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1. Inleiding

In dit T8ralag zijn de reaultaten neergelegd van een onderzoek,

waarin getracht is een analyse te maken van een planningsysteem

voor produktiebesturing en voorraadbeheersing, het z.g. vast

en aanvulprogramma. Het kenmerk van dit planningsysteem is

dat voor courante produkten een soort van permanente planning

wordt opgezet. Getracht is om een kwantitatieve greep op dit

planningsysteem te krijgen (hoofdstukken ~, 4 en 5), om ver

Tolgens met behu~p hiervan en met beschouwingen van meer prak

tische aard aan te kunnen geven wat de ste1ke en wat de zwakke

kanten van een dergelijk planningsysteem z~jn (hoofdetuk 6).
Getracht is om het verelag ook bij oversla~n van het meer wis

kundig en theoretiache gedeelte (hoofdstukken ~, 4 en 5) een

leesbaar geheel te doen zijn.
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2. Ret planningsysteem Vast en Aanvulprogramma

2.1. Inleiding

Ret planningsysteem vast en aanvulprogramma (FAP) is een plan

ningsysteem voor produktiebesturing en v09rraadbeheersing van een

groot aantal artikelen met een regelmatig vraagpatroon. De produk

tiekapaciteit wordt gesplitst in twee gedeelten, te noemen het vast

en het variabel deel.

In het vast programmadeel wordt voldoende geproduceerd om aan

het grootste deel van de regelmatig terugkerende vraag te kunnen

voldoen. Aan de rest van de vraag wordt uit voorraad voldaan. Ret

variabel programmagedeelte wordt benut om aanvulseries te maken,

om de voorraad weer op peil te brengen. Verder kan het variabel

programma gebruikt worden voor:

1. produktie op bestelling

2. uitzonderingen, spoedorders

3. produkten waarvan de omzet te klein of te onregelmatig is om ze

in het vastprogramma op te nemen

De bedoeling van het planningsysteem is dat het vaste programma

over langere tijd (bv. enkele maanden) hetzelfde blijft; niet aIleen

voor wat betreft de vraag wat en hoeveel er gemaakt wordt, maar ook

waar en wanneer. De produktie in het variabel programma wordt slechts

korte tijd vooruit gepland (bv. een we&k) , aan de hand van de grootte

van de voorraad van diverse produkten.

In figuur 2.1. is weergegeven hoe een mogelijke planning volgens

het vast en aanvulprogramma er voor een periode van 4 weken uit zou

kunnen zien in een eenvoudig geval.

Ret voorraadverloop voor een enkel produkt is in figuur 2.2. weer

gegeven voor de konstante vraag.
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Op de momenten 1. 2. 3, 4, 5 komt een vast programma serie

binnen. Op t-a een aanvulserie.
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2.2. Verwachtingen t.a.v. het planningsysteem

De bedoeling van dit planningsysteem is om te kunnen voldoen

aan twee min of meer tegenstrijdige eisen, nl. snelle betrouwbare

leveringen met flexibiliteit voor uitzonderingen enerzijds en een

stabiele produktiecyclus anderzijds.

Bij een goede uitvoering van het planningsysteem verwachten

we de volgende voordelen:

1. Verlaging van de omstelkosten

Deze verlaging zal uitsluitend in het vast programmadeel plaats

vinden. Ret vaste progranma,kan n1. beter gescheduled worden

doordat het over langere tijd stabiel is en doordat er in het

vast programma geen kapaciteitsbeperking is (afstemming van

vraag en aanbod geschiedt in het variabel programma). Ook zal

het omstellen wellicht sneller kunnen ges~hieden als eenzelfde

produkt regelmatig op eenzelfde machine gemaakt wordt (oefening).

2. Eenvoudiger planning

Door het aanbrengen van de splitsing hoeft het grootste deel van

de produktie, het vast-programma veel minder vaak gepland te

worden, terwijl dit plannen in meer rust kan geschieden omdat er

meer tijd voor is. Zoals reeds vermeld, geldt voor het vast pro

gramma geen kapaciteitsbeperking meer, Ihetgeen de planning ver

eenvoudigt. Bij het variabel programma, dat relatief klein is,

neemt men genoegen met een minder uitgekiende produktieplanning.

Extra planningsarbeid ontstaat echter doordat vastgelegd moet

worden wat en hoeveel in het vast programma gemaakt moet worden.

3. Meer rust in de fabriek

Doordat het vaste programma over langere tijd betzelfde blijft,

treedt een grote mate van regelmaat op in de fabriek. Ret vast

programma kan dienen als een werkrooster dat aangeeft (voor langere

tijd) wat wear gemaakt moet worden, wanneer en door wie. Vaak

zal het mogelijk zijn dat bv. op dezelfde machine op een bepaalde

dag in de week hetzelfde produkt gemaakt wordt. Ret belangrijkste

voordeel hiervan is dat niet meer voor iedere produktieserie een

werkopdracht nodig is, omdat het vast programma als "spoorboekje"

kan fungeren.



-8-

4. Snelle en betrouwbare levertijden ..

De korte levertijden zijn in de eerste plaats het gevolg van het

leveren op voorraad, en zijn als zodanig ook met andere planning

systemen te bereiken. Een bijkomend voordeel is dat toezeggingen

over levertijden ook als er geen voldoende voorraad is, gedaan

kunnen worden aan de hand van de produktieplanning voor het vast

programma, dat dan weer de rol van "sP90rboekje" vervult.

5. Verlaging van de totale voorraad

Door de korte levertijden zou de voorraad van het produktiecentrum

en de afnemers samen verminderd kunnen worden.

Tegenoverdeze voordelen staan ook enkele bezwaren van het sys

teem en wel:

1. Reeds genoemd is de planningsarbeid, benodigd om te bepalen wat

en hoeveel in het vast programma geproduceerd moet worden.

2. Ret systeem heeft minder flexibiliteit voor veranderingen in het

afnamepatroon omdat het vast programma op dit afnamepatroon af

gestemd is.

3. Door het vast programma treedt er een groter risico op dat pro

dukten incourant worden, omdat produktieseries opgezet worden

zonder dat naar de voorraad gekeken wordt.

4. De fabrieksvoorraad wordt hoger zoals later in dit verslag duide

lijk zal worden.
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2.3. Realisering

We zullen nu trachten een methode voor de realisering van een

planningssysteem vast en aanvulprogramma weer te geven.

- Voor de besturing van het variabel programma ligt een S-s-systeem

voor de hand.

- Voor de besturing van het gehele systeem moe ten allerlei maatrege

len gatroffen worden. Een voorbeeld hiervan is het vaststellen van

maximale voorraadhoogtes, waarvoor geldt, dat als ze overschreden

worden de planning herzien moet worden (i.h.b. het VAst programma).

Een ander voorbeeld is het vaststellen van regels voor de afstemr

ming bij (tijdelijke) kapaciteitstekorten of ~oversbhotten. Aan dit

"overall regel- en bewakingssysteem" zullen we in het volgende niet

veel aandacht besteden. Een goede uitwerking is te vinden in Kalff

"Vast en Aanvulprogramma" (1966).

- Aan het bepalen van het deel dat van een produkt in het vast programma

gemaakt moet worden en aan de planning binnen het vast programma zal

in het hiernavolgende bijzondere aandacht besteed worden. Voor de

realisering van dit deel van de planningprocedure willen wij een vol

gende algoritme voorstellen:

I. Bepaal voor elk produkt de optimale grootte van het vast programma

deel en de bestelnivo's voor het variabel programma. (Een methode

hiervoor wordt ontwikkeld in hoofdstuk 4.)

2. Schat de optimale seriegrootte in het vast programma (voor elk

produkt).

3. Bepaal de cyclustijd van het vast programma.

4. Schedule de produkten in het vast programma.

nit algoritme zal in de volgende hoofdstukken nader uitgewerkt worden.

Om met deze uitwerking een begin te kunnen maken, moet echter het

voorraadverloop in het systeem bekend z~jn; aan dit voorraadverloop

zal dan ook het volgende hoofdstuk gewijd worden.

Punt I komt dan in hoofdstuk 4 aan de orde, terwijl in hoofdstuk 5

de punten 2, 3 en 4 behandeld worden.
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3. Ret voorraadverloop

3.1. Inleiding

Ret voorraadverloop van een bepaald produkt in het planning

systeem vast en aanvulprogramma (F.A.P.) is zeer gecompliceerd. In

dit hoofdstuk zullen we eerst de voorraad van het voorraadgestuurde

systeem, het variabel programma bestuderen (par. 2) en vervolgens

de invloed van het vast programma op het voorraadverloop bezien

(par. 3).

We nemen hierbij aan dat de geproduceerde series, zowel in

het vast als in het aanvulprogramma als een geheel binnenkomen.

Van het variabel programma nemen we aan dat het bestuurd wordt

als een s-S-systeem.

Op de voorraad van het variabel programme (getrokken lijn in

fig. 3.1.) wordt dan als het ware de vast-programma-voorraad, die

een zaagtandvormig verloop heeft gesuperponeerd.

t
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"tfl\ ~
I \ \

S I \: \ ~\
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\, \ I \

\ I \
, I \
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Ret verloop van de totale voorraad komt er dan ongeveer uit te

zien zoals in fig. 3.1. voor een gestileerd geval met de stippellijn

aangegeven.

Stel dat de vraag een stochastische grootheid bv. normaal verdeeld

is met een verwachtingswaarde D (demand) en spreiding T. Stel voorts

dat aan deze vraag voldaan wordt door een stuk produktie in het vast

programma groot D
F

(fixed) en een stuk produktie in het variabel pro-
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gramma groot DV (variabel). Daar DF vastligt, zal nu de vraag in het

variabele programma een stochastische grootheid zijn, met vraagver

wachting DV = D - DF en de volledige spreiding T (fig. 3.2.).

-Vr"",~

flOe.) = ¥.Q. V'.$ ch <: ""-\ 'ne 'u~ oS \ \A, " \.. \ l 'l

\10..'" 6t. v ..o..~.

Ret bijzondere aan deze vraag is dat ze negatief kan Z1Jn, doordat

van de oorspronkelijk (definiet positieve) vraag een positief stuk 1S

afgetrokken. In werkelijkheid betekent dit dat de produktie in het

vast programma de vraag overtreft. Ret variabel programma gedraagt

zich dus als een s-S-systeem met de mogelijkheid tot negatieve vraag.

Deze negatieve vraag is essentieel omdat zoals we nog zullen

zien hierdoor het voorraadniveau gaat stijgen; de hierdoor veroor

zaakte kostenstijging verhindert ons om het vaste programma al te

groot te maken.
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3.2. Het s-S-systeem met mogelijkheid tot negatieve vraag

3.2.1. Inleiding

Teneinde tot een optimalisatie van de bestelserie en het vast

programmadeel te komen, willen we van het onderhavige systeem ten

minste de gemiddelde voorraad en de gemiddelde bestelfrequentie te

weten zien te komen.

Bij oppervlakkige beschouwing van bv. fig. 3.1. lijkt het alsof

de gemiddelde voorraad s + l(S-s) bedraagt. In werkelijkheid is de

gemiddelde voorraad echter hoger, door het stochastische karakter

van de vraag met de mogelijkheid tot negatieve vraag. Om dit wat

moeilijk aanvoelbare effekt te verduidelijken ~s ~n par. 2 het sys

teem als Markoy-proces beschouwd.

Bij het berekenen van de voorraad kunnen we de bestaande re

sultaten uit de renewel theory (5) niet zonder meer gebruiken omdat

hierbij steeds van een definiet positieve vraag wordtuitgegaan.

Pogingen om zelf op analytische wijze de gemiddelde voorraad te be

rekenen faalden. Uiteindelijk is de voorraad en de bestelfrequentie

dan bepaald met behulp van simulatie (par. 3, 4 en 5).

3.2.2. Beschouwing als Markov-proces

Het systeem kan als Markov proces beschouwd worden, door de

momentane voorraadhoogte te zien als een toestand en de vraag als

overgangswaarschijnlijkheden naar nabij gelegen toestanden. Als we

het proces in tijdseenheden ~t verdelen d~e klein genoeg zijn, kun

nen we uiteindelijk aannemen dat in een tijd ~t zich slechts 3 ver

anderingen kunnen voordoen, en weI:

{

kans op positieve vraag groot = A}
kans op negatieve vraag groot - A'
kans op geen vraag = A"

geen neg. vraag (4' = 0)

Het proces komt er nu als voIgt uit te zien:

t----"A~-.. _ _ _
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Dit proces is een zuiver kringproces t dat nergens onderbroken

wordt. Iedere toestand is even waarschijnlijk en de gemiddelde

voorraad is dus V = ~ (S-s) + s.

wei neg. vraag

Ret proces komt er nu als voigt uit te zien:

Duidelijk is te zien dat deze situatie geen kringproces meer

voorsteltj de '!kop" is er links aangekomen en er is geen weg terug

van S+s naar s. De toestand S+s zal dan ook beslist waarschijnlijker

zijn dan de toestand St en de gemiddelde 'voorraad hoger dan

~ (S-8) + s.

We stellen de toestanden 8+s+1 t 5+s+2 •....•. etc. gelijk aan

S+s. Rie~de worden de gearceerde toppe~ in het voorraadverloop

verwaarloosd (fig. 3.5.).

--+ t(Jd

Ret proces ziet er met bv. 5 toestanden nu als voigt uit:
X· 1:.
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De matrix van overgangswaarschijnlijkheden is als onderstaand.

1 A"+A I A 0 0 0

2 AI A" A 0 0

p = :3 0 AI A" A 0

4 0 0 A' A" A

S Ii 0 0 AI A"

Ret proces is ergodisch,(d.w.z. iedere toestand is vanuit iedere

andere toestand bereikbaar) , derhalve geldt voor de toestand na zeer

veel overgangen dat:

pTn = n , als TI is de vector die de to~standswaarschijnlijk

heid aangeeft (9).

T
P n • n~ A

A

o
o
o

AI 0 0 0

-(A+A I ) AI 0 0 "vegen"
A -(A+A I) AI 0 TI ~ »
0 A -(A+A I) AI

0 0 A -(A+A I)

A:"y; AI~ A1;0
-A 0 0 0 A + AI + A + /;.2 + A3

·A A + AI AI/': 1/A20 0: 0 + A +

? -A A + AI A:>J
~0 0 0 + A 'Jr

r

0 0 0 -A A + AI

0 0 0 0 0

Stel:
~ I./:
~ A - r (r < 1).

TI kans op toestand n (toestandtko~t overeen met voorraads+S).
n
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dan volgt:

'IT.. • (1 + r) "5
'lT3 • ( 1 + r + r 2) 'ITs

'lT2 • ( 1 + r + r 2 + r~) 'ITs

'lTl • (1 + r + r 2 + r 3 + r lt ) 'ITs

'ITs = kans op voorraad s.

We zien dat de kans op hogere voorraad groter is.

Voor n toestanden geldt zo als 'IT = kans op voorraad s, dat:
n

'lTn- 1 • (1 ... r) 'lTn

'IT • (I + r + r 2 +n-k

Tevens moet gelden:

(1) + (2) geeft:

k••..•• +r)1T
n

'IT. '"' 1
1

(3. 1•)

(3.2.)

1 = 'IT
n

{ 1 + (I+r) + (l+r+r2) + •••.•••••• + (l+r+r2+ n-I• • • . •• +r )}

1 1 r(rn~i)
-=-{
'IT r-l r-I

n

I

n (I-r) - r (I-rn )
- n } • (I-r);t: I

(1-r) 2
'lTn .. -n~(~I--r""':'):";""'----:;"'r~(~1_-r""Pl\~)- (3.3.)

voor n»1 geldt: - r'IT %-......;..-....;;;....-
n r

n - ---:--I-r

De beschouwing als Markov-proces heeft ons het volgende opgebracht:

1. Het bewijs dat de kans op hogere voorraad ( tussen S en s) groter is

dan de kans op lagere voorraad en dus dat de gemiddelde voorraad gro

ter is dan ~ (S-5) + S.

