12) 

resp. 

!n ( x
2

) : = min l F n ( x 1 , x 2 ; x 1 )- F n ( x 1 ,0<3 ; x 1 ) J ' ( 1 3) 
x 1~ x2 

en zo rijen functies ~(x2 ) resp. ~n(x2 ) te definiëren waarvoor 

geldt: 

. _ -~ n ( x 1 ) + ~n ( x 2 ) S C n ( x 1 ' x 2 ) ~ C n ( x 1 ) + gn ( x 2 ) 

( n= 1 , 2 , ••• , N) 

Een goede afschatting van (in(x2 )-~n(x2 )1 
het resultaat veel aan waarde verliest. 

ontbreekt waardoor 

( 14) 

Samenvattend kunnen we zeggen dat naast de eigenschappen van de 

voorraad- en tekortkosten die we postuleerden, ook de bestelkosten 

~an het 1e echelon een belangrijke rol spelen. Daartegenover staat 

dat de bestelkosten v~n het 2e echelon geen wezenlijke rol spelen. 
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Appendix 4: Successieve approximatie algoritme. 

We geven hier het algoritme dat ter oplossing van de optimaliteits

vergelijking x= Ux werd gebruikt. Voor de notatie zie 2.2 en 1.1. 

stap O: n:= o; xo:= startfunctie; kies: ~".>O).À~ o, M ~ 1; 

stap 1: n:= n+1; bepaal bn€A z6 dat Lb xn-l= Uxn_ 1 ; Ln:=Lb; 
n n 

als n=l, ga na of' Ux 1' x 1 (monotonietest); n- n-

stap 2: K:i_:= m~xt xn-l (i) - Lnxn-l (i) T 

K:i i = m~n t xn- l ( i) - Lnxn- l ( i) ~ ; 
]. 

(als n=1) 

u' ·- max 1 u~-l, x - (K' / (1-ö()) ~ (als n) 1); ·- n-1 n n 

u" ·- x - (K" / (1-~)); ·- n-1 n n 

b ·- m:U l u~(i) - u~ (i)) ; ·-
" 

n 
1 

stap 3: suboptimaliteitstest: 

actie b(i) is suboptimaal in ié S als geldt: 

Lbxn_ 1(i))Uxn_ 1(i) + (K~ - K~). ~ 
( 1-0( ) 

• 
' 

schatting voor u~ en b"* zijn: (uM - u') / 2 resp. b ; 
n n n 

stap 4: x :;-è" (Lx ·
1
·) -~{waardemethode}; 

n n n n-

stap 5: ga naar 1 behalve als: 

6f' er niet aan de startconditie is voldaan 

6f' n=M= maximum aantal iteraties 

-·~ o.f" r ~ f. min i u ' ( i ) ) ; 
n L n 

stap 6: stop. 



-4.2-

Stap J heeft geen invloed op het convergentiegedrag van het 

algoritme • We kunnen dit gedrag samen vatten in de volgende 

relaties. Voor bewijs zie [19]. 

Wanneer eb~ 0 voor alle b E A dan geldt: 

x 1 ~ L x 1 ~ x ~ un:, u..., n- n n- n ,,.. 

u'<.u <u ~u" n- 4'-" n...,. n 

un' f u • •>'-, u 

* 
(monotonie) 

( 1 ) 

(2) 

(J) 

Hierin is u = u 
~ b 

* 
en b'*- een optimale strategie. 

De conditie voor eb is gemakkelijk te realiseren door een constante 

bij de directe kosten op te tellen. Deze conditie zorgt er verder 

voor dat Ux0 ~ x 0 
wanneer x

0 
de nulvector is. 

Als de conditie voor eb wordt vervangen door de aanname Ux0 ~ x 0 

dan verandert de monotonie in (J): er geldt dan u'~u en u" Ju • 
n '*" n ~ 

Ook aan de conditie Ux0~x0 is gemakkelijk te voldoen n.l. door te 

zorgen dat: 

' Door een extrapolatie worden in stap 2 grenzen gevonden voor de 

minimale kosten u'*-. De schatting f(u~ +u~) voor uMheeft een 

relatieve fout die voor iedere component kleiner is dan: 

f 0 n / m~n lfu~(i )IJ 
1 

Meestal, en zeker wanneer het totale aantal acties veel groter is 

dan het aantal toestanden, kan de rekentijd worden verkleind door 

de minimaliserende strategie b uit stap 1 nog~ ( ~ 1) maal toe 
n 

te passen, zoals in stap 4 gebeurt. 