2. Ken duidelijk inzicht in het proces.

3. Ken formule voor de kans op een bepaala~ voorraadgrootte (3.3.) voor

het benaderde geval dat de voorraad niet groter dan S+s kan zijn. Door

een willekeurig S-s-systeem in Kleine discrete voorraadstukjes te

verdelen, kan m.b.v. deze formule de kansverdeling van de voorraad 1n

dat systeem bepaald worden.
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Het probleem voor de kans bij dit alles is echter dat we de

vraagverwachting moeten uitdrukken als een kans op positieve vraag,

negatieve vraag of geen vraag.

Omdat we graag met een normaal verdeelde vraag willen werken en

niet weten hoe deze hierin te vertalen, zullen we de behandeling als

Markov-proces niet verder voortzetten.

3.2.3. Probleemdefiniering

Daar het aanvulprogramma met een s-S-systeem bestuurd wordt

zal (in het volgende een poging gedaan worden om m.b.v. simulatie

het gemiddelde voorraadniveau (V) en de gemiddelde bestelfrequentie

te bepalen in het volgende (gestileerde) geval.

s
V.orr~

I
I
~

v
I

etc..

EI.s:-
"VI

Z- 6.('> S
j."J

1\1I

~"2!:l<S
l=1

De vraag x. is een stochastische g~ootheid met (~, a) (~/a = Dv)
-1

n is eveneens een stochastische grootheid.

n
- acces = E x. - acces.

i=k -1

def. : ~ • voorraadhoogte na (K-I) stapjes

v • stochastisch
~

~ - ~ + ~+I + !K+2 + •••••• + ~

k-I
of ~. = S - E x.

~ i-I -1



y:nsiS stochastisch.

der: gemiddelde yoorraadz=

n+1

-ens ~Vi
~ • n+1

v •

V is niet stochastisch.

3.4 + 3.5B geeft:

n 1 nfl
n 2 n 2+1 n n +1

K\+1
V

i1 +
1':1:2+1 [;= V

i2 + ••••••••~~ Vim
i.1 nm+ i ..1

V • lim (3.5A)
n 1+n2+·········nm_Qc> - - -m

de!
n 1+n2+n,+ •••••• +nm

gemiddelde periodetijd: D -lim m
m~oco

(3.6)

3.5A + 3.6 gee!t:

n 1 ~1 n 2 n 2+1 n n +1----1 L Vi1 • --1 -r.. Vi2+ •••••••••• ·+~1~ Vi
·1+ i .. 1 1':1:2+ i.1 n.+ i.1 m

V .. lim .--.;.---=----~~--='------------=--....:;......;...-

lI.n

n 1 n +1
Stel: --1~ V

i
"1' .. som(Vi1 ),

n1 + i ..1
....... n n +1

---!.....~V • som(V im).1
n ll+1 i ..1 im
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dan geldt:

Stel verder:

dan wordt: v • 80mV [
"------n_

de!:
~

acces1 + aoce8 2 + acces,+ •••.• + aocesacces • lill --:; ~Il

II
(3.8)

De bedoeling is om zowel Vale n als het gemiddelde acoas te

bepalen. Da&r de pogingen om dit analytisch te doan faalden, is

de methode van simulatie aangewand.
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3.2.4. Simulatie van het voorraadverloop

Omdat pogingen om het probleemanalytisch op te lossen faalden

is het voorraadverloop in dit systeem gesimuleerd met de bedoeling

om uit de simulatieresultaten benaderingsformules te verkrijgen

voor V, r en acces.

Aangenomen is dat de totale vraag normaal verdeeld is. Daar

het vast en aanvulprogramma aIleen bedoeld is voor courante produk

ten met een regelmatige vraag zal poisson-verdeelde vraag in het

algemeen door normaal benaderd kunnen worden.

Ais de totale vraag normaal verdeeld is, zal de vraag in het

variabel programma eveneens normaal verdeeld zijn met: ~V

De indices duiden op: V variabel programma

F = vast programma (fixed)

T totaal

Ais schaaleenheid wordt a eenheden gebruikt, zodat de vraagverdeling

van het variabel programma normaal verdeeld wordt (DV' 1) met DV = ~~a.

QV = S-s wordt eveneens in a eenheden uitgedrukt.

Het voorraadverloop is nu gesimuleerd voor DV = 0,2 step 0,2 until 2,0

en voor iedere waarde van DV voor QV = 5, 10, 15 en 20 x DV (QV = S-s).

Histogrammen z~Jn bijgehouden van de grootheden som V, n en acces.

Voor ieder paar DV' QV' zijn 200 perioden van het s-S-systeem door

lopen, d.w.z. m = 200.

Een en ander betekent dat:

n bepaald ~s volgens form (3.6. ) met M = 200.

acces bepaald is volgens form (3.8.) met .. = 200.

som V "bepaald is volgens form (3.7.) met m '= 200.

Vervolgens is V bepaald volgens formule (3.5.) .
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Op deze wijze is voor ieder paar D -Q een waarde voor n, acces
v y

en V verkregen. Hieruit wordt dan gepoogd benaderingsformules
- -te destilleren voor n, aoces en V in het gebied 0,2~Dv~2,0 en

5D~Qy~ 20Dv '

Het aimulatieprogramma en de reaul taten liggen ter inzage. In be),;~l

knopte vorm worden de resultaten in hat volgende weergegeven.

3.2.5.

Benaderingsformules

Op bijlage 1 zijn de resultaten van de aimulatie voor wat betrefd

n te zien in tabelvorm.

Op bijlage 2 zijn dezelfde reaultaten in grafiek gebracht.

Uit de grafieken is te zien dat n~Qv/D + f(D). nit resultaat
v v Q

beantwoordt aan de verwachtingen ale we bedenken dat 'v/D de

gemiddelde bestelf~wentie voorstelt als het atochaatisCh: ka

rakter van het procea verwaarlooad wordt. f(n) atelt dan eenv
toeneming van de bestelfrekwent1e voor, hoofdzakelijk veroor-

zaakt door het ontreden van negatieve vraag bij kleine waarden

te kunnen bestuderen is deze uitgezet

van D •
v

Om de &!wijking f(D )
v

tegerl 1/D in bijlage
I Y

wijking inderdaad w'l

3. In deze grafiek is te zien dat de af

een funktie is van D!, maar niet van Q ,.v v
omdat de waarnemingen voor ~- 5, 10, 15,en 20Dv geen duidelijk

verschil te zien geven. Het gemiddelde van de vier waarnemingen

Yoor de 4 verschillende 'v waarden geeft ons voor 1edere Dv een

waarde van f(D). Daar deze waarden vrijwel op een rechte lijnv
liggen, hebben we f(D v ) benaderd door een rechte lijn die het

beste past bij de 10 waarnemingen volgena de minimum kwa4raten

methode.



Deze lijn i8: f(D ) _ 0,246 + 0,611/D I

v V .

21 •

n -

Ale benaderingsformule voor n vinden we zo:

Qy/D + 0,25 + 0,6/D 1
_y_v

..."'1..•

1/_ Dy

n - Q +0,25D +0,6y v

b) Bepaling V

Ale we het stochastieheekarakter van het procee verwaarlozen, zou

gelden V - 1/2 • Qv We verwachten daarom dat zal gelden V =i0v+g(Dv }'

waarin g(D ) ie een verhmging van de gemiddelde voorraad bij
y

klein. waarden van D , veroorzaakt door de negatieve vraagmoge
v

lijkheid. In bijlage 4 ie hierom V-tQ weergegeven ala funktiev
van D en van Q. D. tabel laat zien dat er inderdaad geen duide-

v v
lijke verschillen zijn voor de verschillende Q -waarden. We nemen

v
daarom het gemiddelde van de 4 waarnemingen bij de 4 Q -waardenv

a18 waarneming yoor gals funktie van D (laatste kolom tabel).v
Deze waarnemingen zijn in bijlage 5 in grafiek gebracht. Bij-

- 1lage 6 laat V-tQv zien als funktie van /D. De waarnemingen
y

liggen hier zeer goed op een rechte lijn. We benaderen g(D )
v

daarom door de rechte lijn door deze 10 punten volgens de mini-

mum kwadraten methode. Voor deze lijn vinden we:

g(Dy) _ -0,615 + 0,5 83/
D

' zodat voor de gemiddelde voorr~ad

geldt: v

V - iQy _ 0,6 + 0,58/
D

y

c) Bepaling~ het gemiddeld acces

In bijlage 7 is het gemiddelde acces in beeld gebracht ala
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funktie van D
T

• Ook hier is weer geen afhankelijkheid van ~

te bespeuren. De waarnemingen zijn weer benaderd door een

rechte lijn waarvoor geldt:

3.2.6. De betrouwbaarheid en de na~wkeur~eid

De eimulatiereaultaten geven vertrnuwen om de volgende redenen:

In de eerate plaats is het gesimuleerde probleem benerkt en

goed geformuleerd.

In de tweede plaats zijn de resultaten globaal in overeenstem

ming met wat verwauht kan worden vanuit het inzicht dat reeds

in het probleem bestaat.

In de derde plaats is de simulatie vrij uitgebreid geweest.

Ieder punt dat gebruikt is voor de bepaling van de benaderings

lijn is in werkelijkheid het gemiddelde van 4 meetpunten, die

ieder een gemiddelde van 200 trekkingen zijn. De simulatie is

gedraaid op de X-8 van de T.R.E. en gestart met setrandom=501.

Ter controle is de run daRrna nog eens gedraaid, van achteren

naar voren, wederom met setrandom=501.

Tenslotte is voor D-0,2 waar de afwijkingen die we bestuderen

het grootst zijn, nog een cunmrolerun uitgevoerd met m=2000 en

setrandom-501 resp. setrandom=101.

De nauwkeurigheid van de meetresultaten is ook vrij goed.

Hoewel de variantiea in de afzonderlijke waarnemingen nog vrij

groot zijn, wordt dit verminderd doordat ieder meetpunt een

gemiddelde van 4 meetpunten is en doordat de meetpunten elkaar

onderateunen ala ze door een kromme met elkanr in samenhang

gebracht kunnen worden.
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Ter illuatratie ia voor n een analyse van de variantie uitge

voerd (zie bijlage 8).

In de tabel bovenaan is de variantie op ieder meetpunt bepaald.

De eerate kolom geeft het aantal trekkingen weer (m), het aantal

periodes dus dat het s-S-systeem doorlopen is. De ~blommen 3,
4, 5, en 6 geven~ in deze betrekkingen voor de verschil

lende waarden van D en Q •v v
Kolom 8 en 9 geven de spreiding resp. de variantie aan op ieder

van de meetpunten. Voor deze variantie geldt, daar x= !(x1+x2+
l. ttl +0-1.. +Q"1.. +a-'I, 0-:

+x3+x4), dat: 0" :: -~-- x'2 X;s x't als~ = X1/vm
x 1 4 .~ x 1 m

De onderste tabel ~oont de variantieberekening voor de regressie-

lijn , ~ ~ (-) t 1I• 0+ 1 x-x, me x

t
.. n: _~

Voor de variantie geldt: var.~O" yare y .. 100
2 2,fcri (x-xi)

yare ~1· r 2' 2
(f (x-xi) )

zodat:
A _ 2

var~ry. var.~O+ (x-x) yare ~'1

In de laatste kolom isweergegeven~/. Te zien is hier dat de
, y l ~

spreiding maximaal 1~ van de grootte van a : v/D ter plaRtsev
bedraagt. Uit dit alles kan gekonkludeerd ~orden dat de gevonden

,

nauwkeurigheid van de gebruikte benaderingeformules voor ons

doel ruimschoots voldoende is. De nauwkeurigheid is in ieder

geval groter dan die waarmee een heleboel andere faktoren bepa alt

kunnen worden.
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Bij de defini@ring van de gemiddelde voorraadhoogte en de be

stelfrekwentie zijn we ervan uit gegaan dat direkt geleverd

zou worden. We zullen nu de formules corrigeren voor het geval

de levertijd 1 is. We blijven aannemen dat de Beries starys

gewijze binnenkomen (produktiesnelheid=~). In fig. 3.8 geeft de

stippellijn het voorraadverloop weer voor het geval dat de lever

tijd 0 is en de getrokken lijn voor het geval de levertijd 3 is.

Slechta in de tijd dat gewacht wordt op levering zijn de gra

fiaken verschillend.
1--,.. .
I . ''1'- ..

i
I,
I
I

-:=-,.. ,
"

De gemiddelue daling tijdens levertijd = 1.D. Hierdoor begint
v

een nieuwe top gemiddeld 1.D lager. Daar de vorm van de 2 gra
v

fiaken gelijk is, zal het gemiddelde voorraadniveau van de

getrokken lijn 1.D lager zijn. Ret gemiddeld voorraadniveauv
daalt dUB l.n door de levertijd 1.

v
De beatelfrekwentie wordt niet be!nvloed.

Bij dit alles is verwaarloosd de mogelijkheid dat de voorr'ad

beneden nul kan dalen, wat dan weer niet kan (stock out).

3.2.8 De veiligheidsvoorraad s

In deze paragraaf zullen we formules afleiden voor de veilig-
I

heidavoorraad in het onderhavige s-S-systeem. Om de resultaten

van het systeem vergelijkbaar te maken met andere systemen, gaan

we uit van de eis dat 9~ van de produkten uit voorraad geleverd



moet kunnen worden; een "fill rate" dUB van 951,.

(zie fig 3.9)Ste1 dat: ~ -(1-fi11 rate) _ A/Q
v

Qv ~ S-s, maar Qv is de werke1ijke gemidde1de beBte1serie

~ verder: d - rea1isering van afname in 1evertijd...
i . verwachte afname in 1evertijd

1 - 1evertijd

q- - spreiding in afname per peri ode

~ • Bpreiding in afname in 1evertijd=~il

d-d
Ste1: !.-o-iJ!

Vei1igheidsvoorraad: s-d+k~ - d+kYl, met d=Dv .1
...

(j~--""""

~ d-s - !.Vf. -kVl • (~-k)'v'l

fVi(x-k).P(X) dx
\I'.

e:.e

A - E(~-sJ .. f(~-s) .pGx} dx -
.... Ii(

A - Vi ) (x-k) •P( x) dx .. Qv "('
I(

D _(3 49)
'" ~ -1' v/Siy -lDvnv -rr(~+O,25Dv+O,6)

""'"
~ (x-k). P(x)
Ill.

m.b.v. 3.14 kan k bepaa1d worden; we zien dat k en dUB de vei1ig

heidsvoorraad seen funktie iB van ~ en Dv •



Met de integraal in het linker lid van 3.14 kunnen we bij de

optimaliaatie van de koatenfunktie moeilijk werken. We zullen

daarom de funktie -

g(k) • 5(X-k)P(X) dx trachten te vereenvou
I(

digen, en proberen k expliciet ala funktie van D enQ te schrijven.
v v

p(x) is de normale verdelingafunktie met <s-_1 en 1"-0, zodat:

Zowel de eerate a18 de tweede term zijn in tabelvorm ter beschik

king (bv. atatistisch compendium tabel 1.1). Om de komende op

timaliaatie te vergemakkelijken zullen we m.b.v. deze tabellen

trachten voor g(x) een benaderingsformule te vinden in een vol

doende groot gebied. Hiertoe i8 onderstaande tabel voor g(k)

uitgerekend.

k F(k) 1-F(k) k(l-F(k) f(k) g(k) -In g(k)

0 .5000 .5000 0 .3989 .3989 0,92
0,5 .6915 .3085 .1543 .3521 .1978 1,62

1 .8413 .1587 .1587 .2420 .0833 ?,!L9

1,5 .9322 .0668 ."002 ."295 .0293 3,54
2 .9772 .0228 .0456 .0540 .0084 4,79

2,5 .9939 .0061 .0"53 .0175 .0022 6,1

3 .9987 .oo!t, .00'7 .0Oi$~ .0005 7,5
i

3,5 .9998 .0002 .0007 1. 0009 .0002 8,5



Op bijlage 9 is g(k) in beeld gebracht. ODldat de kromme aan een

e-macht doet denken, is op bijlage 10 -In ~(k) uitgezet als funktie

van k. Ui t deze laatste grafiek konkluderen we dat voor 1~ k ~ 3,5

ala goede benadering voor k geldt dat -In g(k) ... 2,4k, zodat:

l;>oQ 2

g(k) ... S(X-k) ~exp(_X 12 ) dx ~exp(-2,4.k)
l<.

Combinerend met 3.14:

exp(-2,4.k) ... (Vl).1.(~+0,25Dv+0,6)

1 CO(Q_+O,25D +0,6)
__••_ kiln y v

• - 2,4 \fl

Correctie voor het aocea----
De gevomden formules voor de veiligheidsvoorraad s moeten nog

geoorrigeerd worden voor het acces. De invloed hiervan is twee-
I

ledig.

a) Verhoging van a omdat de gemiddelde voorraad op het signalerings

moment niet s bedraagt, maar s-acces. Uit 3.11 weten we dat

acoes • 0,51+0,30D , zodat de gem. voorraad met dit bedrag ver-v
minderd wordt.

b) Verhoging van s omdat de spreiding in het acces de spreiding in

levertijd vergroot. Voor een goede berekening zouden we de verde ling

van het acces in aanmerking moeten nemen. Uit de simulatieresul

taten is hierover op het eerste gezicht geen duidelijk beeld te

krijgen; het lijkt wat poissonachtig. De literatuur suggereert
I

een zeer gecompliceerde verdeling. Om de zaak niet te gecompli-

ceerd te maken zullen we doen alsof het acces normaal verdeeld is.

De aimulatieresultaten tonen dat de spreiding in het acces far )
~ acces

gemiddeld gelijk is aan 0,1~en'nauwelijks van D afhangt.v
De veiligheidsvoorraad wordt nu:

met 0-
1

.. <J" +~ \Ii ... 0,1 + Viacces

s • 0,51 + 0,30D + lD + k(0,1+~)v v
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De invloed van de accesspreiding werkt eveneens door in de aflei4

ing van formule 3.15. Door in deze hele afleiding de faktor 1

te evrvangen door ( 1+0,7) krijgen we de volgende gecorrigeerde

formule:

(Q +0,25D +0,6)
k • - 1/

2
,4 In __v-'-- v _

0,7+ 1

Door 3.16 en 3.17 is nu de veiligheidsvoorraad volledig bepaald.

3.3 De invloed ~ het vast programma

3.3.1 Inleiding

Door de invloed van het vast programma wordt het werkelijke voor

raadverloop veel gecompliceerder dan normaal in een s-S-systeem het

geval is.

Op voor het s-S-systeem willekeurige momenten immers komt een vast

programma serie binnen, die opgebruikt wordt, waarna weer een nieuwe

serie binnenkomt.

Bijlage 11 geeft het voorraadverloop weer voor DV/ Q ~ bij vershcil

lende methoden van signalering: e.e.a. bij de aanna~e dat de vraag

konstant is Berekening van het gem. voorraadniveau en keuze van

de signaleringsgrootheid hangen hier nauw met elkaar samen, even

als met de stock-out mogelijkheden (veiligheidsvoorraad).

Wordt gesignaleerd op de werkelijke voorraad, dan zal het berekenen

van het gemmiddelde voorraadniveau geen eenvoudige zaak zijn.

Bovendien moet bij berekening van de veiligheidsvoorraad rekening

gehouden worden met ernstige onderschreidingen van het s-niveau

voordat gesignaleerd wordt. nit effekt zal vooral optreden als

oOntrole van de voorraad plaats vindt kort nadat een vast progr.

serie is binnengekomen. Omdat bij transaction-report dit effekt

niet optreedt zullen we deze signaleringsmethode eerst afzonder

lijk behandelen.



3.3.2 Transaction report

Dit geval is het eenvoudigste. We gaan vergelijken het verschil

in situatie wanneer gesignaleerd wordt op de werkelijke voorraad

en wanneer gesignaleerd wordt op de variabel programma voorraad.

t,, \

1 \

t"
I
I

I

I

o(tF

In bovenstaande fiuur geeft de stippellijn het voorraadverloop .
I
I

van het variabel programma aan bij signalering op deze voorraad

en de getrokken lijn de totale voorraad bij signalering daarop.

Op het moment dat de stippellijn het niveau s bereikt, is de ge

trokken lijn er nog een niet voorspelbaar stuk boven, dat kan

liggen tussen 0 en Qt. Ret gevolg hiervan is dat bij ei~nalering

op de getrokken lijn een tijdoL.\}- later besteld wordt (O.!:-<>l~1).

Op het moment dat de stippellijn het niveau 0 bereikt (stock out)

is de getrokken lijn er nog een onvoorspelbaar stuk boven tussen

o en Q. Het gevolg hiervan is dat de stock out in werkelijkheid
T

een ti jd J:cf later optreedt (0" ol ~ 1 ) •

Daar zich bij het niveau s hetzelfde proces voordoet als bij het

niveau nul, nemen we aan dat de gemiddelde « gelijk is aan de

gemiddelde dC. (We verwaarlozen een clausaal verband tussen ~ en

~\, dit gaat beter op naarmate de levertijd groter is in verhouding

tot Lof ). De gemiddelde "te verbruiken voorrar1d tijdens levertijd"

zal dan s zijn, onafhankelijk of dat we signaleren op de getrokken

of op de stippellijn. Dit geeft ons het idee dat het wellicht toe

laatbaar si om op de werkelijke voorraad te signaleren (makkelijk)

maar de veiligheidsvoorraad te berekenen alsof er aIleen maar een

variabel programma is (ook nakkelijk). We zullen de konsekwenties

daarvan nu nader bezien aan de hand van de volgende figuur.
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Bij de berekening gaan we er van uit dat de onderschreiding van

het e-niveau plaate vindt op taO. De werkelilke onderschreiding

vindt plaate ~~ssen taO en t-~f' met een uniform verdeelde kane
1IT.

f
(geen voorkeur). Eij de berekening van s houden we rekening

met een mogelijke ondereCh~ing van het nulniveau na de tijd 1.

De werkelijke tijd ligt tussen 1 en l+~f' (uniform Terde-eld.)

De levertijd WB.armee we rekening moeten houden kan due vari~ren

tussen l-~f en l+Lf • Hoe te nu deze verdeling?

s----:::Y...II~-+-~----=~~=------------

In bovenstaande figuur, waar aIleen 1:
f
= 1, 2, 3, of 4 ie toegeRtaan

(L
f

= 4) zien we dat:

De kans op levertijd 1 = kans dat tat' = p(t=t'=O~+p(t=t'=1)+ ••• +p(t=tt=4).
1 ~ 1 1 1/ 1/ (1/ )2

" »" » 1 - /5" /5 + /5' /5 + ••••••• + 5' 5 a 5 5'



kan~ op levertijd 1+1 - kans dat t'.t+1

+p(t-2,t'-3)+p(t-3,t'-4)· (1/5_1/
5
).4

J ~
kans aantal

p(t=O,t'-1~+P(t_1,t'2)+

( stinnellijnen)

mogelijkheden

Zo doorgaande vinden we de volgende kansen:

levertijd:

kans:

Generaliserend voor een oontinue tijdas komen we tot de onderetaande

grafiek voor de kansverdeling van 1.

20als uit de figuur onmiddellijk te zien is, is de gemiddelde effektieve

levertijd inderdaad 1. Bij de berekening van de veiligheidsvonr-

raad zouden we er eohter rekening mee moeten houden dat de lever-

tijd een stoohastisohe variabele is geworden met de eerder geteken-

de kansverdeling. Door de spreiding in de levertijd wordt het

stoohastisoh karakter van het prooes versterkt. De veiligheids

voorraad zal door deze toegenomen onzekerheid waarsohijnlijk grnter

moeten zijn. Als l:f eohter klein is in verhouding tot 1, dan zal

de spreiding in levertijd verwaarloosd kunnen worden.

Uitgangspunt was dat "'t:f<l. Is dit niet het geval, dan hangen de

gebeurteni8sen onderschr~~g van het s-niveau en stock out nauw

met elkaar samen. Als ~f>7l, is de kans dat ze in dezelfde vaot

programma periode vallen groot. Het lijkt dan zinvoller om Of

te signaleren op de variabel programmavoorraad, Of bij signalering

op de werkelijke voorraad s te berekenen voor de totale afname D

inplaats van voor D. (zie fig. 3. 14).v



32.

5-----=="""-lo=--...-----"r.;::-----~----+--·

o----+------------"""""'~:-----

----~

Onafhankelijk van het voorgaande sttjgt door het vast programma

het gemiddelde voorraadniveau zoals we in de volgende par. zullen

zien met iQr-

3.3.3. Periodic revieuw

Bij deze wijze van rapportering wordt de situatie veel gecompli

ceerder.

Ala gesignaleerd wordt op de werkelijke voorraad, is zoals in
•bijlage 11 te zien is het riaico op aanmer~elijke niveauonderschr_j-

dingen zonder signalering aanwezig. We zullen daarom uitgaan van

de situatie waarin gesignaleerd wordt op de variabel programma

voorraad Of op:

( a)

t • t~d die verlopen is Binds de laatste binnenkomst van een vaAt-

programmaserie Qf.

Df • afnamesnelheid van het vast programma

Vt • werkelijke voorraad op t

Vt • signaleringsvoorraad op t

~f • tijdsduur tussen 2 maal binnenkomen van een serie Qfo

Op het tijdstip t+1 wordt dan gesignaleerd volgens:
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Vt+1 • Vt +1 - (~f-t-1)Df' hetgeen overeenkomt met (a)

Werdt op deze wijze gesignaleerd, dan heeft het feitdat er ook

nog vast programma voorraad is (Lf-t)Df invloed op de stock out

kans, die kleiner wordt. We moeten dus met het bepalen van de

veiligheidevoorraad hiermee rekening houden. Zoals we reeds gezien

hebben (par. 3.3.2) is het effekt van de vast programmavoorraad

dat het een tijd 0( t r langer duurt voordat de stock out optreedt.

Met andere woorden: Ale we de veiligheidevoorraad berekenen, uit

gaande van een levertijd 1, zullen de stock outs een tijd ~Tf

later optreden dan norma~l. Dit komt op hetzelfde neer alsof we
or:de veiligheidsvoorraad berekenen uitgaande van een levertijd l-~ f.

De stock outs zullen dan een tijd ~Lt later optreden, due op een

tijdetip overeenkomend met een levertijd 1.

We hebben dus te maken met een effektieve leyertijd l'=l-~?t.

We zullen nu de juiste waarde voor ~ trachten te bepalen.

Voorr""...di

t

I T,:--t: I
1-'"-..----.:::....-------:.,...~-----='-'=-----_. I

I I I
T:E ~
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In fig. 3. 15 geeft de stippellijn het variabel programma en de

getrokken lijn de totale voorraad weer. Vergelijking van de twee

gearceerde driehoekjes geeft:

x

~-t-x

(L:"f-t)Df
"" ("tf-t)Dv

---~.~ X\(~f-t)Dv + (~f-t)Df} "" (Lf-t)Df

<)0 -r:p
x• J)Dr/D(<:rt ) opeD) op( t) dD dt

Il 0

We hebben dus weer te maken met een variabele eff. levertijd l'

waarvoor geldt: I_Df / n0L:f <l' <.1. Door deze extra onzekerheid

zal in het algemeen de veiligheidsvoorraad stijgen (of beter: min

der dalen omdat we te maken hebben met een verkorting van de eff.

levertijd). We zullen verder echter het stochastische karakter

van de levertijd verwaarlozen en rekenen met de gemiddelde lever

tijd.

Daar het vast programma onafhankelijk van het variabel programma

draait, zal geen waarde van t tussen 0 en L
f

de voorkeur hebben

zodat geldt: t .. t,..
Ook zal er geen correlatie optreden tussen t en de totale vraag D.

De gemiddelde levertijdverkorting wordt nu:

0- ....,

X • JtDr/DO LroP(D) odD • t Dr Lr J'/D P(D) dD • iDrl:r '/D
o ~

1/D 1/Nemenrlwe aan dat = li' dan geldt:

De met

gezien

echter

behulp van deze levertijd berekende stock out kansen zijn

de gemaakte verwaarlozingen niet geheel juist; Ze kunnen
, I

weI een maat zijn voor de grootte-orde en de tendens van

de stock outs. We zullen dan ook 3.18 gebruiken bij de verdere

uitwerking yam dit planniB8~ysteem.
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De invloed van het vast programma op de gemiddelde voorraadhoogte

is hier evenals bij transaction report een verhoging met ~t.

Onderstaande tiguur moet dit verduidelijken.

I
V04rr~

f~

i

I
~ ~ 1

{" -i~

I

Lijn b geett het voorraadverloop van het s-S-systeem (var. progr.)

weer, lijn a de totale systeemvoorraad. Op de tijdstippen t.1 en

t-5 komt een vast programmaserie binnen; op t-3 een variabel progr.

serie. De toena~e door het vast programma geett de onderste grafiek

(a-b). Dit is de vast programmavoorraad, g~~. iQ
t

groot.



3.3.4 Conclusie

Het vast programma heeft in de eerate plaats~ verhoging~ de

in §3.2 berekende gemiddelde voorraad met iQf tot gevolg.

Voorts treedt bij het systeem dat wij verder zullen beschouwen

(periodic revieuw) door het vast programma~ verlaging v.n de

effektieve levertijd £E ~ het ontstaan ~ spreiding in de lever

tijd. De spreiding in de levertijd verwaarlozen we, waarna we

de effektieve levertijd kunnen benaderen met

I II ... 1 - tDf/D·~
--
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4. OPTIMALISERING VAN DE GROOTTE VAN RET VASTPROGRA1ThlA

4.1 Inleiding

We hebben te maken met een S-s-systeem met een gemiddelde afname Dv
H~~ systeem heeft als komplikatie het vastprogramma, waarvan we de

invloed inkalkuleren als vermeld in § 3.3.
Het voorraadverloop wordt gegeven door de formules (3.9) en (3.10),
de veiligheidsvoorraad door (3.16) en (3.17). Hiermede hebben we

de elementen nodig voor een succesvolle aanpak van het optim~lise~

ringsprobleem.

Stel dat we te maken hebben met de volgende kosten:

- Voorraadkosten per tijd K1; per~eenheden pe~ttijdseenheid C,

- Stock out kosten per tijd K2;per produkt dat bij een stock out

betrokken wordt C2
- Set up kosten per tijd K31 per set up vast resp. var. progr. C; resp. C3
- Produktiekosten per tijd K4; per eanheden vast resp var. progr •

. C~ resp C4•
- Incourantkosten worden verwaarloosd of opgenomen in K1 •

De gedachte is dat C
3

groter is dan C; en C
4

groter is dan C4•
De essentie van de optimalisering is dan het afwegen van de da

lende set up kosten en produktiekosten bij vergroting van het

vastprogramma tegen de stijgende voorraadkosten.