Voor ).. =O is het algorithme equivalent aan het Mac Queen algoritme. 

Door~~ Po wordt in wezen het policy-i teration algori thme van 

Howard verkregen. 

De acties die in de test in stap 3 als suboptimaal worden aangemerkt, 

kunnen niet in een optimale strategie voorkomen. Deze acties kunnen 

dus in stap 1 buiten beschouwing worden gelaten, waardoor onder 

omstandigheden een verkleining van de rekentijd is te verkrijgen. 
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Appendix 8: De kostenfunctie G(.) uit J.1. 

We geven hier de vorm van de in 3.1 gedefinieerde kostenfunctie: 

J 
C!.,-Sdt t-S I 

Cj(x) == K. ( x. +- d -s; +~) + 
0 

L ~{u-) - t:{o)) p( v-t-~ -S1 -x) dP (1) 

H . ( ) ('X'".:fo' ierin is zie 3.1 : ~ 

o ~ x ~ <!..-~ 1-S, 
(2.) 

Door (2) in (1) te substitueren en gebruik te maken van de relaties 

tussen de functies if.5, Yen X volgt dan: 

é/-(><:) :::: [ e1 (_;t<- -.sz- 1- C + x) +- (!_' é :t <!-0_ 1-s,) J +-

+ [ {d1+ 12") X (~-c - ") 1- e; i {~-s, -x) - {~f--e;) X(C-x)]-1-

o!A-] 

Voor ieder van de drie laatste bijdragen (tussen [] ) tot G is 

er een M)O, z6 dat de bijdrage nul is buiten [o,M] en op dit 

- interval monotoon- niet-stijgend. 
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Appendix 9: Oplossing van de matrixvergelijking uit J.2 b\j .. een 

eindige kansverdeling. 

We beschouwen de matrixvergelijking uit J.2: 

z: 
,(<.::- Ç> 

= -G n 
n=O, 1 , 2, ••• ( 1 ) 

en veronderstellen dat de vraag de waarden 0,1,2, .•• ,L+N (Nef/) 

kan aannemen. Dus pi=o voor i~L+N+1 en pL+Nf o. 

Laat de matrix A gegeven zijn door: 

Ank= Pk+L-n - 6 nk 

zodat volgens (1) AF= -G. 

We partitioneren A als volgt: 
[Nl-L1-l}(_A1-l-l11) - - -

(ltt) 1J 0 0 0 

(N-1-L 1-1) 13 <1 o o 

0 13 c.. C> 

0 

\ 
( 

' 

0 

\ 

(n,k E./t/) 

0 - - - --

0 - -· -

0 - --

D 

C is regulier met afmetingen (N+L+1). Bis niet links- en niet 

rechtsregulier. D kunnen we partitioneren als D = (D
1 
1 D

2
) met 

D
1 

een (L+l)xN matrix en D
2 

een re~liere matrix met afmeting 

(L+1). 

Door F en G overeenkomstig te partitioneren volgt uit (1): 

-D F ( 1 ) = . -G: ( 1 ) _~ -

B F(n-l) + C F(n) = -G(n) n=2,J, •••• 

De .. oplossingen van ( J) zijn: 

-~;~ G(l~ 
net F(o) een willekeurige kolomvector van lengte N en IN de 

NxN eenheidsmatrix. 

(2) 

( 3) 

(4) 
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Uit (4) volgt: 

F(n)= - C-1(B F(n-1) + G(n)) n~2,J, •.• (6) 

zodat met iedere oplossing uit (5) een oplossing van (1) corres

pondeert. 

De matrixvergelijking A F= -G heeft dus géén eenduidig bepaalde 

oplossing. 
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