\
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4.2 Voorraadkosten

De voorraad van het variabe1 programma is vo1gens (3. 10)

1/2·Qv-O.6+0.58/Dv

Vei1igheidsvoorraad 0. 16) s-0.51+0.3D +l.D +k(0.1+'II)v v
Voorraadverhoging door vastprogr. 1/2.Qy:-

---------------+

Tota1e voorraad: 1/2Q +0,58/n -0,03+D (1+0,30t+k(0,1+VI)+1/2.Q~v v v ~

Vo1gens §3.3, moeten we rekenen met een effektieve 1evertijd

1'- 1-1/2.Dr/D.itr - 1-1/2. Qr/D

Hierdoor wordt de voorraad:

v - 1/20 +0,58/n -0,03+D (1'+0,30)+k(0,1+VI)'''v v v

V(Q ,D ) - 1/2Q +0,58/D -0,03+D (1-1/2.Qr/D+o,30)+k(0,1+vr-1/2Qf/D)+1/2Qrv v v v v
(4. 1 )

Hierin is vo1gens( 3.17): k--1 /2, 41n« C'{' (Q +0,25D +0,6) )/( 0, 7+Vl' )
I V V

Qf wordt in principe berekend vo1gens Camp, zodat:

Voor D~D ge1dt dan dat:v



4.3 Kostenfunktie

.1 Stock out koeten

Voor de stock out kosten geldt volgens §2.6:

K2- .D.C 2 Deze koeten zijn geen funktie van Dvof ~ en

spelen in de verdere berekening due geen role

met Qf-
2Df C; ,

. )".1(1 h.
Df / C' Df C1C; C1C3 (D-D )C1

Q£ 3- 2 • 2 v

;'loor D D geldt: Qf
C1C;D _1/2Dv

C1C;
zodat:

r~~- v 2 2D ,
,/

39.

D C
K (Q D). v 3 6 _ ~D

3 v' v ~+O,25Dv+O, ~ v

.3 Produktiekosten

C1C;

2D

De totale afhankelijke kosten zijn nu:

K(Q ,D ) • K1(Q ,D ) + K2(Q ,D ) • K3(Q ,D ) + K4(Q ,D )
~ v v v v v v v v v
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(4.6)

Stel:

dan:

De kostentunktie 4.6 moet geminimaliseerd worden voor Dven Q~.

Twee methoden hiervoor worden in de volgende paragrafen besproken.

4.4 Optimalisering (1 e methode)

am het minimum van de kostenfunktie (4.6) te vinden, differentieren

we deze funktie naar Dy en ~ en stellen deafgeleiden gelijk nul.

dift. naar Q geeft:
y

dan:

Stel:

.. a

(4.BA)



dan:

We zoeken een poei tieve w&&rde,-rvan Q , dUB van y. Deze kunnen we
v

alleen krijgen door het + teken in verge 4.9 te gebruiken, omdat:

- beide ter~ee onder het wortelteken poeitief zijn.

- de term 2~ de grootste bijdrage aan y levert (overeenkomstig

de formule ~an Camp).

due:

Substitutie van 4.8A geeft de optimale waar~e voor Q :
I v
!

Q~ '~V2DvC3 + r d_ r _ O,25D - 0,6
v C v

1

r bepaald door 4.9

p bepaald door ~.7

Differenti@ren van de koetenfunktie naar D geeft:
- - - - - - - - - ---3if--

In alle andere termen vervangen we Dv

D oplossen uit 4.11 is een
v

Daarom stellen we'~ alleenv
i8 de term -0,58C1/D2 •

v

zeer moeilijke opgave.

in de belangrijkste term variabel, dit

door x.



Uitwerken van 4.11 geeft dan:

hierin is: x = Dv
p bepaald door.4.1

q bepaald door 4.8

Iteratie

4.10 en 4. 1 2 geven de optimale

van twae vergelijkingen:

~ • ~(Dv)

D+ • D+(Q ,D )
v v v v

waarden voor D en Q in de vorm
v v

De werkelijke optimale waarden voor 0. en D kunnen nu benaderd. v v
worden door een iteratieve procedure, waarbij om de beurt Q+ env
D+ berekend worden onder substitutie van de vorige gevonden Q~
1"'~(,'T'~ 11+reap: Dv voor Q resp. D •

v ""v v
Er is geen zekerheid dat een dergelijke iteratieve procedure ook

goed zal werken. Een nadere beschouwing van de aard van de ver

gelijkingen 4.10 en 4.12 gaf ons echter wel vertrouwen hierrn.

Vereenvoudiging:

In de formules 4.10 en 4.12 zijn een aantal termen van welke

verwaoht kan worden dat hun bijdrage in de uiteindelijke oplos

sing gering zal zijn. Door in de afleiding konsekwent de be

langrijke en de mihder belangrijke termen tl~ scheiden, zijn we

gekomen tot de volgende benaderingsformules voor Q+ resp. n+v v
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-B-2 - O,25D - 0,6,4 v

De grootte van het vast programma wordt steeds gevonden volgens:

Testen van de iteratieprocedure.

Om de procedure te tasten en om gegevene te verzamelen is een

programma geschreven, dat volgens de beschreven procedure D+
v

berekend voor zeer uiteenlopende waarden van D , 1 , C1 ' C3enC;)

en (C
4

-C4). De resultaten zijn in tabelvorm weergegeven in

de bijlagen 14a en 14b. Ala startwaarde is steede gebruikt Q -50v
De iteratieve procedure is hat eerst uitgevoerd m.b.v. de be-

naderingsformules 4.10A en 4.12~, vervelgens m.b.v. 4.12 en4.10.

Stel dat:

i - aantal iteratiestappen tot op heden

Qnew - nieuwe (verbeterde) benadering voor Q+v
+Qold - oude benadering veor Q

feutQ -IQnew -QOldl v

Dnew - nieuwe (verbeterde)benadering voor D+v
Dold - oude benadering voor D+v
foutD .IDnew - Doldl

Dan is de iteratie doorgezet iolang:

(foutQ>\0,01QOldlv foutD> \0, 01DOldl )1\ (foutQ>6, 61v foutD> 0,001) 1\ i<'1 0

Daarna is overgegaan naar iteratie volgene de formulae 4. 1 0 en

4. 12, met de gevonden resultaten als 8tartw~arden. Daze iteratie

is weer doorgezet zolang opnieuw aan bovenetaande eis werd vol

daan.



De conclueies die we zodoende uit de bijlagen 14a en 14b kunnen

trekken t.a.v. de iteratieprocedure zijn de volgende:

- De iteratieprocedure werkt in het algemeen goed en enel (meeetal

werd het eindreeultaat in enkele stappen bereikt).

- Een enkele maal komt er uit de iteratieprocedure als resultaat

dat D .0 en weI in een stap (X in de tabel). Dit betekent
v

echter niet dat D werkelijk nul moet zijn, maar dat de procedure
v

niet goed werkt. Omdat dit voornamelijk gebeurt in gebieden waar~

voor geldt dat D< 1, gebieden dus waarvoor niet zou gelden D» D ,
v

gaan de vooronderetellingen die we in onze berekeningen gemaakt

hebben niet meer allemaal Ope Het is duidelijk dat voor deze

gevallen geen vast programma gebruikt moet worden.

- De vereenvoudigde formulas geven voor de meeete gevRllen een

goede benadering. Daar waar de tendens tot het niet gebruiken

van een vaet programma aanwezig is, ie deze benadering slechter

of komt de iteratieprocedure niet binnen 10 etanpen mot een einde.

Dit komt omdat •• 1ij d~~te~atie niet enel genoeg gaat of omdat

hij in een etabiele cyclus verzeild raakt.

De resultaten zullen voor wat betrefd de keuze van D en voor
v

wat betrefd hun konsekwenties voor het model in hoofdstuk 6

§2 besproken worden.

4.5 Optimalisering (2emethode)

We gaan ook nu uit van de kostenfunktie 4.6 , differenti~ren

doze naar Q en D en stellen:
v v

"aK
--D ~Q ,D ) • F(D ,Q ) = 0v v v v

v

~K--Q (Q ,D ) • G(D ,0 ) • 0v v v ""'v
v

Het probleem is nu teruggebracht tot het oplosRen van 2 ni~t li..-";1,

neaire vergelijkingen met 2 onbekenden.-Een methode om dit te doen ale de partieel afgeleiden na~r G~

en Dv bepaald kunnen worden (hetgeen bij ons het geval is) is

de 2-dimeneionale Newton - Rapheon methode zoale o.a. beschreven

44.
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in het collegediktaat Nhmerieke Wiskunde I van de T.Il.E.

Ook bij deze methode worden verbeterde oplossingen gevonden

door iteratie. Er is de zekerheid dat iedere stap in de iteratie

procedure verbetering geeft, hetgeen met de vorige methode niet

het geval was.

Er is geen zekerh8id dat het nulpunt dat benaderd wordt het

enige is, zodat lokale extrema gedetekteerd kunnen worden.

Met deze 28 methode, die beter lijkt maar aanmerkelijk meer

rekenwerk vereist is door ons niet meer geUxperimenteerd.



\
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5. ~ SCHEDULING VAN RET VAST PROGRAMMA

5.1 Inleiding

46.

In de vorige twee hoofdstukken hebben we ons bezig gehouden

met de beantwoording van de vraag hoeveel van een bepaald produkt

in het vast programma gemaakt moet worden: nu willen we ons

bezig houden met de vraag wanneer en waar welk produkt gemaakt

moet worden. Dit onderdeel van de planningsprocedure is zeer

belangrijk omdat we uit een betere planning van het vast pro

gramma een groot deel van de winst die we van dit systeem ver

wachten hopen te halen.

De karakteristieken die dit planningsprobleem onderscheidt

van hetzelfde planningsprobleem zonder vast programma, zijn

de volgende:

- Er is geen kapaciteitsbeperking. De benodigde kapaciteit

wordt verschaft door de kapaciteit die over blijft voor het

variabel programma groter of kleiner te maken. Tijdelijke

diskrepantie tU8sen vraag en aanbod moet in het variabel pro

gramma worden opgelost.

De vraag is volledig bekend. De variantie in de vraag wordt

volledig in het variaQel programma opgevangen.

- Er is~ tijd~ planning beschikbaar. Doordat het vast

programma voor langere tijd geldig is, is het meer lonend om

veel inspanning in de planning te steken;.doordat het geruime

tijd van te voren gepland wordt, is meer tijd beschikbaar.

Onder deze voorwaarden moet getracht worden tot een uitgekiende

planning te komen voor dit vast nrogramma. De inspanning die

in deze planning gestoken wordt, moet goed gemaakt worden door

de teweeggebrachte kostenvermindering. Ze zal eerder lonend

zijn als het vast programma voor langere tijd hetzelfde kan brijven.



Het probl••• is ••n soheduling van produkt1.series over ma

ohines .n'tijd, waarbij ntet ieneT "l'odukt even frekwent in

produktie genomen werdt. Er zijn vele m&nieren om dit soort

proble.en aan te pakken, een algemeen geldende oplossing is

er niet.

Wij zullen ons in het vervolg beperken tot het geval van '~n

machine en ~~n eohelon. Daar dit gev&l z1ch in de praktijk

weinig voordo\, lijkt deze beperking nogal vergaand. We ver

wachten echter dat de procedure voor een machine en een echelon

een basis k&n opleveren voor ingewikkelder planningen. Boven

dien wordt bij uitbreiding naar meer machines en meer echelons

het probleem dermate situatie-afhankelijk, dat het vrijwel

onmegelijk lijkt om in een kort.tijdsbestek hierover zinvolle

generaliserende uitepraken te deen.

Ook veor het planntngsp~e'~eammet '~n maohine en ~'n echelon

is gee. pastlare oplossing voorhanden. Ee. deel van de ideUn

ontwikkeld in het proefschri£t van v. Meerendonk lijkt hier

veor zeker geschikt. Een door ons ontwikkelde vrij eenvoudige

heuristische procedure zal in dit hoofdstuk uit de doeken ge

4aan worden. De procedure begint met het vaststellen van ie':

C7clustijd van het vast programma; vervolgens wordt de volgerde

binne. het vast programma bepaald.

5.2. Vaststellen~ de Clclustijd~ het vast programma

Uit h£dst~zijn voor ieder produkt bekeni de grootte van

het vast programma Df evenals de set up kosten C3 en de voor

raadkosten e~ in het vast programma. Volgens Camp geldt nu

voor de optimale seriegrootte:

~
DC' ,

Q£ - 2. £, 3
C,

We kunnen nu voor ieder produkt de periodeduur definieren

als de tijd die idealiter verloopt tussen het 2 maal in produk

tie nemen van dat produkt:

>
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Deze periodeduur~i is van belang voor de bepaling van dp- cyclus

tijd omdat een produkt een geheel aantal malen in produktie ge

nomen moet worden tijdens een vast programma cyclus.

Andere faktoren die bij de vaststelling van de cyclustijd van

belang zijn zijn de volgende:

1. De aard van de afnamevoorspelling.

- Voor hoe lang is hij geldig? Verand~t het afnanepatroon

anal?

- Hoe groot is de spreiding? Hoe goed is het incourantrisico

doorberekend bij de optim,alisatie van Dv?

2. Bewakingsregels. Wordt bij te hoge voorraad gesignaleerd,

en het vast programma eventueel gecorrigeerd? Hoe snel?

Wordt gesignaleerd als de afname van een produkt boven ver

wachting stijgt? (te veel produceren in n ).
v

3. Kalenderfa.ktoren. Om redenen van overzichteli,ikhein kan

men het bv. nuttig vinden dat de vast nrogrammacyclus een

geheel aantal maanden duurt.

4. Hoe lang moet de cyclus minstens duren om het nredikaat

"vast programma" waar te maken?

Een mogelijke procedure die met bovenstaande faktoren en met

de periodeduren van de diverse produkten rekening houdt is de

volgende:

1. Bepaal de maximale cyclusduur op grond van 1 en 2 en eventueel 3.

2. Kies\het produkt met de grootete periodeduuri[.. Is deze
1

periodeduur kleiner dan de maximale cyclusduur? 7,0 nee,

dan hoort het produkt niet in het vast programma thuie.

3. Stel op grond van 4 en eventueel 3 een minimaal gewenste

cyclusduur vast.
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4. is de periodeduur veel kleiner dan de minimaal gewenste cycluB

duur? Zo ja, hoe komt dit? Wat moet een eerate achatting

voor de cycluaduur zijn?

Zo nee, dan wordt de voorlopige cycluaduur • 21:i , ga door.

5. Neem van de overblijvende produkten dat met de grootate neri

odeduur. Kombineer de periodeduren tot een cycluaduur (bij

voorkeur een soort kleinate gemene veelvoud), die tU8sen de

maximale en minimale cyclusduur inligt. Bij moeilijkheden

de seriegrootte of eventueel de verhouding Df/D wijzigen.v
Ligt de cyclueduur nu al star vast?

Zo nee, ga naar 4
Zo ja , ga door.

6. Pas de andere produktieseries aan aan de cyclusduur.

Stel: cyclusduur = T

aantal malen in produktie nemen van produkt i tijdens

een cyclus is m.
T 1

m! = L-.
1 1~1

dan is mi de afronding van mi naar de aanliggende integer die

de minste kosten geeft per geproduceert produkt. Om het ge

heel sluitend te krijgen moet de seriegrootte Q en/of het

vast programmadeel lichtelijk gewijzigd worden.

5.3 Volgordebepaling in het vaat p£2gramma

Het volgordeprobleem voor het vast programma is geen eenvoudige

zaak. Het op volgorde zetten van produktieseries met minimali

sering van de omstelkosten als deze series allen e~n en slechta

eenmaal gefabriceerd moeten worden is een zuiver travelling

salesman probleem, dat met behulp van bv. de branch and bound

methode opgelost kan worden. (Zie o.a. Ford & Fulkerson). De

moeilijkheid is dat tijdens ~~n vast programmacycluB de meeste



produkten meerdere malen in produktie genomen moeten worden,

liefst op equidiatante tijdstippen. Een kant en klare oploBsing

hiervoor kan hier niet gegeven worden; we zullen met het aangeven

van richtlijnen en de hiervolgende procedure, bestaande uit 5

atappen moeten volstaan. Uiteraard is deze procedure slechts

een van de vele mogelijke.

1. Beaohouw de produkten die~ vaak tijdens .en~ programma

.2,yclus gefabriceerd worden als'(g'!'oep. Maak voor iedere groep

een afzonderlijke planning die aangeeft wanneer de betreffende

groep uit het oogpunt van equidistantie in produktie genomen

zou moeten worden.

50.

2. Schuif de planning~ de afzonderlijke groep~ in elkaar

~ot een gij6ombi~eerde planning, die het vast programma vult.

voorbeeld:

De handelwijze van stap 1 en 2 is in bijlage 12 verduidelijkt

voor het geval er 3 groepen produkten zijn, nl. a1 : ••• an ,

b1•••• bm en c1 •••• ck ' die resp. 6, 4 en 3maal per vast program

macyclus gefabriceerd moeten worden. De totale vast programma

cyclus duurt 24 tijdseenheden. De eerste drie lijnen (bijlage 12)

geven de produktieplanning voor de groepen a, b en c afzonder

lijk weer op een horizontale tijdas. De getrokken lijn betekent

dat de betreffende groep geproduceerd wordt; de onderbreking

dat dit niet gebeurt. Zoals te zien is is aangenomen dat de

oomplete groep a. b of c resp. 2, 1.5 en 2 tijdseenheden vraagt.

De gecombineerde planning is van links na&r rechts uitgewerkt

volgens de regel: ~ steeds a.ls volgende die groep in'fproduk

tie die het eerate in produktie ~ moeten komen volgens de

groepsplanningen afzonderlijk. We beginnen met a in te plannen

(omdat a het ~kst gefabriceerd wordt). Hierna komt groep b

aan de beurt, die klaar is op tijdstip 3.5. Dan geldt dat met

de produktie van 0 begonnen moet worden tussen t-O en t-6; met

b op t.8 en met a op t-4. Daar a het eerste aan de beurt is



-1-1- +

wordt hij als volgende ingepland; klaar op t=5.5.

Dan geldt: c starten tusaen taO en t=6; b op t=8 en a op t=8.

Ala volgende in de gecombineerde planning komt dUB groep c

aan de beurt. Zo doorwerkende komen we tot de op de bijlage

aangegeven produktievolgorde.

De groepen worden in de gecombineerde planning niet meer op

equidiatante tijdstippen in produktie g~nomen, hetgeen het

voorraadverloop ongunatig bti!nvloedt. In ons voorbeeld (bijlage 12)

geldt voor de tijdsverschillen tussen het 2 maal in produktie

nemen van een groep:

produkt a: planning 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 ~= 24

werkelijk 3t- 4 - 3t- 5t- 2 - 5t
verschil t - 0 t 1t- 2 1-t (

~= 6

produkt b: planning 6 6 6 6 ~ ... 24

werkelijk 7t - 5t - 5t - 5t
verachil 1.ft- - t t t .. i.- 3iG

produkt c: planning 8 8 8 £= 24

werkelijk 7-~ - 9 7-~

verschil t 1 t i= 2

1"0*" A LJ 72

De 80m van de verschillen is 11, dit is 15,3 %van het totaal 72.

Deze 15% kan een maat zijn voor de achteruitgang in equidistan-

tie.

De procedure zou nu voltooid kunnen worden door de produkten

in een groep t.o.v. elkaar :tn optimale volgorde te zetten.

Beter is het echter om zoveel mOg'elijk produkten in een volg-

ordebepaling te betrekken, hetgeen ons leidt tot de volgende

stap in de procedure.

3. Splits het vast programma in ~ groot mogelijke intervallen

(te beginnen bij.t=O), ZQ dat in geen .interval ~ produkt

~ dan een maal geproduceerd wordt.



4. Zet de produkten in ieder interval in optimale volgorde t.o.v.

elkaar. Zoek meerdere (bijna) optimale oploseingen •

~: De idee is om zoveel mogelijk produkten in een volgorde-

bepaling te betrekken; daarom moetBn de intervallen zo

groot mogelijk zijn. Om te bereiken dat de scheduling ale een

eenvoudig traveling salesman probleem opgelost kan worden,

stellen we de beperking dat geen produkt meer dan een maal

gefabriceerd mag worden.

In het voorbeeld van bijlage 12 wordt van taO tot t=3.5 de

groepen a en b gefabriceerd (interval 1). Omdat bij t=3.5 de

groep a voor de 2e maal gefabriceerd wordt, begint daar het

28 interval. Dit tweede interval gaat door tot t=7.5, waar weer

groep a in produktiB genomen wordt. Bij t=15 doet zich een

moeilijkheid voor. Als we van taO naar achteren toewerken, zou

het logisch zijn om de periode van t.11 tot t=16.5 ala een in

terval te nemen. Het volgende interval zou dan echter slechta

2 tijdseenheden duren en aIleen de groep a omvatten. Daar het

minder zinvol lijkt om het ene interval heel groot te maken en

het andere heel klein, en bovendien het optreden van dit ver

schijnsel een gevolg is van de niet gewenste afwijkingen die

zich onder 2 voordoen, zullen we in dit soort gevallen een op

IOBsing kiezen zoals op bijlage 12 gedaan is; t.11 tot t.15 ie

een interval met a en c en t=15 tot t:1B.5 ie het volgende met

a en b.

~: In one voorbeeld betekend dit dat in interval 1 de produk-

ten van groep a en b t.o.v. elkaar geschedued worden; in

interval 2 de produkten van groep a en c etc. Deze scheduling

kan bv. gebeuren met een branch and bound methode m.b.v. de

computer. We zoeken meerdere optimale of bijna optimale oplos

singen om de vijfde en laatste stap beter te kunnen uitvoeren.

5. Verbeter i! eguidistantie door keuze ~ de meest geschikte

oplossing (optimaal of bijna optimaal voor wat betrefd de om

etelkosten) ~ door paarsverwisseling
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Evaluatie:

ne hier gesohetste methode is vrij ingewikkeld en vergt nog

tamelijk veel tijd. Slechts de stap 4 kan door de computer

uitgevoerd worden. Stappen 2 en 3 maar vooral stap 5 vergen y

veel arbeid. Tooh lijkt de methode niet te ingewikkeld om in

een konkrete bedrijfssituatie toegepast te worden.

Voorwat betrefd het

duled wordt lijkt de

bedraagt dit meeetal

maal mogelijk is.

aantal produkten dat t.o.v. elkaar gesche

oplossing redelijk. In ons voorbeeld
2

2 van de 3 groepen, dus /3 van wat maxi-

De fouten tegen de equidistantie worden voornamelijk gemaakt

in stap 2. Hieraan schijnt t.g.v. stap 3 en 4 niet veel te

veranderen. Weliswaar treden door de volgordebepaling verschuiv

ingen op; ze schijnen de eerder gemaakte fouten eerder te ver

kleinen dan te vergroten. In stap 5 kan enkel een verbetering

optreden. We verwaohten dus voor.de totale procedure een groot

teorde van fouten zoals berekend bij stap 2, dit is een fout

tegen eq_idistantie van '5~. Ale deze fout tot uitdrukking
I

komt in een veranderde seriegrootte, betekend dit een kosten-

verhogend effekt dat Teel kleiner is dan '5~ (ongeveer ~,.

Er zijn uiteraard vele andere methoden mogelijk om het volg

ordeprobleem binnen het vast programma op te lossen, zeker ook

batere.

Nadat de volgordebepaling voltooid is, kunnen opnieuw serie

groottes bepaald worden. Hierna kan de bepaling van de cyclus

~n de in dit hoofdstuk behandelde volgordebepaling opnieuw ge

schieden.

Veel zal bij de keuze van de schedulingsprocedure afhangen

van het kostenpatroon dat zich in een bedrijf voordoet. Vooral

de matrix van omstelkosten is van belang. Als de verschillen

groot zijn is een goede volgordebepaling belangrijk en zullen

seriegroottes aangepast worden. Zijn de verschillen klein,

dan kan het handhaven van een goede equidistantie belangrijker

zijn ~an een goede volgordebepaling.
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5.4 Voorbeeld ~ een volgordebepaling

De stappen 1, 2 en 3 uit de vorige paragraaf werden daar toegelicht

aan de hand Tan het voorbeeld met de 3 produktgroepen a, b en c (zie

bijlage 12). Voor het verbeteren van de equidistantie (stap 5 ) is

nauwelijks een algoritme te geven. Om toch te verduidelijken hoe

dit probleem aangepakt kan worden zal in het volgende het voorbeeld

geheel uitgwerkt worden. Gebruik wordt hierbij gemaakt van de matrix

Tan omstelkosten zoals weergegeven in bijlage 13.

We hebben te maken met de combinaties ab, ac of abc in de diverse

intervallen (bijlage 12). De scheduling per interval is gebeurd met

een programma van de rekengroep van degroep O.R., dat werkt volgens

de branch and bound methode. Dit programma werd door de rekengroep

gewijzigd, zodat het meerdere (bijna) optimale oplossingen afgeeft.

De meest relevant lijkende oplossingen waren voor ons voorbeeld ale

voIgt:

(In de groep a zitten de produkten 1tl 8, in grpep b 9t/m14 en in
m

groep c 15t/m20).

groep oms tel
kosten

volgorde

31 1 11 7 8 12 14 ~ 6 13 5 9 2 10
--- =--

ab 32 1 11 2 4 3 5 14 8 12 6 13 7 9 10
z

32rl 1 11 4 :3 5 14 8 12 6 13 7 9 2 10

49 1 16 4 18 20 19 3 -2 7 8 6 2 15 17

ao 50 1 15 17 16 4 18 ·£-Q-----J.!Lr -I---l. 7 8 6 2

50 1 15 16 4 18 20 19 3 5 7 8 6 " 17c.

40 1 2 10 16 14 19 3 20 4 18 13 5 7 8 12 6 11 15 17 9

20
112

4abc 40 1 11 15 12 "19 3 18 14 8 6 13 7 5 9. 2 10 16 17
s

40 1 11 15 2 10 16 17 12 19"3 20 4 18 14 8 6 13 7 5 9

fig. 5.1

De sa••nhang die de oplossingen voor dezelfde groep vertonen ie verduidelijkt

m.b.v. de getrokken lijnen die gelijke subtoure aangeven. De bedoeling

is nu om de overgang van de ene naar de andere groep zo te regelen

dat de equidistantie zo goed mogelijkugehandhaafd blijft. Omdat de

overgang van ab naar ac en terug zich het meest voordoet, zullen
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we deze hat eerst bekijken. Daarna zullen we de overgang naar abc

hierin betrekken.

Combineren~ ab ~ ~

Een nadere beschouwing van figuur 5.1. leert ons dat de derde moge

lfjkh~d voor ab Teel lfjkt op de eerste twee van ac. We zullen daarom

deze 3 mogelfjkheden als uitgangspunt nemen en ze nogmaals weergeven

(fig 5.2).

groep kosten volgorde

ab 32 1 11 4 3 5 14 8~7 ~/~5
10

I I
ac 49 1 16 4 18 20 19 3 5 i

. 7 ~ 6 17
I

6ac 50 1 15 17 16 4 18 20 19 3 5 7 8 2

riguur 5.2

De bedoeling is om (bijna) optimale oplossingen voor de groepen ab

en ac te vinden waarvan de produkten 1 tim 8 (groep a) op ongeveer

dezelfde plaats staan. Daar de eerate twee oplossingen van fig. 5.2

ann deze eis goed voldoen, zullen we ze ongewijzigd over nemen als

volgorde voor ab resp. ac.

Combineren ~ ab ~ !£ met abc

We gaan de gevonden oplossingen voor ab en ac samensmelten tot een

oplossing voor abc zoals ~ v.w.b. equidistantie ~ moeten zijn.

Deze oplossing vergelijken we met de oplossingen van 11K 5.1. (mini

male omstelkosten) teneinde een compromis te vinden.

Omdat de overgang van ac naar abc zich slechta via ab voordoet,

beginnen we met ab als uitgangspunt te nemen. Vervolgens betrek

ken we de produkten c in de planning door ze vanuit de planning

ac op overeenkomstige tijdstippen in de planning ab tussen te voe~en

(rig. 5.3). De verkregen combinatie is de volgorde voor abc, die

gewenst is uit het oogpunt van equidistantie.



groep volgorde

ab 1 11 4 3 5 14 0 12 6 13 7 9 2 10

ac 1 16 14 18 20 19 3 5 7 8 6 2 15 17

abc 1 11 16 4 18 ~' 20 5 14 19 8 12 6 13 7 9 2 15 10 1 ~

fig. 5.3

Voor het v8rgelijken van deze oplossing met de oplossingen van fig. 5. 1

zullen we ze onder elkaar weergeven:

gewenste volgorde voor equidistantie:
I

16 6abc 1 11 4 18 3 20 5 14 " 19 8 12 13 7 9 2 15 10 17

gewenste volgorde voor.omstellen:

abc 1 2 10 16 14 19 3 20 4 18 13 5 7 8 12 6 11 15 17 9
1 11 15 12 19 3 20 4 18 14 8 6 13 7 5 9 2 10 16 1"7,

1 11 15 2 10 16 17 12 19 3 20 4 18 14 8 6 13 7 5 9

fig. 5.4

In de mogelijke oplossingen wordt nu geschoven en tussengevoegd

tot een redelijk resultaat is bereikt. Hierbij wordt ook gebruik

gemaakt van de matrix van omsielkosten. Een van de oplossingen

lie gevonden kunnen worden is in ieder geval de volgende:

oplossing voor abc:

1 16 14 19 3 20 4 18 13 5 7 8 12 6 11 1 5 17 9 2 10

Het grootste gedeelte van deze oplossing (streep) kont overeen

met een van de optimale oplossingen van de scheduling van abc puur.

Een voorlopige beoordeling van deze oplossing is weergegeven in

fig. 5.5. In de derde rij is de gekozen oplossing weergegeven.

Daaronder (laatste rij) de omstelkosten voor iedere overgang. De

som van de omstelkosten is 42 of met de overgang 10-1 meegerekend

43. Dit is slechts 3 eenhaden van het optimum voor groep abe.

op rij 2 is de oplossing weergegeven zoals ze voor een goede eqiu

distantie gewenst was. Op rij 1 is tens lotte voor ieder element

van rij 2 het verschil tussen zijn plaats op rij 2 en rij 3 weer

gegeven. Daze grootheden kunnen een maat zijn voor de verstoring

van de equidistantie.



------ ------------ ------ --- ---,.--------------------------~-------

1 fout in equidistantie 0 13 1 3 3 1 1 2 6 6 1 1 1 5 4 2 2 2 1 3 {-58
2 volgorde voor equidistantie 1 11 16 4 18 3 20 5 14 19 8 12 6 13 7 9 2 15 10 17

3 gekozen oplossing abc 1 16 14 19 3 20 4 18 13 5 7 8 12 6 11 15 17 9 2 10

4 omstelkosten 5 1 2 2 5 2 4 4 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 £.42

figuur 5.5

groep omstelkosten volgorde
nu minimum

ab 33 31 1 11 4 3 5 14 8 12 6 13 7 9 2 10

ac 49 49 1 16 4 18 20 19 3 5 7 8 6 2 15 17
abc 43 40 1 16 14 19 3 20 4 18 13 5 7 8 12 6 11 15 17 9 2 10

figuur 5.6 oplossing volgordebepaling.

De som van de equidistantiefouten is 54 (plaatsen) (zie fig. 5.5). In het algemeen is een oplossing waarbij

deze som kleiner is _it het oogpunt van equidistantie beter. Een nauwkeuriger evaluatiemethode voor de

kwaliteit van de gehele oplossing zal nog volgen.

De complete oplossing voor het volgordeprobleem is nu als in fig. 5.6. We zien dat een redelijke equidi

stantie bereikt is ten koste van een slechts geringe vermeerdering van de omstelkosten (33+49+43=125 in

plaatB van 31+49+40=120). In hoeverre dit steeds magelijk is, hangt af van de Matrix der omstelkosten.

Juist omdat er geen vaste ~rocedure is die tot de goede oplossing leidt, lijkt het van groat belang om

een vrij eenvoudige manier te vinden om uit te ••ken:thoe goed de oplossing eigenli~k is. De som der omstel

kosten is hiertoe ~~n maat. Voar wat betrefd de equidistantie zal een goede meetmethode in de volgende

paragraaf behandeld worden.
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5.5 Kwaliteitsberekening~ ~ gekozen oplossing

De kwaliteit van de oplossing kan aangegevan worden door de"equidiatan

tie te vergelijken met wat gewenst is en de omstelkosten met het op

timaal haalbare.

Een dergelijke kwaliteitsbepaling is zeer belangrijk omdat ze het mo

gelijk maakt om van meerdere oplossingen aan te geven welke de ueste is.

We zullen de methode volgen aande hand van het eerder gebruikte voor

beeld.

5.5.1 Omstelkosten

De omstelkosten die tijdens de gehele vast programmacyclus gemankt

worden vergelijken we met de omstelkosten die gemaakt zouden worden

als we voor ieder van de in bijlage 12 aangeduide intervallen de op

timale scheduling zouden gebruiken. We hebben te maken met 3 manl

groep ab, 2 maal groep ac en een maal groep abc tijdens een cyclus.

De omstelkosten worden dus:

werkelijk

3l( groep ab..

2)( groep ac",

groep abc '"

3x32", 96

2x49- 98

43
+

231

optimaal

3 x: 31 .. 93

2 x. 49 '" 98
1 )(.40 .. 40

+

231

De verhoging der omstelkosten in stap 5 bedraagt voor ons voorbeeld

dus slechts 6 eenheden of 2,6%

5.5.2 Eguidistantie

Zoals in bijlage 12 te zien is, is de tijd die er zou moeten verlopen

tussen het 2 maal in produktie nemen van hetzelfde produkt uit groep

a (bv. het eerste) 4 tijdseenheden. Voor de produkten b en c bedraagt

di t resp. 6 en 8 tijdseenheden. Door nu deze tijden te vergeli;jken

met de tijden die er werkelijklzullen verlopen als we de voorgestelde

Oplossing zullen gebruiken, vinden we een maat veer de kwaliteit van

de eplossing.
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De bec~fering (vooral van de werkelijke t~den) is veel werk, maar niet

zo veel als op het eerete gezicht lijkt, omdat er indde scheduling

een groot stuk herhaling zit.

Om de werkelijke tijden te kunnen berekenen, nemen we aan dat de pro

duktie van een serie van een produkt uit groep a voor ieder produkt

van groep a even lang duurt. Hetzelfde nemen we aan veor groep b en

groep c. De produktie van de groepen a, b en c kost resp. 2,1t en2

tijdseenheden (zie bijlage 12). a,b en 0 hebben resp. 8, 6 en 6 pro

dukten, zodat:

De produktie Tan een serie uit groep a kost 2/8 - t tijdseenheid

" " " " " " " b ,,1,51 1 "6- 4
2 1

" " " " " " " 0 " 16- 13 "

Om het r.kenen te vergemakkelijken vermenigvuldigen we de tijdas met

12 zodat geldt:

voor de werkelijke produktieduur: :gewenste periededuur:

produkt uit groep a: 3 eenh. groep a: 12 " 4 -48 eenheden

" " " b: 3 " " b: 12 X6 = 12 "
" " " c: 4 " " c: 12 X 8 = 96 "

Uit bijlage 12 blijkt dat we te rnaken hebben met:

produkten a: 2X overgang ab-ac enterug; 1 x ab-abc en terug

1 ><. ac-ab-abc en terug"
" b: 2 X.

c: 1 X

"
"

ab-ac-ab

ac-ab-ac

1 ><. ab-abc " "

We gaan nu voor iedere overgang voor de relevante produkten de verschil

len tusaen werkelijke en gewenete tijd tussen 2 maal in produktie nernen

bepalen.

Overgang ab - ac

ab ....1 11 ·4 :3 .5 14 ·8 12 ,6 13 '7 9 .2 10
f I I I
\ 1 ( 4

I :20
. ,

16ac 16 ~ 18 19 \ 3 5 \7 8 2 \ 15 '1\

\...
\8

'0 \ \ ..
gewnate tijd voor 48 48

4
48 "48 48 ~8 48

produkt uit rij 1

werkelijke tijd 42 43 55 55 55 52 40 43

verschil 6 5 7 7 7 3 8 5
som der fouten - 48
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overgang ac-ab

ac 1 16 4 18 20 19 3 5 7 8 6 2- 15 17
ab 1 11 4 3 5 14 8 12 6 13 7 9 2 10

gewenste tijd 48 A" 48 48 48 48 48 48 481

werkelijke tijd48 47 35 35 50 35 35 47
fout 0 1 13 13 2 13 13 1 -r'L~ .')-IY

de Born der fouten '" 58

overgang ab-abc:

ab 1 11 4 3 5 14 8 12 6 13 7 9 2 10

abc 1 16 14 19 3 20 4 18 13 5 7 8 12 6 11 15 17 9 2 10

gewenst 48 72 48 48 48 72 48 72 48 72 48 72 48 72
_C\

.-'b

wer~~,lijk42 85 57 48 61 61 61 43 46 66 66 66
_II-

34 61 ~b

rout 6 13 9 0 13 38 13 13 29 2
18____ som-74 (voor prod. a)

11 6 6....... som_103( " " b)

overgang abc-ac

abc 1 16 14 19 3 20 4 18 13 5 7 8 12 6 11 15 17 9 2 10

ab 1 11 4 3 5 14 8 12 6 13 7 9 2 10

gewenst 48 " . 48 48 48 48 48 48 72 72 48 72? 12 72 72
werkelijk66

74
61 51 65 48 62 48 25 48 '23 30 42:;0

fout 18 13 3 0 14 0 0 30 6
_0..

2 7 25 23 30~'"

de som der fouten voor produkten a .. 54

de'som der fouten voor produkten b '" 117

oTergang ab-ao-ab

Deze overgang is slechts vah belang voor de produkten b. Voor al deze

produkten geldt dat tusBen 2 maal in produktie nemen precies de gehele

groep ab (42 tijdseenheden) en de gehele groep ao (48 eenh.) de revue

passeert f zodat:

gewenete tijd '" 72

werkelijke tijd '" 42 + 48 '" 90

rout per produkt '" 18 • som der fouten ie 6 ')(.18 - 108



som dar foutan • 6 x. 6 ... 36

overgang ac-ab-ac

Wat ~o.enoemd gold voor de produkten b, ge14t hier voor de produkten

0, zodat:

gewenste tijd m 96

werkelijke tijd ... 90

rout per produkt • 6

overgang ac-ab-abc

ac-ab 1 16 4 18 20 19 3 5 7 8 6 2 15 17 ••• ab.42 aenh •••

abc 1 16 14 19 3 20 4 18 13 5 7 8 12 6 11 15 17 9 2 10

gew.net 96 96 96 96 96 96

weri:eljJk 90 101 93 82 99 99

tout 6 5 3 14 3 3 som • 34

overgang abc-ab-ac

abc 1 16 14 19 3 20 4 18 13 5 7 8 12 6 11 15 17 9 2 10

ab-ac ab·42eanh•••• +•• 1 16 4 18 20 19 3 5 7 8 6 2 15 17

gewenst 96 96 96 96 96 96

werkeljjk 108 116 105 94 99 99

tout 12 20 9 2 3 :5 SOD ... 49

Voor,da som der fouten vindan

2 li( ab-ac • 2 x. 481
- 2}(.1162 )( ac-ab ... 2 x. 58

we nu:

IS ... 212

1 )(,. ao-ab-ac •

1 x.. ac-ab-&bc-ab-ac • 34 + 49 ...

1x.ab-abc ... 103 + 74 m 177

1 x. abc-ab • 117 + 54 m 171

348 ..

2 )( ab-ac-ab ... 2 X. 108 ...

+
-348

216

36

83

Totale 80m der fouten •
-----+

895

De cyclustijd van het vast programma ... 12><.. 24 ... 288 aenheden.

De totale som der periodeduren is: aantal poduktanx.cyclustjjd

.. ... 20 x 288 ... 5760 eenheden.
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De som der fouten is dan 15,5%~15% van de som der per10deduren

Conclus1e: De som van de gemaakte fouten bedraagt ongeveer 15% van de

eom der periodeduren (ale rout gedefinieerd wordt als de

absolute waarde van het verschil tussen (om equidistant1e) gewenste

periodeduur en~werkelijke periodeduur:) Een periode is de tijd tussen

2 maal bestellen). Deze fout is gering ale we bedenken dat bij de

planning van de groepsvolgorde (§5.3 stap 2 blz. 51) reeds een rout

van ongeveer 15% is gemaakt. De in stap 2 gemaakte rout is dUB door

de vermindering van de omstelkosten m.b.v. stap 4 en 5 niet vergroot.

Van de omstelkosten hebben we gez1en dat ze 2,6% liggen boven het op

timaal haalbare bij scheduling per periode. Moeilijk is te zeggen

hoeveel bespar1ng nog bere1kt zou kunnen worden als we m~'r produkten

in een scheduling betrekken. (In ons voorbeeld was dit gem. ongeveer

2/
3

van het totaal). Omdat echter de eis van equidistantie (met ver

echillende periodeduren) en het betrekken van alle produkten bij een

volgordebepaling volgene minimale omstelkosten, nu eenmaal strijdig

zijn, lijkt het weinig zinvol om krampachtig te proberen steeds meer

produkten in een scheduling te betrekken. De beperking voor wat dit

betrefd lijkt door de verdeling in imtBrvallen op bijlage 12 vrij ,goed

aangegeven.

De hier behandelde meetmethode geeft in ieder geval een steeds bruik

bare vergelijkende maat voor de kwaliteit van de gevonden oplossing(en) •

• ) Als deze fout tot uitdrukking komt in een veranderde seriegrQotte

is het koetenverhogend effekt ongeveer (0,15)2 = 0,02 =~



6. DISCUSSIE OVER ~ PLANNINGSYSTEEM

6.1 De lea ill de historie

Alvorens de discussie over het planningsysteem vast en aanvul

programma (FAP) te openen, l~kt het zinvol de (korte) historie

van FAP bij de N.V. Philips te beschr~ven, waar in een koolweer

standenfabriek FAP gedurende ongeveer 2 jaar in bedr~f is geweeet.

Deze historie wordt hier beschreven zoals ze gedestillerd is uit

gesprekken met personen die,nauw b~ de invoering en/of werking

van het systeem betrokken zijn geweest en uit de literatuur (1)

(2) (3) en(11).Deze personen kwamen uit de volgende afdelingen:

fabriek, T.E.O., ISA en comm. afd. Over het succes van het

eysteem zijn de meningen verdeeld evenale 6ver de noodzaak en de

redenen om er mee te stoppen. Wel is het duidelijk dat de historie

van FAP niet begrepen kan worden zonder de conjuctuur in de markt

hierin te betrekken.

Het planningsysteem is gestart rond 1965 en heeft naar bevrediging

gewerkt tot eind 1967. De moeilijkheden begonnen toen door een

verminderde vraag in het begin van 1967 de voorraden begonnen op

te lopeno Genoemde oorzaken voor de verminderde vraag zijn:

- Algehele verslechtering van de conjuctuur.

- Tijdelijk effekt doordat afnemers vertrouwend op de korte lever-

t~den van het supply-centre (door FAP) hun eigen voorraden af

bouwen. Dit afbouwen wordt versterkt door de angst voor te

hoge voorraden in de slechtere conjuctuur.



- Deklanten hadden kort daarvoor in een overspannen markt zitten

majoreren.

Van hogerhand is in deze tijd van algehele versleohtering de opdracht

gekomen om de voorraden te verlagen. De koolweerstandenvoOrraad

viel hier uiteraard ook onder. Er werd daarom overgegaan tot kor

ter werken in het supply-centre. Oo~ werden door de commerciele

afdeling aktiviteiten verrioht om de verkopen te vergroten. Toen

de resultaten van deze aktiviteiten merkbaar werden (mei) was in

middels de algehele martsituatie weer verbeterd.

Vanaf mei 161 doet zich dan de situatie voor van een fabriek met

lage voorraden, die de vraag niet b~ kan benen in een snel aantrek

kende markt. Door de reakties van de diverse partijen op een der

gelijke situatie (circulerend~)ordersbij detaillisten, die voorraad

willen opbouwen en gaan maJgreren) wordt de situatie nog verscherpt.

1) Door deze situatie van onderkapaoiteit en door de maatregelen

die genomen werden om aan deze situatie het hoofd te bieden, bleek

het eyeteem zoals het b~ de N.V. Philips gerealieeerd was veel

moeilijkheden te geven.

2) Tegel~kertijd was in het Bupply-centre een verbetering van het

produktieproces doorgevoerd. (andere machines) die het omstellen

makkel~ker maakte, waardoor een deel van de rechtvaardiging van

FAP wegviel. In deze eituatie heeft de commerciele afdeling het

systeem laten vallen.

Het iB dUB duidelijk een eamenloop van verschillende omstandig

heden geweest die tot de afschaffing van het systeem geleid hebben,

waaronder ale belangr~kete de overspannen markt. We zullen onder

staaad de moeilijkheden en hun oorzaken een voor een bekijken:

1. De markt was dermate overspannen dat er sprake was van een echt

kapaciteitstekort. Er waren in het systeem maatregelen ingebouwd

om.bij kleine tijdelijke afw~kingen vraag en aanbod met elkaar in

overeenstemming te brengen. Deze maatregeien konden geen uit~

komst bieden.

+) Met circulerendoe orders bedoelen we dat klanten als ze bij de

eerste detaillist het produkt niet kunnen krUgen, het bij een
ander proberen etc. Voor de gezamelijke detaillisten is het
dan net of er meerdere orders zijn.
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2.Inhet systeem was een bewaking voor te anel stijgende vraag ge

pland. Klanten mochten maar in beperkte mate van een tevoren

opgegeven orientatie afwijken. Deze bewaking is niet gebruikt.

In het bijzonder t.a.v. de hoofdindustriegroep R.G.T. (de grootste

klant) geldt dat deze bewaking ook niet goed verricht kon worden

omdat hun ordergegevens rechtstreeks vanai tape, zonder menselijke

tussenkomst in het komputersysteem verwerkt werden en de bewaking

niet in het computersysteem ingebouwd was. Bij een dergelijk

systeem dat automatisch beslissingen neemt t.a.v. orderbevestiging

krijgt in deze situatie de order die het eerste binnenkomt (onaf

hankelijk Tan de grootte van die order) in zijn geh.el voorrang,

ook al heeft de comm. afd. hierover andere idee@n. Deze automat

ische voorrang ~ strijdig met de gedachte ~an de ori~ntaties ~

zeker met een organisatoische constrain zoals ~ leververplichting

aan de hoofdindustriegroep R.G.T.

'.Er werd getracht om het kapaciteitstekort op te vangen door aan

kopen extern. Voor extern aangekochte weerstanden werd hetzelfde

codenummer gebruikt. Omdat deze weerstanden aIleen aan interne

afnemers verkocht mochten worden zouden ze apart behandeld moe ten

worden. Met ~en codenummer was dit in het geautomatiseerde systeem

niet mogelijk, hetgeen uiteraard tot moeilijkheden aanleiding gaf.

4.De externe aankopen werden niet aIleen door het supply-centre

gedaan, maar ook door de afnemers (hoofdindustriegroep R.G.T.),

die dan als de externe aankoop gelukt was tar elfder ure de be

stelling afzegde. De geautomatiseerde ordertoewijzing werd hier

door verstoord.

5.De extern. aankopen zijn vooral in de courante typenummers ~daan.

Door deze aankopen wordt dan het vraagpatroon naar de fabriek

verstoord (een versbhuiving van de courante naar de minder couran

te typenummers). De planning~ het vast programma verliest

hierdoor zijn geldigheid en zou hergedaan moeten worden, wat niet

gebeurd is. Gezien het wisselende karakter van deze externe

aankopen lijkt het overigena moeilijk om in zo'n situatie nog tot

een vast programma voor voldoend lange termijn te komen.

Bij aldeze moeilijkheden was bovendien de drang die van de fabrikage

kant werd uitgeoefend om het vast en aanvul programma te handhaven
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door vermindering van de omstelkosten (door technische verbetering)

vrijwel weggevallen. Dit alles leidde tot afschaffing van het sys

teem.

De conclusies die we uit het voorgaande kunnen trekken zijn de

volgende:

1. Een belangrijk deel van de moeilijkheden lag op het gebied van

de automatisering van het systeem en had weinig te maken met

de scheiding tussen een vast en eenaanvulprogramma. Een belangrijk

gedeelte van de voordelen (gernakkelijke orderafhandeling e.d.} lag

eohter ook op dit gebied.

2. Een voordeel van het systeem zijn de lage omstelkosten. Als om

stelkosten niet belangrijk zijn, zal er vanuit de fabriek weinig

behoefte aan FAP bestaan.

3. Verlaging van de totale voorraad kan een winstpunt zijn. Als

het supply-centre en de afnemera onafhankelijk van elkaar sub

optimalisatie doen, zal dit argument echter niet lang standhouden.

Het argument zal aIleen bruikbaar zijn ala de kortere levertijd

belangrijk .'S (bv. voor behoud van de marktpositie) of als hij

doorbBrek.nd kan worden naar de klant.

4. Bij de opzet van het systeem moet goed rekening gehouden worden

met de mogelijkheid van een kapaci tei tstekort. Er moet duidelijk

vaatstaan hoe deze opgevangen moet worden zonder dat het systeem

hieronder lijdt.

5. Externe aankopen kunnen dienen om het interne vraagpatroon sta-

biel te houden ( ..at het aysteem verlangt). Ze kunnen het interne

vraagpatroon echter ook instabiel maken.

6. De besturing van het systeeo moet geschieden door ~en goed fnnk-

tionerende instantie die het systeem begrijpt, zodat maatregelen

in overeenstemming h~Brmee zijn. Geacheiden produktie-, planning-,

en commerci~le afdelingen zijn uit den boze.

7. Wellicht zou een systeem genaakt kunnen worden waarvan geaccep

teerd kan worden dat het in moeiliJke situaties aan de kant gezet

wordt terwille van een tijdelijk "management by crisis". De vraag

is dan steeds of tijdelijk niet blijvend zal zijn.



8. Ret mislukken van het systeem bij Philips is te wijten aan:

- Verregaande automatisering, waarbij het systeem beslissingen

neemt terwijl niet alle situaties overzien zijn.

- Ingrijpen in het systeem door mensen die het systeem niet be

grijpen. (de organisatie past niet bij het systeem dat disci

pline vraagt).

9. Dat het systeem levenskansen kan hebben, bewijst het feit dat

het 1t jaar met goede resultaten heeft gedraaid, ook in een

tijd van opgaande vraag.

6.2 Kwantitatieve beschouwingen

Tabellen:

In het volgende zullen we proberen om het systeem meer kwantitatief

te benaderen m.b.v. de in de vorige hoofdstukken ~edane analyses.

Vooral de kennis opgedaan omtrent het voorraadverloop en het optimale

vast programma deel (hfdst 3 en 4) zal hierbij worden gebruikt.

Enkele resultaten zullen hier vermeld worden die wellicht ook in

hoofdstuk 4 vermeld hadden kunnen worden; ze zijn hier vermeld om

het verslag ook bij overslaan van de hoofdstukken 3, 4 en5 lezens

waard te houden.

In de bijlagen 14a en 14b staan tabellen, waarin het optimale deel

van het variabel programma is weergegeven. Hierin is:

D .. totale vraagverwachting gerelateerd aan de spreiding D..M/~ +)

Dv " variabel programmadeel,Dv=~V/~' met ~v:a fv..- vast progr. deel

1 .. levertijd in tijdseenheden

C1= voorradkosten per eenheden per tijdseenheid

C;- de set up kosten per set up in het vast programma

C3-" "" " """"" var • " ( c3= 5 ><. c3)
C4- de produktiekosten van stuks bij produceren in het vast progr.

C " " " " " " "" "4= var.

De gedachte is dat omstellen in het vast programma goedkoper is

dan in het variabel programma (C3~C3). Voor de produktiekosten

+) D komt overeen met het omgekeerde van de var. co~ff.



geldt hetzelfde.
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We hebben gezien dat de voorraadkosten stijgen

ala,het vast programma at~gt (hfdst.3). De optimalisatie van D
v

komt dan neer op het afwegen van de st~gende voorraadkosten tegen

de dalende omatel- en produktiekosten bij vergroting van het vast

programma (hoofdstuk 4).

Op de plaatsen in de tabellen (b~lagen 14) waar een X staat inge

vuld , betekend dit dat onder deze condities de berekening (via

een iteratiemethode) niet goed werkte.

Uit de tabellen kunnen we het volgende opm~en:

1. De verhouding vraagverwachting/spreiding (D) heeft vr~wel geen

invloed op de grootte van D •
v

2. D neemt af met toenemende levert~d. Dit effekt l~kt wellicht

v;eemd. Ret ontataa~mdat ala D groter is, het s-niveau hogerv
moet zijn.

3. D
v

neemt toe als de voorraadkosten C1 toenemen. Dit effekt is

duidel~k, omdat zoals we in hoofdst. 3 gezien hebben bij een te

klein variabel progr. de voorraad stijgt volgens O,5
8
/

D
•

Deze
v

voorraadstijging is de belangr~kste rem op het onbeperkt toenemen

van het vast programma.

4. D
v

neemt af als de omstelkosten stijgen (C;). Daar de winst van

het vast programma voor een belangr~k deel verwacht wordt uit de

lagere omstelkosten in het vast programma is dit effekt niet vreemd.

5. D neemt af als de winst per ITprodukten b~ fabriceren in het
v

vaat Lp.v. in het variabel programma (G
4

-C.V stijgt. Dit effekt

spreekt voor zich.

6. De afhankelijkheid van de diverse kostenfaktoren is niet zo

vreselijk groot. Ret lijkt erop dat D vr~wel een konstante is
v

en aIle gesignaleerde versch~nselen 2
e

orde effekten. Ret var.

progr. zou dan evenredeig met de spreiding zijn (Dv=~V/~); een

soort "beveiliging van vr~ konstante grootte tegen deze spreiding~
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Nomogram.

Op b~lage 16 is een nomogram weergegeven dat geconstrueerd is om

de rol van de belangr~kstel",kostenfaktorenCl' C3 en C4 duideli jker

weer te geven. Het nomogram is geconstrueerd op grand van de ge

gevens van de tabel op bijlage 15.

Beechouwing van het nomogram WUst erop dat een vast programma niet

snel zinvol zal zijn als er geen of weinig voordeel,te halen valt

uit omstelkoeten en/of produktiekosten. We zitten dan op het af

buigende etuk van de karakteristiek.

Ook toont het nomogram nogmaals dat voor een groat kostenbereik

de grootte van het variabel gedeelte niet sterk van de kosten af

hangt. Wel neemt het variabel progr. deel toe met de spreiding,

daar de uitgezette grootheid D aan deze spreiding gerelateerd is.
v

Dit effekt ia nog sterker dan evenredig, omdat bij toenemende

epreiding ook C1 toeneemt (C 1 is de voorraadkosten per <r eenheden)

zodat we verder naar beneden op de linker schaal komen te zitten.

Doordat D niet sterk van het kostenpatroon afhangt, zal vaak voor
y

een bepaalde fabriek voor alle produkten uit die fabriek gelden

dat we voar de bepaling van D kunnen rekenen met dezelfde kosten-
v

faktoren. De werkelijke grootte van het variabel en dus van het

vast programma voor een bepaald produkt is nu nog slechta afhanke

lijk van de spreiding. Uit het nomogram kan voor een bepaald kosten

patroon de funktie Dv(<:r) bepaald worden. Is deze funktie gevonden,

dan geldt voor het verband tussen spreiding en vast programma:

D
f

.. D - Dv(q), als Df is:de grootte van het vast

(6.1)
M/ -D (<:r)
/0" v = 1 _ t-AJ D (<r)

Moler Irs- v
...

programma in eenheden (]"'. Voor de f·raktie die D
f

bedraagt van de

totale vraag geldt nu:

D D-D (<3"')
F = f/D .. ~

Op deze wUze ia een eenvoudig eenduidig verband gevonden tussen

de frak'ie Yaet programma (F), de spreiding in de vraag van een

produkt (~) en de gemiddelde vraag naar dat produkt (~).
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Gebruik van deze formule kan de bepaling van het vast programna

deel per produkt aanzienlijk vereenvoudigen. AIleen de funktie

D (a) is hierbij nog van de kostenfaktoren afhankelijk. Deze funk tiev
kan bij de volgende kosten:

benaderd worden door:

D (CS) .. 0,2 + 0,025v
2

---~~ IoAv - 0,2<J+ 0,025 Ci •

Berekening~ de besparing per produkt.

Teneinde een idee te kr~gen van de besparingen die met het systeem
,

bereikt kunnen worden, lijkt het zinvol om d~ kosten van dit systeem

te vergelijken met de kosten van een s-S-systeem. Zeer globaal zal

deze vergelijking onderstaand uitgevoerd worden voor 3 produkten

met een vraagverwachting D=0,4, 1 en 10. In deze vergelijking kun

nen we aIleen de direkte kosten betrekken, zoals we ze in de opti

malisatie hebben meegenomen. })e kosten voor planning e.d. zijn niet

zo gemakkelijk kwantificeerbaar. De stock out kosten zijn bij beide

systemen gelijk (vaste fill rate) en worden bij de berekening niet

meegenomen. Voor hat gemak nemen we tevens aan dat de veiligheids

voorraad voor beide systemen gelijk is.

s-S-systeem

\ \13}voorraadkosten: K1~ C1ls+t V~

mogelijke winst b~ gebruik van

FAP

mogelijke winst: W3

prod. kosten: K4= D.C
4
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Zodat voor de totale winst per geproduceerde eenheden geldt:

W ,. W
1

+W
3

+W4T terwijl voor de totale kosten van het s-S-systeem

geldt:

K ,. K1 + K3+K4~V2C3C1D + DC
4

We gaan uit van de volgende kosten:

C'-23
in de volgende situaties:

produkt A: D-10 ~ \D~v - 4,6
,. 0,2

voorraad- set up- produktie- kosten
\. } ,t

W ,. +0,72 +1 ,33 + 9,8 "" 12,3}

K ,. 2 x 3,16 + 50 - 56,32 •

produkt B: D=1 -1 ~ - 4,8
D .. 0,2

v

W ,. -0,46 + 0,19 + 0,8 a: O. 5}1
K = 2 X 1 + 5 "" 7 • w "" 7 %

produkt C: D-0,4 'I:: 5,0

0,2 ~ D
f

0,2

W - -0,66 + 0,032 + 0,2 = -O.4}}
K ,.. 2 )t. 0,632 + 2 - 3,26 .W--13%

Kennelijk is het direkte voordeel van het systeem vast en aanvul

programma voor een produkt met een gratere regelmatige vraag veel

groter; dit bevestigdt slechts onze verwachtingen. Ook wordt.

duidelijk dat voor het laatste produkt (D-0,4) in ieder geval geen

vast programma gebruikt moet worden, al gaf de iteratieprocedure

aan dat D -0,2. Daar in dit geval echter niet meer geldt Df~>Dv . v
(een aanname die bij de optimalisatie gemaakt is) is het duidelijk

dat de uitkomst van de iteratieprocedure slechts beperkte geldig

heid bezit en dat omdat niet meer geldt dat Df~Dv de conclusie

getrokken moet worden dat dit produkt niet in een vast progr. op

genomen zal worden.
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Tenslotte kan een berekening ala voorgaand voor een steekproef

van produkten uit een bepaald bedrijf helpen bij het het nemen van

de beslissing of pogingen ondernomen moeten worden om een vast en

aanvulprogramma op te zetten.

6.3 Konklusies

Ten aanzien van de eigenschappen van het systeem trekken we uit

de vorige paragrafen de volgende konklusies:

1. Verlaging van omstelkosten en/of produktiekosten is belangrijk.

Hieruit zal meestal een groot stuk van de winst die met het

systeem geboekt kan worden moeten komen. (zie o.a. b~lage 16).

Is er in deze sektor geen winst te verwachten, dan zal er in

ieder geval vanuit de fabriek niet veel behoefte z~n aan een

vast en aanvul programma. De winat op omstelkosten kan overigens

door,verschillende oorzaken komen; voor het opzetten van een

nieuwe produktieserie kan by. normaal een order nodig zijn (wat

geld kost) maar met een vast programma niet (spoorboekje).

2. De planning behoeft niet al te ingewikkeld te zijn. Formules

zoals 6.1 kunnen helpen om de planning aanzienlijk te vereen

voudigen. Doordat het vast programma minder vaak gepland hoeft

te worden is wellicht enige besparing op planningsarbeid mogelijk.

Computerisering bespaart werk, maar is niet specifiek voor PAP.

3. Met rust in de fabriek wordt bedoeld: minder werkopdrachten,

minder omstellen e.d. Dit kan in de omstelkosten tot uitdruk

king worden gebracht (zie 1) en behoeft geen apart punt te zijn.

4. De fabriekavoorraad is hoger dan bij de meeste andere systemen

(bv. s-S-systeem).

5: Korte en betrouwbare levertijden zijn mogelijk. Deze eigenschap

lijkt echter minder specifiek voor PAP. Ze is,een gevolg van

het leveren op voorraad.

6. Door de korte levertijden kan de totale voorraad bij fabriek en

afnemera samen lager zijn dan bij de meeste andere systemen.
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1. Ret systeem is in het geheel niet flexibel voor veranderingen

in het afnamepaLroon. De bewaking zal op dit punt dan oak goed

moeten zljn.

8. Ret systeem is ingewikkeld. De reakties van het systeem op ver

schillende gebeurtenissen zijn anders dan op het eerste gezicht

verwacht zou worden. Het is daarom noodzakelljk dat het systeem

bestuurd wordt door een instantie die het systeem begrijpt.

9. De gedachte dat het voor courante produkten in bepaalde situaties

zin kan hebben om een vorm van permanente planning op te zet~en

is zeker juist.

Tot slot volgen hieronder dan de vljf vragen die het allereerst

beantwoord zouden moeten worden als de gedachte rljst om in een

bedrljf een planning volgens vast en aanvulprogramma op_te zetten:

1. Is er winst mogelljk op de omstelkosten en/of produktiekosten

dankzij FAP?

2. Roe courant zijn de produkten?

3. Is het afnamepatroon stabiel?

4. Bestaat de wens om de levertijden te verlagen, eventueel om

over te gaan op levering uit voorraad ?

5. Is de organisatie geschikt ( te maken ) ?
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7. EVALUATIE

Uiteraard blijven er na be8indiging van deze studie nog vele vragen

over het planningsysteem vast en aanvulprogramma bestaan. Een

deel van deze vragen heeft in de eerste plaats te maken met de

verdieping en/of uitbreiding van de verworven kennis, een ander

deel meer met de toetsing aan de praktijk.

Van de eerste kategorie zijn de belangrijkste:

1. Aangenomen is dat de geproduceerde series als een geheel binnen

komen. Wat gebeurt er als dit niet het geval is? DuidelDk is

in ieder geval dat een eindige produktiesnelheid voorraadverlagend

werkt.

2. De levertijd is in het model konstant verondersteld. Wat ge

beurt er als de levertijd geen konstante is ?

3. In onze berekeningen zijn we er van uit gegaan dat de produktie-

kapaciteit van het vast programma altijd aangepast kan worden

door verandering van de kapaciteit van het variabel programma.

We zijn dus uitgegaan van de gedachte dat continue overdracht van

kapacit.it mogelijk is. In werkelijkheid is dit vrijwel nooit het

geval. Bij de bestudering van deze komplikatie lDkt vooral de

wijze van opdeling tussen vast en aanvul programma van belang.

Ret maakt waarschijnlijk groot verschil uit of de kapaciteit van

het variabel programma ontstaat door afsplitsing van een dee 1 van

het machinepark, door splitsing in de tijd of door externe aankopen.

4. Bij de modelopzet zijn we uitgegaan van normaal verdeelde vraag,

waarbij we met een eventuele trend of seizoen geen rekening

hielden. Vooral de beschouwing van seizoensverschijnselen i.v.m.

FAP zou interessant kunnen zijn.

5. Belangrijker dan voormelde verfDningen lijkt het uitbreiden~

het model~ de situatie met~ machines en vooral meer

echelons. Zo zou bij een meer echelons situatie dankzD FAP de

echelons wellicht beter op elkaar afgestemd kunnen worden. De

moeilijkheid is dat bij dit soort uitbreidingen het model waarschjjn

lijk zeer situatie-afhankelijk wordt.
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Belangrijker nog dan het aanbrengen van bovenvermeld verfijningen

en/of uitbreidingen l~kt het om het model te toetsen aan cocrete

situaties, en om het te vergelijken met andere modellen voor soort

gelijke problemen (bv. een cyclisch produktiemodel met vast volt~orde

maar veranderende seriegrootte, dat momenteel in de grop O.R. be

studeerd wordt). Deze toetsing zou kunnen gebeuren op tenminste

twee manieren:

1. Door het model beproeven en vergelijken met andere.

2. Door het maken van (een) voorstudie(s) in (een) bedrijf (be

drijven) die voor toepassing van FAP en/of andere systemen in

aanmerking zouden kunnen komen. Of FAP uiteindelijk gebruikt

zal worden, is dan van minder belang dan dat de (een) dergelijk(e)

onderzoekfen) het inzicht in het nodel en in de konkrete bedrijfs

situatie vergroten. Tijdens zulke onderzoeken zou het model dan

ook theoretisch verder uitgewerkt moeten worden om het voor de

bepaalde situatie geschikt te maken.
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BIJLAGE ,

TABEL VOOR n - r(D ,Q )v v

~/DV = 5 10 15 20

D .. 0,2 8,90 13,8 18,11 22,3v
0,4 7,32 11,6 16,6 21,7
0,6 6,43 10,7 16,52 22,0
0,8 5,75 10,9 15,96 21,0
1,0 6,08 11 ,1 15,83 20,6
1,2 5,83 10,9 15,87 20,2
1,4 5,75 10,6 15,65 20,9

I

1,6 5,82 10,5 15,65 I 20,5I

" 1,8 5,61 10,9 1e,1l6 I 20,8
2,0 5,57 10,8 15,71 20,4
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TABEL voar V. r(Dv'~)

BIJLAGE 4

v-~ bij Q .. 5D 10D 15D 20D gemiddeldv v v v v

D • 0,2 3,093 1,948 2,137 1,965 2,286T

0,4 0,944 0,830 0,769 0,862 0,851
0,6 0,230 0,361 0,526 0,418 0,384

X- 0,8 0,058 0,104 0,139 0,224 0,131
1,0 0,019 -0,059 -0,011 -0,032 -0,005
1,2 -0,122 -0,064 -0,180 -0,173 -0,135
1,4 -0,246 -0,201 -0,220 -0,119 -0,197
1,6 -0,262 -0,368 -0,229 -0,180 -0,260
1,8 -0,383 -0,262 -0,215 -0,351 -0,303
2,0 -0,394 -0,385 -0,333 -0,326 -0,360

1----
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$1)

BIJLAGE 8

TABEL voor variantie op 1 • n-QT/Dv en ;. 0,25 +0,58/
nv

c:r'1 I

"- \.lloor ct= cr_
m D 5D 10D 15D 20n i cr;

er~ Cf_ x-----x x (li-Qv/n )
v

200 2,0 1 ,2 2,9 . 3,8 5,2 13,1 .001 .032 .05

200 .~,e 1 ,6 2,9 4,5 6,2 15,2 .0012 .035 .05

200 1 ,6 1 ,8 3,8 6,2 1,5 19,3 .0015 .039 .063

200 1 ,4 3,0 4,1 1,8 11 ,4 26,9 .0020 .045 .060

200 1 ,2 4,01 6,1 10,8 12,1 31,1 .0025 .051 .013

200 1,0 6,0 10,1 16,0 22,1 54,8 .0036 .065 .080

200 0,8 1,1 18,4 23,3 35,1 85,1 .0061 .082 .~QO

200 0,6 16 21 17,5 23 83,5 .0066 .081 .06

200 0,4 68 68 105 101 348 .0272 .165 .09

2000 0,2 210 315 490 528 1543 .0121 .110 .033

Variantie op regre8Biel~n ; D 0,25 + 0,58/ D

X.
1/ D -% 0; - (xi-x) 2 cr;.~( Xi-x) 2

"1.

crt/.l-n- xi-x 0-" 0-,y y

5 3,3 .0121 3,536 12,503 .1513 .0084 .092 .028

2,5 1,825 .0212 1,036 1,013 .0292 .0013 .036 .020

1,67 1,35 .0066 0,203 0,041 .0003 .0001 .026 .020

1,25 0,80 .0061 -.214 0,046 .0003 .0007 .026 .033
1 0,80 .0036 -.464 0,215 .0009 .0008 .028 .035

0,83 0,70 .0025 -.63 1 0,389 .0010 .0009 .030 .043

0,71 0,70 .0020 -.750 0,563 .0013 .0010 .033 .047

0,625 0,62 .• 001 5 -.839 0,104 .0005 .0011 .033 .053

0,55 0,69 .001e -.909 0,826 .0006 .0012 .034 .049

0,50 0,625 .0010 -.964 0,929 .0009 .0012 .035 j .056
-

rtI 14,64 .0625 11,299 .1862
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Q,i
~ .. ;. - planning groep a

b 'so
~ _ ... -planning groep b

• - . ~ - idem herzien

c
!

~

c. c
~-

c.

~

---... t..jd

. . ....planning groep c
c
~..idem herzien

?erioJe

Q.

~ - groep a wordt gefabriceerd.



Bijlage 13

HATRDC V.AJ.I OHSTELKOS'.rEN IN HET VAET PROGRM1HA

produkten groep a nr. 1 tim 8

produkten groep b nr. 9 tim 14

produkten groep c nr. 14t/m 20

1
~\O~ '\=' ex. ~\V~· \'> b i "\f vQ \' c..

Ci\ \ ..., , '\ ,._ I 7 ... Cl. ' I I ,., " I ' . ...,J ... ~ ... ~ \,) u..:. I\) II I ~ I ~ II" J- I (,) I I I G' j" ......,
----..- _ ~ ",~_._,,_ _ ,.•.,--_.,._- ""'''~''''-''.-~'' ..•""". ·,····~·.,_'"_W -.-¥ r·---'·-'---'~-'·"-"-"--'"'-"·-·"'._'_.~'--'''''-'''''"- .

/ )1 0 2 11 19 23 19 18 11 4 7 2 24 24 26 3 5 8 23 1Sl 14

2. 2 0 20 9 11 11 24 20, 7 1 8 27 26 22 3 5 3 19 19 19

J In n 0 5 8 6 19 18 15 12 16 12 16 10 6 9 7 8 2 5
I

It 11 9 1 0 14 11 11 9 10 9 8 19 16 19 2 5 1+ 4 8 1

r 11 20 19 n 0 8 2 6 2 1 4 3 8 1 i 10 24 19 17 17 24

(, 19 5 16 19 8 0 7 6 8 6 2 4 ,1 4 30 14 11 23 28 25

7 19· 10 5 14 2 10 0 2 2 6 3 1 5 8 23 20 19 11 16 18

i> ~?_ ..!~ ..__~..~.__...~ ~....__~__~ 0 7 5 3 1 8 3 I 20 13 28 11 29 11
·r-~·_·_·_---_·~·_····_----

, 1 1 7 14 6 5 6 5 0 1 4 15 22 251 6 3 6 11 18 19

iN 1 8 17 11 3 3 4 5 6 0 7 26 17 17 8 7 17 27 11

II 7 1 18 9 5 3 2 7' 2 4 0 10,30 24 2 6 7 11 22 15

~: ~: ~; ~ ;2 ~ ~ ~ ~ :~ ~~ :: ~ '~ ~ I ~ 2 : ~ : ~
~ 29 17 14 6 3 8 8 2 23 20 18 3 5 0 I 6 5 9 6 2 5

-'/-r"''2-''','--''4-''7 22 27 17 19·[··2·····3··· --8'--'1"-8--'~5"'rO"-'4" 1 12 20 23

16 7 1 6 5 28 28 n 23/ 10 3 7 6 2 1 I 5 0 1 18 21 26
1

11 1 8 8 9 11 21 16 10 2 5 6 5 9 8 5 0 25 19 29

j e 19 23 4 8 18 11 11 19 27 11 11 7 4 4 15 17 21~ 0 7 6

(1 28 14 2 9 28 16 18 17 16 18 16 3 8 7 19 18 18 9 0 6

10 20 18 7 2 26 18 18 2 10 29 25 4 1 10 27 29 21 6 2 0

l=laag=randomtrekking tussen 1 en 10

en o.vergangen:

h=hoog=

m=middel= 5 en 20

10 en 30

"

"

"

"

De matrix is opgebouwd uit de volgende clusters

C.. groep a.-' "groep b ;' groep c
1J 1-2 3-4 5-8 9-11 12-14 15-17 18-20

1-2 1 m h 1 h 1 h

3-4 m 1 m m m 1 1

5-8 h m 1 1 1 h h

9-11 1 m 1 1 h 1 h

12-14 h m 1 h 1 1 1

15-17 1 1 h 1 1 1 h

18-20 h 1 h h 1 h 1



BIJLAGE 14&

Tabellen voor D...

D,. 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
1.1 + + + + + + .26 .25 .25r r

2 + I 22 .24 r5[25 .25 .25 .25 .24
I •

4 r: I
.23 .23, .21 .23 .23 .23 .23 .23

6
I
1.20 .22 .22 .22 .22 .21 .21 • ?11

8 I + .20 .20 .21 .20 .20 .20 .20 .20
I

10 ~ + .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19
15 L~5 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .16
20 .14 .15 .16 .15 .15 .15 .15 .15 .15

D. 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8,
C1- 0.01 : .10 I+ + + + + + + ,.10

r r r ,.. r

t· 16 ~160.05 + 1 + 1+ ,.16 :.16 :.16 [.16
r I I I

[.200.1 I + : + r:: 1
0 20 ~20 .20 .19 .19

I t· 2
3

0.2 I + .21 .23 .23 .2~ .23 .23
1

0.4 1.21 .26 .27 .26 .27 .26 .26 .26 .26
0.6 [,24 .28 .29 .29 .28 .28 .28 .28 .28
0.8 .26 .29 .}O .30 .30 .29 .29 .29 .29
1.0 .27 .30 .31 .31 .30 .30 .30 .30 .30

D. total. vraag • ~/ar
MVl

erD - Yar!abel programmadeel= It
Y

l.le...er'\ijd

C1-yoorraadkosten perG"'stuks per tijd

~ • iteratieprocedure geeft geen goed resultaat
----a gebrUik van benaderingsformules geeft geen goed resultaat

--." " " (4.10A,4.12A) geeft een

afwi jking >10%



BIJLAGE ~jb

Tabellen Toor D (vervolg) •...

D- 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

Ci- 0.1 ~22

t
25 .26 .26 .26 .26 .26:' .26 .26

0.5 .19 .24
~25

.25 .25 .25 .25 .25 .25
I

1.0 I + .23 .24

[2
5 .25 .24 .24 .24 .24

2.. 0 I
,. 21 .23 .23

[2
3 .23 .23 .23 .23I +

4.0 I + 1.20 1.22 .22 .. 22 .22 .21 .21 .21L I I
8.0 + 1. 19 •• 20 1. 20 .. 20 .20 .19 .19 .18

I I
[.1 910 + 1. 18 1.19 ,.20 •• 19 .18 .18 .11

1+
l-

I I
20 + + L· 11 ~17 1.16 .15 .15 .15

~ t.:

D_ 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

I 18 I I I 31 I I

°4-C4- 0.1 I· I
+ j.29 I· I + 1.31 " 31 .31 .30

0.2 1.18 I 28 1.29 I

[30 .30 .29 .29I +
I·

,.30
I , I

0.5 + + 1.26 ( [: 27 .27 .21 .26 .26
I

t
211. I + ~23 .23 .23 .23 .23 .23 .23

2.

t: ~:
.18 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19

4. .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15

8. .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11

1 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10

Ci- omstelkosten per ometelling in h.t vast programma

°3-
" " " " n var. " =-5x O,

°4- prod. kosten per 0- stuks in het vast programma

C4- " " " ~ " " " var. "



D ala funktie Tan:T '

°'3
°1
°4-°4

°4-0 ;,Ie,~ 0.1 0.2 0 05 1.0 2.0 4.0 8.0 28

°3.°;/°1- 0.,25 6.~1 0.36 0.~5 0.33 0.~05 0.265 0.2'2 0.1~

0 05 0.36 0.~5 0.~4 00~3 0.30 0 026 0.215 0.1 ~

1.0 0.34 0.~4 0.33 0.~2 0.29 0.25 0.21 0.1~

1.5 0.~3 0.~3 0.~2 O.~O 0.28 0.25 0.21 'JO.1 ~

2.,0 09~2 0.~2 ':0. ~1 O.~O 0.28 0.24 0.20 0.1~

2.5 o. ~1 o. ~1 O.~O 0.29 0.21 0.24 0.20 0.1~

~.15 0.29 0.29 0.28 0.21 0.26 0.2~ 0.20 O. 1~

5.0 0.28 0.28 0.21 0.2' 0.25 0.22 0.19 0.12
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